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سارا خدافظی کردم   سرکوچه با  شده بودم تو راه خونه بودم  سه تعطیل  تازه از مدر
 خونه ی ما یکی از نقاط پایین

سفید رنگی که در خونه پارک شده  bmw شهر بود یه خونه ویالیی حیاط دار با دیدن
شینی که جلوی  شتم اونم ما شینا ندا بود تعجب کردم تو این محله هیچکی از این ما
خونه ما پارک شددده باشدده با تعجب رفتم تو خونه دو جفت کفد مردونه در خونه 
گذاشددته بود در رو باز کردم ورفتم تو خونه ما روری بود که پذیرایی و نشددیکن یکی 

اینکه بری تو اتاقا باید ازونجا رد میشدددی با کنجکاوی رفتم تو با دیدن دوتا بود برای 
شون  شک نگا سته بودن دیگه خیلی تعجب کردم با  ش سر جوون که روی زمین ن پ
ستم باران  سریع رفتم تو اتاقم و درو ب شک جوابکو دادن  سالم دادن اونام با  کردمو 

سای مهدش خوابد برد ساش کوچولوی من تو اتاق با لبا سیدمد و لبا ه بود اروم بو
و روری که بیدار نشدده در اوردم لباسددای خودمم کود کردم و رفتم توی اشدد  خونه 
بازم باید ازجلوی اون دوتا مرد رد میشدم این دفعه باباهم روبه روش نشسته بود به 

ا؟ باب-بابام سالم کردم که با مهربونی جوابکو داد رفتم تو اش  خونه و بابا رو صدا زدم 
اینا کین بابا؟ یه اهی کشددید -جانم؟ -اره بابا اومد -میشدده چندلحظه بیاین؟ -جانم؟ -

 دانلود رمان دختری از جنس خورشید
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هکون رلبکارامم دخترم االن دوهفته از مهلتی که بهم دادن -که جیگرم خون شدددد 
حاال میخواین -گذشدددته اومدن پولشدددونو بگیرن با ناراحتی به بابا نگاه کردمو گفتم 

 چیکار کنین؟؟

++++ 

پس شدددکا برین من میارم بابا -نه دخترم -چی ی بردین بخورنن؟ -ترم نکیدونم دخ-
سرشو تکون داد و رفت پید مهکونا منم براشون اب پرتغال گرفتم و هکراه با شیرینی 
بردم براشون تا اش  خونه اومدم بیرون دوتا چشم روسی و دیدم که زل زده بود بهم 

شم نیو صال از نگاهد خو شت براندازم میکرد ا مد مردیکه فکر کرده اومده لباس و دا
شون تعارف کردم بعدم بااجازه ای گفتم و  صورتکو ازش برگردوندم و به بخره با اخم 
رفتم تو اتاقم خونه ما دوتا اتاق خواب داشدددت که من و باران تو یه اتاق میخوابیدیم 

راقت  وبهراد و بهرام و بابام تویه اتاق مامانم وقتی باران به دنیا اومد سدددر زایکان
نیاورد و واسدده هکیشدده ترککون کرد به ککس که روی می  مطالعم بود خیری شدددم 
ککس خودمو باران بود قیافم روری بو که هکه میگفتم خیلی جذاب و تو دل برویم 
موهای قهوه ای روشددن با چشددکای خاکسددتری رنم موهامم صدداف بودو تا ککرم 

شتم موهام صاف بود و  میرسید از موی بلند بدم میومد و نکیذا شه دماغم  زیاد بلند ب
به صددورتم میومد به نظر خودم تنها زیبایی که داشددتم لبام بود لبای قلوه ای صددورتی 
رنم پوستم نه خیلی سفید بود نه زیاد سب ه ولی باران کامال ککس من بود او دختری 
شون فر بود  سفید بود و موهایی رالیی که هک ستی  شکی با پو شت م شای در با چ

شق موهاش بودم از بس رفته انگار  شه کا شو و فر ری  کردی هکی ستی با اتو هک ش ن
ابجی -بودم تو انالی  خودم یادم رفت سدداکت از دو گذشددته اروم باران و بیدار کردم 
ست  شه؟ تکونی به خودش داد و دوباره چشاش و ب شگله ی من بیدار نکی باران -خو

-لم واست یه ذره شده خانومی بارانخانوم پاشو پشای نازتو باز کن از صبح تا حاال د
نخیرم نکیشددده بدو -یکم دیگه بخوابم -بلند شدددو بلند شدددو ببینم -خوابم میاد ابجی 

میخوایم ناهار بخوریم اگه نیای میدم غذاتو بهراد بخوره ها سریع از جاش بلند شد و 
شو گرفنکو بلندش کرد  ست صورتتو -گفت نه نه خودم میام خندیدمو د ست و  بریم د

ریم اومدیم از اتاق بیرون ای بابا اینا چرا نکیرن واسدده خودشددون باران و بردم بشددو
دستشویی و دست و صورتشو شستم فرستادمد بیرون و خودمم ابی به صورتم زدم 
شون خداحافظی کنم  ستاده بودم تاباها شدن دم در وا تا من اومدم بیرون اونام بلند 
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خورد موقع خداحافظی هکچین زل زد اون مرد قد بلنده که با نگاش داشددت من و می
ستم با نفرت نگاش کنم با  شی ازم خداحافظی کرد که فقط تون بهم و با یه لبخند چند
شب و گرم  ش  خونه غذای دی سریع رفتم تو ا شدن در حیاط به خودم اومدم  سته  ب
کردم سفره رو پهن کردم بابا و باران و صدا کردم با هکدیگه سر سفره نشسته بودیم 

و کله ی بهراد وبهرامم پیدا شد دوتا دادش دیوونه من که اگه یه روز تو خونه که سر 
سالد هردوتاشونم  21سالد بود و بهراد  22نبودم خونه کامال سوت و کور بود بهراد 

به به میبینم باز صبر -معکاری میخوندن واالنم تویه شرکت مشغول به کار بودن بهرام
ند شدددو خودشددو انداخت تو بقلد هکیشدده از بهراد نکردین که ما بیایم باران بدو بل

به به کروسدددک خودم چه -فرار میکرد اخه بهراد تا میتونسدددت اذیتد میکرد بهرام
ای پدر سوخته هکچین پریدی بقلم -خوبم داداشی چی واسم خریدی -روری تو باران

گفتم دلت واسم تنم شده نگو دلت واسه یه چی  دیگه تنم شده بعدم یه تک تک از 
اه اه چقده شکا این دختره ی زشته و لوسد -جیبد در اوردو داد دست باران بهراد

زشددت خودتی بی تربیت بعدم از بقل بهرام پرید پایین رفت تو بقل بابا -میکنین باران
نخیرم دختر از ماهم خوشگلتره مگه نه بهار خانوم -بابا مگه من زشتم؟ -نشست باران

سددیر شدددم -حاال بدو بیا بشددین ناهارتو بخور باران- به باران لبخندی زدم و گفتم بله
شو -ابجی میخوام تک تک بخورم با اخم نگاش کردمو گفتم  اول ناهار بعد تک تک لبا

-تو خر خدایی هستی باباجان -بااین نگات خر نکیشم بدو بیا بهراد-برچید و نگام کرد 
 جونننننننننننننننن ننن؟

باران -وای وای وای چه دخکل بی تربیتی -ندارم بکیر بابا فعال حوصلت و -بادمجون -
سفره رو  شون و خوردن  شو خورد وقتی هکه غذا ست کنارمو تا ته غذا ش بدو اومد ن

ته بودن خیلی تو خودش بود بهرام کارا رف با از وقتی رلب با با روری -جکع کردم  با
اشاره کرد  شده؟ بابا اصال حواسد نبود به بهرام اشاره کردم به بیخیال شه اونم با سر 

که چی شده رفتم کنارش نشستم و قضیه رلبکارا رو واسد تعریف کردم با ناراحتی 
-به بابا نگاه کرد من بلند شدم رفتم ظرفا رو شستم وقتی اومدم بیرون بابا صدام زد 

دخترم یه دقیقه بیا تواتاق به بهرام و بهراد نگاه کردم که اونام داشددتم بهم نگاه -بله؟ 
سته بودم بابام هیچ حرفی نکی د منتظر نگاش میکردن رفتم  ش تواتاق روبه روی بابا ن

فقط قصدددم اسدداید شددکا بو حاال چطوری تو اون دنیا جواب -میکردم که یهو گفت 
دارین نگرانم میکنین با چشایی <چی شده بابا؟-بنفشه رو بدم ای خدا با نگرانی گفتم 
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شده بود بهم نگاه کرد وگفت  کاش امروز دیر میومدی خونه ای  -که توش اشک جکع 
،رلبکارا اومده بودن رلبشون بگیرن منم داشتم بهشون میگفتم که بهم وقت بدن که 
تو اومدی اون از خدا بی خبرام گفتن یا پولکون ومیدی یا میندازیکت زندان اینقده 
بهشدددون خواهد کردم که بهم وقت بدن که سددد هری گفت از رلبم میگذرم به یه 

منم گفتم -اونم گفت باید دخترتو بدی بهم -هرچی باشددده قبوله  منم گفتم-شدددرری 
گفت پس باید بری زندان فقط بااین شدددرط از حقم میگذرم با بهت -اینکارو نکیکنم 

داشددتم به حرفای بابا گوش میدادم گیش شددده بودم مگه من چند سددالم بود اصددال 
باشه اون  30وردس هری کدوم بود ولی خدایید سن بابام که نبودن به یکیشون میخ

گاه کردم - 29 28یکیم با ن با به  هار؟  هت -ب فارو ب ید این حر با من وببخد دخترم ن
شت  شم به حرفی که می د اکتکاد ندا شو جور میکنم خود شده پول -می دم هرروری 

شه برم تو اتاقم؟  ستم درس بخونم نه -می برو دخترم خیلی ذهنم درگیر بود نه میتون
و تو بغلم گرفته بودم داشددتم فکر میکردم خیلی شددب  میتونسددتم به خوابم زانوهام

ساکت تونسته بود چشم روی هم بذارم صبح به سختی پاشدم و  3سختی بود فقط 
صددبحونه رو اماده کردم امروز نوبت من بود باران و ببرم مهد پس باید زودتر حرکت 

ی بیدار شددد باران؟ک ی م پاشددو باید بریم مهد یکم نق زد ولی به ه ار بدبخت-میکردم 
بهد صددبحوند و دادم و لباسدداش و پوشددوندم خوراکی هاییم که باید با خودش 
سرد می  شت کم کم  شتم و باهم از خونه زدیم بیرون هوا دا میبرد و توی کیفد گذا
شد باید به فکر لباس زمستونی می افتادیم باران و که تحویلد دادم راه افتادم سکت 

سددم به درس نبود دیگه حتی حوصددله خودمم مدرسدده ،سددر هیچکدوم از کالسددا حوا
سفیده تعقیبم میکرد  bmw نداشتم چند روزی بود که موقع برگشت از مدرسه هکون

سارا شکوک می نه  شده بود این یارو م سارا هم متوجه  -هوم؟ -بهار -روری که حتی 
این ماشدددینه االن چند روزه داره دنبالکون میاد خیلی مشدددکوک می نه کم کم دارم 

بیخیال -م بدون اینکه برگردم ررف ماشددین شددونه هام و انداختم باال و گفتم میترسدد
ته میشددده  گدره خودش خسددد نه؟چند روز ب کارمون ک قده تو -مثال میخواد چی چه 

خونسردی دختر سرمو و تکون دادم و سر کوچه ازش خداحافظی کردم وقتی مطکین 
شت میومد به شین که هنوزم دا سکت ما سارا رفته برگشتم  شدم و شدم  د ن دیک 

میدونید که -به خودم مربوره خانوم -چرا تعقیبم می کنید؟ -بله؟ -زدم به شددیشددد 
فعال که کار شددکا -میتونم ازتون شددکایت کنم شددونه هاش و با بی قدی باال انداخت 
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قصدددت چیه ازین -باید کادت کنی -خوشددم نکیاد دنبالم راه میفتین -پید من گیره 
ایندم چه جور ادمی دیگه داشدددت زیادی چرت و پرت  میخوام ببینم هکسدددر -کارا؟ 

صبی کردم گفتم  سردی جواب داد -میگفت یه ختده ک سر ایندت با خون -اوهوم -هک
این ارزو رو به گور ببری که زنت بشم دوبارم اگه اومدی دنبالم به بابام میگم بعدم با 

 - کصبانیت راه افتادم سکت خونه که صداش و از پشت سرم شنیدم

یداری میبینم خانوم کوچولو رفتم تو خونه و درو محکم کوبوندم بهم که بابا پرید تو ب
کلیک -سددالم هیچی -چی شددده بهار؟چرا در و این روری میکوبونی بهم؟ -تو حیاط 

اره -باران و اوردین؟ -سددالم ،ترسددوندیم دختر لبخندی روش زدم که از نگرانی در بیاد 
تو خونه و باران و بغلد کردم و محکم می داره بازی میکنه با سدددرو صددددا پریدم 

خوب دلم واست تنم -ابجی خفم کردی،ولم کن ،بابااااااااااااااااااا ولد کردم -بوسیدم 
خوب خفم کردی؟اگه من روریم میشددد کی جواب بابا رو -شددده بود خوشددگل من 

میداد؟ جووووووووووووووووووووووووو ون؟ چشددام چارتا شددد چه زبونی دراورده 
چه ربطی به بابا داشددت؟ -این وروجک به بابا نگاه کردم که داشددت می خندید بود 

شست و گفت  شتم -رفت رو پای بابا ن اخه من ک ی  دل بابام،مگه نه بابایی؟ دیگه دا
اره ک ی  دل بابا ای خدا این نیم وجبیم برای ما ادم شدددده -با دهن باز نگاش میکردم 

شت دنبالم میومدبا سارا داشتیم میخندیدم و بود این س هری از رو نکیرفت هنوزم دا
به به خانوم خانوما -راه میرفتیم که سامان یکی از پسرای الت کوچه جلومون و گرفت 

ستم از  سارا و گرفتم و خوا ست  شد د شن  شکا رو شککون به جکال  چه کجب ما چ
شم که جلومو گرفت  گه ا-برو کنار -حاال کجا خانومی بودیم در خدمتتون -کنارش رد 

نرم؟ هکون موقع دیدم که سدد هری از ماشددیند پیاده شددد یا خدا این و دیگع کجای 
س هری-تورو خدا برو اونور -دلم بذارم  شوما  شام و -را نداره جون  چه خبره اینجا؟ چ

با اجازه شکا -ااا،نه بابا نام د شکان -به توچه دارم با نام دم حرف می نم -بستم سامان
شد س هری جدی  شینین تا  مشکلی داری  شین ب سارا گفت برین تو ما و رو به من و 

 3 2 1سارا با -من بیام باترس بهد نگاه کردم اروم روری که فقط سارا بشنوه گفتم 
شددروک کردیم به دوییدن هکه با تعجب  3 2 1-من بدو اونم فقط سددرشددو تکون داد 

سارا -گفتم بهکون نگاه میکردن دیگه نفسی واسکون نکونده بود سر کوچه که رسیدم  
دیگه این حرفارو ن ن -ببخشددید به خاررمن توم به دردسددر افتادی بغلم کردو گفت 

خدافظی کردم و  هار خیلی نگرانتم سدددرمو تکون دادم و ازش  باش ب قب خودت  مرا
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پریدم و توخونه داشددتم از ترس سددکته میکردم باید بابا حرف می دم واین قضددیه رو 
بگو دخترم؟ به بهراد و بهرام که زوم -ف ب نم؟ بابا میشددده باهاتون حر -بهد میگفتم 

شده بودن بهم اشاره کردم بابام که منظورم و گرفته بود بلند شد و گفت بریم تو اتاق 
اهکی فقط ما اینجا غریبه ایم شددکا پذر و دختر چند روزه -صدددای داد بهراد بلند شددد 

شو ندادیم  شکوک می نین خندیدیم و جواب ستد .-جانم؟ -خیلی م بگو -.... بابا.... را
سرم و انداختم پایین و گفتم  س هری از وقتی که از خونه رفتن هر -بهار  ستد این  را

روز تعقیبم میکنه ،من خیلی میترسددم بابا بابا هیچی نگفت سددرمو باال کردم دیدم بابا 
-اخه فکر میگردم دسدددت برمیداره -چرا قبال بهم نگفتی؟ -داره با جدیت نگام میکنه 

اخه اینجوری -کوضددی نگران نباش ازین به بعد خودم میبرمت و میارمت  مردیکه ی
نگران من نباش االنم برو یه چی ی درسددت کن بخوریم -واسدده شددکا سددخت میشدده 

چشکی گفتم و رفتم تو اش  خونه راحت ترین غذا االن کتلت بود سریع اماده کردم و 
ش  یم خیلی خوب بود زمانیکه مادرجون سته بودم  سفره رو پهن کردم ا زنده بود تون

ازش اشددد  ی یاد بگیرم از فردای اونروز بابا من و میبرد و میاورد بعد یعه هفته که 
تازه از مدرسه اومده بودم در خونه رو زدن چادرمو سرم کردمو رفتم دم در درو که باز 

س هری بود  نکیدونم -کی میاد؟ -نخیر -بابات هست؟ -بله؟ -کردم اخکام رفت توهم 
شوخی ندارم گفتم بابات کی میاد  ببین- سی  برو کنار -رفته دنبال باران -بچه من باک

تو ماشدددینتون منتظر -بیام تو تا وقتی بابات میاد چشدددم غره ای بهد رفتم و گفتم 
-ادمت میکنم دختره نفهم اداشددو در اوردم و گفتم -بکونید بعدم محکم درو کوبوندم 

ببین اقای -با سددد هری از تو حیاط میومد  برو بابا مردیکه دیوونه صددددای بحا بابا
شددرفی تااالن هرچی بهت مهلت دادم بسددته یه شددرط برات گذاشددتم که اونم قبول 
یخددت  بم ر ل ق تون  ت م یرسدددم خددد م یس  ل پ ظرم بدداش شددددب بددا  ت ن م کردی  ن

 چیییییییییییی؟پلیس؟

وای اگه پلیس میومد ابرومون میرفت بابا رو اگه میبردن تکلیف ماها چی میشدددد؟ 
یچ راهی ج  بله من وجود نداشددت؟ کنار در نشددسددتم این هکه بابا واسددکون یعنی ه

فداکاری کرد بود یه بارم من باید یکی کاری میکردم تصکیم گرفته بودم جواب بله رو 
بهد بدم حتی اگه بابا و پسددرا مخالفت کنن تصددور اینکه بابا رو پشددت میله های 

سخ بلند ش  خونه بابا که اومد  زندان ببینم هم ازارم میداد با ک می را شدمو رفتم تو ا
شدن در اومدم بیرون  سته  صدای ب شت -تو خونه باید باهاش حرف ب نم با  بابا؟ برگ
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صکیکم و گرفتم -سالم باباجان -سالم -ررفم  سرمو انداختم -بابا من ت درباره ی چی؟ 
ن بهار ببی-درمورد ازدواج با سدد هری بابا با کصددبانیت نگام کردو گفت -پایین و گفتم 

بهت گفتم من یه غلطی کردمو این موضوک و بهت گفتم ازتم خواستم فراموشد کنی 
بدبخت کنی  یذارم خودتو  با من خودم میخوام هیچ اجباریم تو کارم -من نک با ولی 

شروک کرد ریختن باران دویید  شکام  شدمو و ا ساکت  سیلی که بابا بهم زد  نیست با 
تا کی باید به خارر ما زحکت بکشی و زیرحرف - ررفم محلد ندادم و رو به بابا گفتم

زور هر کس و ناکسددی بشددی دیگه نکیتونم ببینم بابام هی جلوی هر خری تا ککر خم 
مید و چشم چشم میکنه دیگه نکیتونم تحکل کنم این مردیکه اشغال تازه به دوران 

مادر رسدددیده هرچی از دهند در میاد نثارت کنه،نکیتونم تحکل کنم بارانی که رعم 
داشددتن و نچشددیده بی پدرم بشدده میفهکی بابا؟ این حرفای اخرو داد می دم بارانم با 

شده بود بابا شک جکع  شای بابا ا شه باکا -من گریه میکرد تو چ ستم هکی نکیدون
گاه کردم بهد و گفتم  باوری ن نا با  پدری نکردم  ندگیتونم براتون  با؟من -سدددرافک با

بام که ک ی تر از منظورم این نبود من میخوام بگم نکیت با به  ونم تحکل کنم کسدددی 
هاش ازدواج کنم  با بذارین من  که توهین کنه میفهکین؟ ازتون خواهد میکنم  جون

اینطورم که معلومه ادمه بدی -بعدم اشدددکام و پاک کردم و سدددعی کردم لبخند ب نم 
اگه -نیسددت هوم؟ خواهد میکنم بابا اگه هنوزم دوسددم دارین بذارید این کارو کنم 

شکا راضی بشین اونا با من باشه؟ با -م رضایت بدم بهراد و بهرام و چیکار میکنی؟ من
التکاس زل زدم تو چشددداش با ناراحتی نگام کردو رفت تو اتاقد باران و که هنوزم 

ابجی هق هقد -تو چرا گریه میکنی ک ی م؟ -داشددت گریه میکرد بغلم کردم و گفتم 
شت دیوونم میکرد دلم و کباب کرد فکر اینکه بخوام ازش  شم دا تو -جون دلم؟ -جدا ب

پس چرا داشتی با بابا دکوا -نه کی هکچین حرفی و زده؟ -میخوای از پیشکون بری؟ 
-امروز مهد خوش گذشدددت؟ -هیچی ک ی م اشدددکاش و پاک کردم و گفتم -میکردی 

شو کود میکردم اونم  سا سا یه کالکه بازی کردیم هکونطور که لبا اوهوم امروز با مه
تو اتاقیم -کوشددین؟ -بله؟ -بهار بهار -شددت برام میگفت تو مهد چیکار میکرده بهراددا

سنگی -چرا؟  شروک کن نق نق -بیا بابا یه ناهار بده مردیم از گر سی بعد  بذار از راه بر
ضیه -بیخی بابا بدو -کردن  شون ق صحبت کنه و به سرا  شده بود بابا با پ اومدم قرار 

د میلرزیدم میدونستم که پسرا به شدت مخالفت میکنن و رو بگه منم تو اتاقم مثل بی
 میان سراغم
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االن باید شدددکا به ما بگین؟فکر -با صددددای داد بهرام فهکیدم که بابا بهشدددون گفت 
میکردم به کنوان بچه ب رگ خونواده یکم ارزش داشته باشم حاال که هرچی خواستین 

ابا یعنی ما اینقده بی غیرت یعنی چی ب-شددده اومدین نظر مارو می رسددین اره؟ بهراد
شدددیم که بذاریم خواهرمون با یه هکچین ادم اشددغالی کروسددی کنه تو خواب ببینه 

 پسره الدنم

با بارش نکردم خودش -با باال من اج نه من نبرین  نه صدددداتون و تو خو چه خبرتو
سته بهراد شه بهار کدوم گوری بیا ببینم -خوا ست خود شور مگه د غلط کرده دختره بی

نه بابا بذار -هراد مراقب حرف زدنت باش با خواهرت درسددت صددحبت کن بهرامب-بابا
صکیم میگیره  سرخود ت سه من  شن کنم وا سر رو من باید تکلیفکو با این دختره خیره 
صدددای پاشددو که به اتاق ن دیک میشددد میشددنیدم با برخورد در به دیوار از جا پریدم 

واسددده من ب رگ شددددی -کقب  هکونطور که بهرام یه قدم جلو میومد من میرفتم
؟ها؟واسم تصکیم ازدواج میگیری دختره ی اشغال حالیت میکنم ککربندی که دستد 
بود اورد باال من از بس کقب رفته بودم خورده بودم تو دیوار با ترس داشدددتم بهد 

 نگاه میکردم

 با اولین ضربه ای که زد دادم رفت هوا

ستت بهد بخوره  بهرام-باباااااااااااااااااااااا اا بابا- سم د شه ق سم به روح بنف به خدا ق
شو ازم ن که رو زمین افتاده  شکنم بهرام با نفرت نگا من میدونم باتو تکام حرمتارو می
بودم و گریه میکردم گرفته و ازخونه زد بیرون بابا اومد بغلم کرد سددرمو گذاشددتم رو 

ه روت بلند شد ،گریه گریه نکن دخترم دستد بشکنه ک-سینه بابا و ازته دل زار زدم 
س هری رضایتد و اکالم کرده بود از اونروز تا  نکن ک ی  دلم اون شب گذشت بابا به 
حاال نه بهرام تحویلم میگرفت نه بهراد خیلی احسدداس بدی داشددتم قرار بود امشددب 
س هری بیاد خونه تا بابا صحبتاشون و بکنن توی اتاقم نشسته بودم به بدبختیام فکر 

نکیدونم ولی خیلی -چرا؟ -میشدده بغلت بخوابم ؟ -ی به باران نگاه کردم ابج-میکردم 
ید موهاش و از جلوی  بارانم اومد تو بغلم اروم خواب باز کردمو  تامو  میترسدددم دسددد
صددورتد زدم کنار قیافد تو خواب خیلی معصددوم میشددد کینهو فرشددته ها مگه من 

 میتونستم یه روزم ازین فرشته کوچولو دور باشم
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د بابا صدام کرد رفتم تو اتاق و س هری باهکون مردی که اونروز باهاش بود س هری ام
سالم کنم ولی من با  شون  اومده بود با نفرت بهد نگاه کردم هردوتا منتظر بودن به
نفرت صددورتکو ازشددون برگردوندم رفتم اشدد  خونه تا براشددون یه چی ی بیارم کوفت 

وم روری که فقط من بشنوم گفت کنن وقتی سینی چایی رو جلوی س هری گرفتم ار 
منم وا میستم نگات میکنم بعدم رفتم کنار بهراد و بهرام -ادمت میکنم دختره چکوش -

که با خشم نگاشون میکردن نشستم با خداحافظی کردن و بلند شدن هکه به خودم 
اومدم قرار محضددر و گذاشددته بودن قرار بود بعد کقد اونم از شددکایتد بگذره موقع 

خداحافظ ک ی م فردا میبینکت با حالتی که -ری برگشدددت ررفم و گفت رفتن سددد ه
معلوم بود ازش متنفرم بهد نگاه کردم که پوزخندی تحویلم دادو رفت بیرون فردا 
قرار بود کقد کنم و برای هکیشدده ازین خونه برم وبغضددم گرفته بود شددب تا صددبح 

سه بابا زنم زده بود و ست   نخوابیدم قرار نبود امروز برم مدر گفته بود حالم خوب نی
بلند شدم رفتم صبحونه رو اماده کردم بعد خوردن صبحانه اماده شدم س هری ساکت 

بود باران و بابا صدددبح گذاشدددته بود مهد کودک بهرام و  9میومد دنبالکون االن  10
شیدم یه  سفیدم پو شلوار لی  شکیم و با  شرکت مانتوی م بهرادم قرار نبود امروز برن 

سرم کردم حوصله اراید نداشتم از اتاق زدم بیرون روی زمین روبه روی شال سفیدم 
تلوی یون نشستم زنم و زدن صبرکردم باباشونم بیان بعد هکه باهم بریم اخر از هکه 
سارم کقب نشستیم اونم  شین نشسته بودو من و پ از خونه زدم بیرون بابا جلوی ما

 راه افتاد سکت محضر بله رو دادم

محضر دار جلوم گذاشته بود که باید میخوندمشون امضا میکردم اشکام با شررایی که 
سدرازیر شدد پسدره ی بیشدور،شدرط گذاشدته بود بعد ازدواج حق ندارم هیچکدوم ار 
شته بود بدون  سکه گذا سه تا  ضای خانوادم و ببینم حق رالق بااون بود مهریکم  اک

ضا کردم و برگه هارو دوباره تحویلد دادم جل شت هیچ حرفی ام وی در خونه نگه دا
 باید میرفتم وسایالم و جکع میکردم و باهاش میرفتم

 بااشک پیاده شدم دوییدم تو اتاقم و در و بستم و زار زدم و وسایالم و جکع میکردم

بعد اینکه جکع کردن وسددایلم تکوم شددد رفتم بیرون هکه پشددت در اتاقم جکع شددده 
که بابام هکراه من اشدددک میریخت بعد   بودن رفتم تو بغل بابام و دوباره گریه کردم

بابا رفتم تو بغل بهرام بعد اونم بهراد دلم برای هکشدددون خیلی تنم میشدددد باران 
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کوچولومم که مهذ بود یعنی دیگه نکیتونسدددتم ببینکد؟ باگریه اومدم بیرون رفتم 
سددکت ماشددین برگشددتم دوباره ررفشددون با گریه نگاشددون کردم باید میرفتم اگه یه 

یگه میکوندم نکیتونستم ازشون دل بکنم سریع سوار ماشین شدم و در بستم خورده د
سددعی میکردم صدددای هق هقم در نیاد این سدد هریم هرچند دقیقه بر میگشددت و با 

جا پریدم  با دادش از  گام میکرد  گه سدددرم رفت هکد زار می نه -پوزخند ن بس دی
شه و ب شی سکت  صورتکو برگردوندم  ستکو گرفتم جلوی دهنم و  یرون و نگاه کردم د

ستم داره کجا میره بعد  شت  min 30نکیدون شو اروم از -جلوی یه خونه نگه دا پیاده 
سرش راه افتادم درو که  شوند میرسید پشت  سر  شدم قدم به زور تا  شین پیاده  ما

برو تو اروم اومدددم تو -بدداز کرد کنددار واسدددتدداد تددا من اول برم نگدداش کردم 
ه حیاری بود قسکت راست حیاط یه استخر ب رگ اوووووووووووووووووووووووه چ

بود و قسکت چ شم یه االچیق بود که وسط چکن ها ساخته بودند با صدای پارس 
سددگی که داشددت بهم ن دیک میشددد به خودم اومدم جیم کشددیدم و دوییدم ررف 

شدم  شتد قایم  شکاری بود خیلی ب رگ و -س هری و پ سیاه  سم  سالی یه  شین  ب
کاریت نداره با ترس دنبالد راه افتادم و سعی میکردم کنارش راه   بیا-وحشتناک بود 

برم تا از دست این سگه درامان باشم در خونه رو که باز کرد دیگه فکم افتاد یه خونه 
ش  خونه اپن خیلی ب رگ روبه روت  شدیم یه ا شیک اولل تا وارد می دوبلکس خیلی 

مشکی چیده بودن با یه ال ای  بود جلوش یه سالن ب رگ بود که توش مبالی سفید و
 دی ب رگ که به دیوار وصلد کرده بودن

رو دیوارام ککسای س هری رو وصل کرده بود اوه چه ککسایی بود کجب جیگری بود 
اگه دید زدنت تکوم شددد بیا بریم باال با ترس نگاش کردم که -این و ما خبر نداشددتیم 

ت سددرش رفتم باالم دقیقا یه سددالن اهکیتی نداد و راه افتا به سددکتت باال ناچارا پشدد
 داشت نصف سالن پایینی که با مبالی بادمجونی چیده شده بود

سه تا اتاق تو سالن باال بود در یکی از اتاق رو باز گذاشت و گفت برو تو رفتم داخل یه 
اتاق با رنم قرم  یه تخت دونفره با روتختی قرم  با یه می  اراید قرم  رنم که دقیقا 

نم اتدداقکون -بود وجود داشددددت خیلی اتدداق ب رگی بود  جلوی تخددت ی بیددا ا
چیییییییییییییییییییییییی ییییییییی؟اتاقکون؟نه پ دختره خنم این تورو خواسدددته 
 که بری تو یه اتاق دیگه بخوابی !کاشق چد و ابروم که نشده بگه برو یه اتاق دیگه
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ببین -ولی.... -اره -اه کردم من.....من باید اینجا بخوابم؟ سددرمو بلند کردمو بهد نگ-
جا نیومدی مهکونی اوکی؟تو زن منی پس هرجایی که من میخوابم  خانوم این دختر 

بیا -باید توهم بخوابیافتاد؟ بیا اینجا ببینم داشددتم مثل بید میلرزیدم برگشددتم ررفد 
شک نگاش کردم وراه افتادم  شونت بدم با  ساتو ن کاریت ندارم فقط میخوام ککد لبا

 بیا لباساتو اینجا بذار-اق در ککدی که تو اتاق بود و باز کردو بهم نشون داد سکت ات

 چرا اینطوری نگاه میکنی؟-هیچی -هان؟ -سرمو تکون دادم و بهد نگاه کردم 

به خوابم هکچین دادی زد که - گه  جای دی یه  خوب....چی ه....میگم نکیشددده من 
ههههههههه یعنی نه خوشم گفتکککککککککککککککم نهههههههههه-چسبیدم به سقف 

بار تکرار کنم اروم گفتم  ند  یه حرف و چ یاد  ته روانی؟ ولی -نک حاال چ با  با خوب 
چی گفتی؟ با وحشت بهد که داشت جلو میومد نگاه کردم ولی کم -متاسفانه شنید 

اون دیگه مشددکل خودته برو -نشددنیدم یه بار دیگه بگو -هکونی که شددنفتی -نیاوردم 
شت گرفت و خودت و بیا دکتر  ستکو از پ ستم بیام بیرون که د شون بده بعدم خوا ن

تو برو اول خودت و ادم -گفتم ادمت میکنم نگفتم -اخ اخ ولم کن بیشدددعور -پیچوند 
-کن فشدددار دسدددتشدددو بیشدددتر کرد دیگه اشدددکم در اومده بود چه زوریم داشدددت 

ب ن - جیم می نم-خواهد کن -اگه نکنم؟ ای دستم ولم کن -ولککککککککککککم کن 
اهان حاال شد دستکو ول کرد و رفت -تورو خداااااااااااا -اینجا هیشکی صداتو نکشنوه 

شون و زار زدم  شتم رو سرمو گذا ستم رو زمین زانوهام و بغلم گرفتم  ش پایین اروم ن
انگار تازه یادم افتاده بوده چه غلطی کردم دلم واسدده تنهایی خودم سددوخت اگه بابا 

ستد و رو دختر ک ی  دردوند بلند کرده هکونجا نشسته بود حتکا میکشتتد که د
بودم گریم بند اومده بود خوشددم نکیومد برم بشددینم ور دلد با صدددای نکرش که به 
پایین اومد بیشتر ازقبل ازش بدم اومدم تکوم مردونگید به زورش بابا مگه میشه به 

سی در بیای  شو بیا پایین یه چی ی ب-اجبار به کقد ک ده بخوریم هوی تو هوی بهار پا
کالت بیشددعور مگه من اشدد  تم خودت یه چی ی درسددت کن و کوفت کن بچه پررو 

مگه دروغ میگم؟ با صدددداش که کنار گوشدددم بود -انگار داره با کارگرش حرف می نه 
گاش کردم  با گیجی ن باهات -هان؟ -پریدم هوا  کاشدددقتم که  عا  فکر کردی من واق

سم سی کردم نه کوچولو تو فقط وا سباب بازی میکونی کامران به هیچ  کرو مثل یه ا
دختری دل نکی بنده یعنی هنوز اینقد احکق نشدددده که به دخترا اکتکاد کنه حاالم 

شو دادم  شو یه چی ی درس کنم بخورم با بداخالقی جواب ستم -پا ش  ی بلد نی -من ا
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و الکی تعریف میکرد شدوند -ااااا،ولی بابات که خیلی از دسدت پختت تعریف میکرد 
انداخت باال و گفت پس از گشنگد بکیر کروسک برو بابا دلت خوشه !هان پس االن 
فهکیدم اسددم جناب کامرانه کجب کشددفی کردم برو بابا دلت خوشدده خوبه خودش 
گفت اسدددکد کامران حاال هرچی بره به جهنم اخخخخخخخخخخخخخخخخخ که 

ود به سده نرسدیده چقد خوابم میومد رفتم رو تخت دراز کشدیدم وای که چقده نرم ب
خوابم برد با احساس حرکت چی ی رو صورتم از خواب بیدار شدم با گیجی به اررافم 
سریع اخم  سرم به خودم اومدم و  نگاه کردم با دیدن ک راییل یا هکون کامران باالی 

-به تو چه دارم به اسددباب بازی جدیدم نگاه میکنم -هان به چی نگاه میکنی؟ -کردم 
هوی -خفه شو -چرا هستی چون من تورو از بابات خریدم -و نیستم من اسباب بازی ت

اگه مرد بودی هی زورت و -هوی مراقب حرف زدنت باش وگرنه میگیرم لهت میکنم 
در مردیم که شددکی نیسددت -به رخ من نکی کشددیدی یه لبخند بدجنسددانه ای بهم زد 
تازه میخواستم ااا،کجا رفتی -چشام و از شدت خشم بستم و از روی تخت بلند شدم 

رو اب -بهت ثابت کنم مردیم فقط به زورم نیسدددت بعدم شدددروک کرد به خندیدن 
بخندی نککدون هنوز لباسدددای بیرونم تنم بود حتی شدددالکم در نیاورده بودم رفتم تو 
اشدد  خونه صدددای شددککم بلند شددده بود ای کوفتتتتتتتتتتتت بخوری ظرفای یه بار 

یرون واسدده خودشددون غذا گرفتن روی می  نهار مصددرف خالی که معلوم بود اقا از ب
خوری بود در یخچال و باز کردم خدارو شددکر توش هکه چی  بود بعد اینکه یه چی ی 
خوردم بدون توجه بهد رامو گرفتم و رفتم باال شدددب شدددده بود و موقع خواب قلبم 
سره نیاد کرم  س ارم این پ ست تو می شد وای خدایا خودمو د شت از جا کنده می  دا

سکته هرو زدم یه گوشه تخت ک  کرده بودم ب شدن در دیگه فکر کنم دیگه  ری ه با باز 
کامران بدون توجه بهم تی شددرتد و در اورد و بایه شددلوارک روی تخت دراز کشددید 
ستم و تکون نکیخورم با تعجب تکونم داد و  ش وقتی دید من هنوزم با لباس بیرون ن

فت  نده ای؟ -گ تا حلو-هوی ز اوفففففف -ای تورو نخورم نکی میرم هوی تو کالت 
به جهنم تا صبح بیدار باش سر وصدا کنی من میدونم -نکیخوام -حاال بگیر بخواب بابا 

اه بکیر بابا خوابم میاد بعدم پتورو کشددید روش -زهرمار تو جیگرت -ها -با تو فکیدی 
 و خوابید

باران و کرده به دلم هوای  حالد چقدر راحت میتونسدددت بخوا به  یاد  خوش  بود 
دیشب افتادم که تو بغلم خوابیده بود امشب کجا خواب بود حتکا رفته بود پید بابا 
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دلم هوای خونه رو کرده بود شدددروک کردم اروم اروم گریه کردم خیلی تالش کردم 
شتباه کردم  شدن کامران فهکیدم که ا شه ولی با بلند  باز چته -صدای هق هقم بلند ن

ذاشدددتی ک ه مرگکو بذارم چته؟ با مظلومیت تکام نگاش چرا داری گریه میکنی؟اگه گ
دلم واسدده خانوادم تنم شددده اوفیییییییییییییی کرد وبا لحن مهربون -کردم و گفتم 

کار کنم؟خودت قبول کردی؟مگه من اجبارت کردم؟ -تری گفت  اگه -خوب میگی چی
؟اون بابای نه بابا-تو بیشدددتر به بابا وقت میدادی دیگه من مجبور نبودم تحکلت کن 

تو اگه میتونسددت پول جور کنه تو هکون وقتی که بهد داده بودم جور میکرد حاالم 
به خدا اگه دوباره صددددات دراد من میدونم تو بگیر بخواب جان مادرت بعدم گرفت 
خوابید اه کین هو خرس میخوابه وقتی دیدم که او بی هیچ خیالی خوابیده منم اروم 

شلوارم شیدم تا  مانتوم و دراوردم و  سکت تخت دراز ک شه ترین ق و کود کردم گو
سرو صدای یکی از خواب بلند شدم کامران داشت  صبح با  چشام و بستم خوابم برد 
شب پتو رو  شید پتو رو از خودم کنار زدم ولی تاجایی که من بادم بود دی لباس می پو

شر بوده ارو شدم خودم ننداخته بود چون هکد رو کامران بود حتکا کار این ب م بلند 
نکیخوام خوابم نکیاد بهد نگاه کردم که جلوی اینه -چرا بیدار شددددی ؟بگیر بخواب -

سرکار  شیک میرن  ست اهکی میره این هکه راه و اق چه  شو میب شت کروات کجا -دا
سر صبحی -هان چیه؟ -سرقبرت؟ از تو اینه یه چپ چ ی نگام کرد -قبرستون -میری؟ 

شونه هامو  شروک نکن بهار  ستم باز  انداختم باال و هکونطور که موهام و با کد میب
چه خودت شدددروک کردی -گفتم  یه وقت -به من  یاری  با توم کم ن با نترس -خوب 

توم هکچین سددفید -نوکر بابات غالم سددیاه -صددبحونه رو اماده کن -حواسددم هسددت 
اهکی هکه دخترا جون میدن واسه رنم پوست -از توی زغال اخته که بهترم -نیستی 

شویی کجا بود -من  ست شویی حاال د ست سکت د ارزونی هکون دخترا رامو کش کردم 
خدا میدونه دیگه داشتم میترکیدم نکیدونم کجاست یریع پریدم تو اتاق و بهد گفتم 

هان؟ این دسدددتشدددویی کجاسدددت زد زیر خنده تو هکین ربقه یکی -ببین.....چی ه -
سرمو تکو شکیه  ستقیم اون در م ست هکین و بگیر برو م سکت ه ن دادم و دوییدم 

دستشویی وقتی اومدم بیرون نفس راحتی کشیدم اروم رفتم پایین کامران پشت می  
صبحونه  شت کوفت میکرد  شسته بود دا سرشو -خوش گذشت؟ -ن شکا خالی  جای 

دوسددتان به جای ما کجب رویی داشددت این بشددر با ککال پررویی -تکون داد و گفت 
شروک کردم صبحو نه خوردن زل زده بود بهم داشت اکصابم و رفتم نشستم جلوشو 
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به تو چه دوسدددت -چیه به چی نگاه میکنی؟ -خورد میکرد لقکه مو انداختم تو ظرف 
رو تو برم من ای بابا بذار کوفت کنم ابروهاش و باال انداخت منم بلند -دارم نگاه کنم 

لند شد بشین بخور بعدم ب-شدم داشتم از کنارش رد میشدم که دستکو گرفت و گفت 
به کوری چشم توم شده -برو که دیگه برنگردی -من رفتم خداحافظ -و رفت سکت در 

 برمیگردم با یکی از اون حوری خوشگالم میام

چند ساکتی از وقتی که کامران رفته بود میگذشت حوصلم خیلی سر رفته بود نشسته 
تصددکیم گرفتم  بود پای تلوی یون و کاناالی ماهواره رو کود میکردم ناهارم و خوردم

 برم دوش بگیرم لباسامو برداشتم و پرییدم تو حکوم

واسدده خودم اواز مییخوندم و میرقصددیدم تو حکوم زندگی اینجام خیلی بد نبود می 
شد واسه خودم حال کنم فقط بدی که داشت این بود که دیگه نکیتونست هیچکدوم 

ب خانوادم و ببینم حولکوو تنم کردم اومدم بیرون  ا دیدن کامران جلوی از اکضدددای 
خودم یه چیم زدم و پریدم دوباره تو حکوم سدددریع تی شدددرتم و با گرمکن مشدددکیم 
صدای یه زن میومد با چی ی که  سرم اروم رفتم پایین  شتم  شدم کاله حکومکو گذا پو
دیدم هنم کردم ولی سریع به خودم اومدم رفتم پایین و سالم کردم دختره هکچین 

گام کرد که یهو هار -یی گفتم دختر رکیس جکهوره کامرانبا غرور ن ک ی م ایشدددون ب
هستن خواهر بنده وایشونم ایدا خانوم کشق من یهویی زدم زیر خنده هرکاری کردم 

چته بهار دیوونه شددددی به -نکیتونسدددتم جلوی خودمو بگیرم کامران با حرف گفت
به  سالمتی مگه جک گفتم واست؟ میخواستم حرصشو در بیارم واسه هکین رو کردم

ببخشید ک ی م ولی فکر کنم کامران اشتباهی من وبا خواهرش اشتباه -دختره و گفتم 
شت با تهدید نگام میکرد ولی من بدون توجه بهد  گرفته به کامران نگاه کردم که دا

ک ی م من بهارم هکسر کامران جون اینبار نوبت دختره -برگشتم سکت دختره و گفتم 
-بود حاال اگه جکات تکوم شددد من و با کامران تنها بذار بام ه -بود که ب نه زیر خنده 

ست  شو وا سنام شنا ست جک نگفتم که اینجوری میگی میتونی از کامران بخوای  وا
بیاره مگه نه کامران؟ کامران و کارد می دی خوند در نکیومد سددرخ شددده بود خفن 

پرت ک ی م  چرت و-کامران این چی میگه؟ -حال کردم باالخره زهر خودمو ریختم ایدا
شوند -تحویلد نگیر  سنامتو بیار ن شنا ست میگی  االن من چرت میگم کامران؟اگه را

تکومد کنننننننننننننن بهار شددونه هام و انداختم باال وگفتم اصددال به من -بده داد زد 
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نه واسدددتا ببینم االن یادم اومد توکه خواهر نداشدددتی؟پس این خانوم کیه؟ -چه ایدا
 فتاده بودکامران به تته پته ا

 کی گفته من خواهر ندارم؟-

 یهویی دختره از جاش بلند شدو رفت سکت در

 احکق خودتی اقا کامران-

 صبرکن ایدا....واستا-

 با بسته شدن در به ررف من اومد

 هکد داد می د

 نکیتونستی جلوی دهنت و بگیری؟هاننننننننننننننننن ننن؟-

 به من چه میخواستی بهد درو غ نگی-

ن منی اره؟ هکون رور که میومد جلو من میرفت کقب یهو دوییدم سدددکت که تو ز-
سرم بدوییدن به غلط کردن افتاده بودم رفتم تو اتاق و  شروک کرد پشت  پله ها اونم 
شو بگیرم اخرم  ستم جلو شت الی در هرکاری کردم نتون شو گذا ستم ولی اون پا در وب

ن منی؟مگه زن از شددوهرش چیه؟چرا میترسددی مگه نگفتی ز-درو هل دادو اومد تو 
 میترسه؟ هاااااااااااااااااااااانننن ننننننن؟ 

روی مبل های تو سالن دراز کشیدم وسعی کردم بخوابم ولی با دردی که داشتم مگه 
شد خورشید رلوک کرده بود که خوابم برد احساس کردم کسی چی ی روم کشید  می

بهار بهار پاشو بیا -مم نداشتم ولی اونقدر خسته بودم که حتی حوصله باز کردن چشکا
اینا رو بخور حالم ازش بهم می خورد اروم از سر جام بلند شدم با دیدن ساکت چشام 

بعدازظهر و نشون میداد وای خدا من چه هکه خوابیدم حالم خیلی  2تا شد ساکت 4
بهتر از دیشدددب بود با دیدن کامران که با لباس تو خونه از اتاق اومد بیرون با نفرت 
صال تو ککرم لب به جیگر ن ده بودم  ش  خونه جیگر گرفته بود ا نگاش کردم رفتم تو ا

 خوشم نکیومد
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یه ماهی از اون ماجرا میگذشددت رفتارم خیلی خیلی با کامران سددرد بود به روری که 
صاف میرفت  شتر تو خودش بودو  خودشم میدونست نباید به پر و پام ب یچه اونم بی

عد اتاقم و ازش جدا کرده بودم دیگه نکیتونستم برم مدرسه و میومد از اون شب به ب
کامران هروقت میرفت سرکار در خونه رو از پشت قفل میکرد سیم تلفنم مکشید شده 
سوز  سه خودم قدم زدن  شروک کردم وا بودم یه زندونی تو خوند رفتم تو حیاط و 

باغ رفتم ا ته  تا  ته بودم  فت قرم  رنم دورم گرف با یه  بار بود که بدی میومد  ولین 
میومدم تو باغ خیلی فضای قشنگی داشت با باز شدن در حیاط سرمو انداختم پایین 
نان  یاد ز یدم که کامران فر قه د ند دقی عد چ نه ب نه من وببی باغ که نتو ته  و رفتم 
هکونطور که اسددکم و صدددا می م دویید از خونه بیرون اروم از پشددت درختا اومدم 

دیدن من اومد جلو ومحکم خوابوند تو گوشم با چشایی که بیرون و رفتم سکت در با 
خالی از هراحساس و سرد سرد بود زل زدم تو چشاش و هیچی نگفتم یه قطره اشکم 

رامو -کدوم گوری بودی؟ -نریختم خیلی وقت بود تبدیل شدددده بودم به یک سدددنم 
گفتم کدوم گوری -کشددیدم و از کنارش رد شدددم که دسددتکو گرفت وبا حرف گفت 

دفعه اخرت باشددده میای تو -کور که نبودی ببینی از کدوم گوری دارم میام -بودی؟ 
حیاط فهکیدی یه پوزخنر بهد زدم که بیشددتر حرصددد گرفت دسددتکو محکم فشددار 

هکه که مثل تو نفهم نیسدددتن دسدددتکو ول کن یکی دیگه -دادو گفت فهکیدی یانه؟ 
ازت -ی حرف می نی فهکیدی؟ بار اخرت باشه با من اینجور-خوابوند تو گوشم و گفت 

هه هه فکر کردی بنده کاشددق سددینه چاکتم کور خوندی کروسددک االنم -متنفرم متنفر 
ستد  شوندم از د ستکو محکم ک شوتت میکردم بیرون د مجبورم نگهت دارم وگرنه 

بیین چی از دهنت در میاد -بیرون و یکی خوابوندم تو گوشد و با کصبانیت داد زدم 
گه چی از جون من بیشدددعور نفهم ولم ک فادتو ازم کردی دی بذار برم تو که اسدددت ن 

شته بود رو صورتد و با تعجب به من نگاه میکرد خودم  شو گذا میخوای هان؟ دست
و که خالی کردم و تکام چی ایی که تو دلم مونده بود و بهد گفتم بعدم بدون توجه 

سکت اتاقم و در وقفل ست رفتم  سکت خونه و یه را کردم رو تختم   بهد راه افتادم 
شم و که با خودم اورده بودم به ال  شده بود تو فل سه خونه تنم  شیدم دلم وا دراز ک
سددی دی کوچیکی تو اتاق بود وصددل کردم تکوم اهنگایی که یه زمانی واسدده خودم 

 ریخته بودمشون با هر بیتی که میخوند اشکام گوله گوله میریخت پایین

 اگه بدونی من چقد دلم تنم شده
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 دلخوشیم هکین یه اهنم شدههکه 

 در نکیاری اشک منه احساسی و

 بغل نکی کنی اونکه نکیشناسی و

اگه بدونی این روزا چقد داغونم چقد مراقب وسددایل این خونه ام دکاکن اون روزای 
 خویکون برگرده ببین ندیدنت چقد شکستم کرده

رم چی اگه خسددتم کرده اگه بدونی ازین خونه میرم چی اگه بدونی من از غصدده پی
بدونی  که  بدونی من دارم میکیرم چی ناهنم ا گه  غل کردم ا بدونی ککسدددات و ب
کلیرضا رلیسچی( یهو احساس حالت تهوک بهم دست داد بدو دوییدم سکت در اتاق 
و بازش کردم دوییدم سکت دستشویی کامران که تو سالن نشسته بود با تعجب بهم 

ت معدم خالی شددده بود کامران در و باز نگاه میکرد با شدددت کق می دم تکام محتویا
 کردو با نگرانی پرسید چی شده بهار؟ کنارش زدم و رفتم بیرون

شتم وبا داد گفتم  شونم گرفت برگ شت  ست ن ن ازت -دنبالم راه افتاد و از پ به من د
خوب بابا حاال چرا هار میشی تقصیر منه که خواستم ببینم چه مرگته اصال -بدم میاد 

اره میخوام برم -دم رفت رو کاناپه لم داد دیگه حوصدددله این و نداشدددتم برو بکیر بع
شققققققق درو کوبوندم  سرم بردارررررررررررررررر بعدم رفتم تو اتاق  ست از  بکیرم د
به هم اروم رفتم ررف تختم وروش دراز کشدددیدم خیلی حالم بود هکد حالت تهوک 

شتم ککس کامران و که روی می  کنار تختم بود بر  شتم و نگاش کردم اولین باری دا دا
بود که با دقت نگاش میکردم پووستی سفید و چشای سب  رنم با م ه های کشیده و 
دماغی صاف و متوسط که به صورتد میومد،با لبایی نه ب رگ و نه کوچیک هکیشم 
رو صددورتد ته رید ککی داشددت درکل خیلی جذاب بود از هیکلشددم معلوم بود که 

شکاره از خودم ح صبانیت ورز سته بودمو ارزیابید میکردم با ک ش صم گرفت که ن ر
روی تخت نشستم و ککسد و کوبوندم به دیوار که با صدای وحشتناکی خورد شدو 

چته ؟چه -ریخت رو زمین یهو در اتاق باز شدددد و کامران با کصدددبانیت اومد داخل 
اله بازی کنی مرگته؟این ادا اروارا رو واسددده من درنیار تو زن منی نیاوردمت اینجا خ

صاب  شم نکیاد یه ماهه اکت شوهریت خوب انجام بدی فهکیدی خو باید وظیفه زن و 
کردی شیرفهم شد؟ به کنارم که رسید از بوش حالم بهم خوردو کنار زدمد و دوییدم 
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تو دسددتشددویی دیگه هیچی نبود که بخوابم باال بیارم الکی فقط کق می دم سددرم گیش 
م دستکو اروم گرفتم به دیوار و راه افتادم سکت اتاق میرفت بعد اینکه صورتکو شست

بدون توجه بهم دراز کشیده بود و سیگار میکشید دماغم و گرفتم و از کنارش رد شدم 
شام  شامم از بوی  سفره  سر  شده بود حتی  که یه چپ چ ی نگام کردم نکیدونم چم 

جوری از  حالم بهم خورد حدس می دم چه مرگم شددده میخواسددتم اگه بشدده فردا یه
خونه ب نم بیرون و برم ازماید بدم فقط دکا میکردم حدسم درست نباشه نکیخواستم 

-چیه؟ -یه موجود بی گناه الکی وارد این دنیا بشه اخر شب رفتم تو اتاقد و در زدم 
میخوام برم باران -کجا به سددالمتی؟ -من فردا میخوام برم بیرون اخکاش رفت توهم 

من باتو -رده نکنه یادت رفته باهم چه قراری گذاشدددته بودیم بیخود الزم نک-و ببینم 
فعال که امضات تو اون برگه هست -هیچ قراری نذاشتم شوند و انداخت باال وگفت 

شد  شک نگاش -میخواام برم ببینکد -اکصابم خورد  شه میفهکی یا نه؟ با ا گفتم نکی
شد -کردم  سم ککی دلد نرم  شکم و التکا فردا زودتر میام -خواهد میکنم با دیدن ا

خودم میبرمت فقط از دور باید ببینید اهکی نکیشد که من میخواستم برم ازمایشگاه 
با خودم کجا میبردم  باهام -این و  چرا زندانیم کردی؟مگه من میخوام فرار کنم که 

اخه -شدداید از کجا معلوم نخوای فرار کنی؟ از کوره در رفتم و گفتم -اینجوری میکنی؟ 
من اگه میخواستم فرار کنم قبل ازینکه این بال رو سرم بیاری فرار میکردم احکق بیشور 

 نه االن که گوه زدی تو زندگیم

 هکون که گفتم یا با خودم میری یا اصال اجازه نکیدم-

 به جهنم-

 بعدم رفتم تو اتاقم اصال نباید منتد و میکشیدم

سعی میکردم با این حالم کنار ب شیده بود مو  ساکت کامران روتختم دراز ک یام بعد دو
رویله نیسدددت سدددرتو انداختی پایین مثل گاو -در و باز کرد و اومد تو با تلخی گفتم 

ندیدم تو مثل ادم حرف ب نی که بخوام -شدددد یه بار مثل ادم حرف ب نی؟ -میای تو 
ستی -مثل ادم باهات حرف ب نم  صال حرف زدن با تو بی فایدس اومدم بگم فردا خوا ا

اره فقط -راست میگی؟ -نی بری با خوشحالی از جام بلند شدم و گفتم هر گوری میتو
سر  2 شی از خونه رفتی بیرون بهم زنم می نی  شتر نباید بیرون با ساکت 2ساکت بی

سرمو تکون دادم و گفتم  شی من میدونم با تو فهکیدی؟  -زنم می نم خونه ،خونه نبا
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سه هکین نکیتونم بهت زنم ب نم  شکارت و ندارم وا شکاره من  یه کارت گرفت جلوم 
موبایلد و شددرکت و ادرس شددرکت روش نوشددته بود ازش کارت و گرفتم و سددرمو 

 تکون دادم اونم بدون حرفی رفت بیرون

ساکت  شدم و رفتم پایین کامران نبود هرروز  9صبح با خیال راحت   7از خواب بیدار 
که تا زانوم میومد   میرفت شرکتد سریع اومدم باال و اماده شدم مانتو سورمه ای مو

شیدم موهامم از یه ررف بافت افریقایی زدم و  شکی کلفتم پو شلواری م و با جوراب 
بقیه رو فرق ریختم تو صددورتم بعدم بقید و با کلی سددم جکع کردم روسددری سدداتن 
سورمه ای مو پام کردم  شگل  سرم کردم در اخرم کالجای خو سفیدم و  سورمه ای و 

م شرکت کامران حسابی قهوه اید کنم سریع زنم زدم میخواستم اگه جواب +بود بر 
سر  شکارش رو می  تلفن بود  شگاه من و min 10ازانسی که  اومد بهد گفتم یه ازمای

ببره اونم سدددریع جلوی یه ازمایشدددگاه پیادم کرد وقتی به پرسدددتار گفتم واسددده چه 
با تلخی  ازمایشدددی اومدم هکچین بد نگام کرد که انگار ازون دخترای خیابونیم بعدم

بهم شکاره داد تا وایستم تو نوبت بعد نیم ساکت باالخره نوبتم شد بعد اینکه ازماید 
بله!میتونین سریع امادش کنین؟ -چیه خیلی کجله داری؟ -کی اماده میشه؟ -و دادم 

شت گفت - ستا چند لحظه بعدم رفت تو یه اتاقی و بعد که برگ دقیقه دیگه  30تا -وا
م و روی صندلی های توی راهرو نشستم به خودم قول داده اماده میشه تشکری کرد

بودم که اگه منفی بود دیگه با کامران کل کل نکنم دکا دکا میکردم حامله نباشددم که 
یکی دیگرم وارد این زندگی نکبتی کنم با صدددای پرسددتار که صدددام میکرد به خودم 

شرفی -اومدم  شتون-بله؟منم -خانوم بهار  شدم  بفرمایید جواب ازمای ست بلند  اماده ا
نکیدونم باید بهت تبریک بگم یا اینکه ..... بعدم با یه حالتی -رفتم ررفد که گفت 

خانوم محترم مراقب حرف زدنتون باشین -بهم نگاه کرد که دیگه نتونستم تحکل کنم 
ضولی کردن تو  شکام بهتره به جای ف ستم  شوهر دارم ازین دخترای هرجایی نی بنده 

واقعا -ون درسدددت انجام بدین پرسدددتار با تعجب بهم نگاه کردو گفت کار مردم کارت
پس بفرمایید مبارکه با گیجی -شوهر داری؟ بد نگاش کردم که سریع به خودش اومد 

وا خانوم حالتون خوبه؟میگم مبارکه شکا حامله اید با این -چی؟ -نگاش کردم و گفتم 
سوخت برگه سه خودم  شیدم که دل خودم وا ستد  حرفد یه آه ک ازماید و از د

گرفتم و روی اولین صندلی نشستم یعنی به معنای کامل بدبخت شدم وقتی حالم جا 
ست گرفتم و کارت کامران و دادم  سریع یه درب شرکتد  ش صکیم گرفتم برم  اومد ت
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چشددم خانوم کجب خر تو خری بود حال ادم بهم میخوره با -اقا برو اینجا -دسددتد 
ردم و پیاده شدم اولل کجب شرکتی بود یه برج خیلی این ترافیک کرایه رو حساب ک

شددیک رفتم تو حاال دیگه نکیتونسددتم بفهکم کدوم ربقه باید برم روبه نگهبانی که دم 
سته بود کردم و گفتم  ش ستران کدوم ربقه -در ن سازه گ شرکت  شید پدرجان  ببخ

ست؟  سور وزدم و منتظر موندم تا اومدم ت-ربقه نهم دخترم -ا سانا و یه نفر مکنون ا
دیگم خودشددو پرت کرد تو اسددانسددور با تعجب بهد نگاه کردم که نفس نفس می د 
وقتی نگاهکو متوجه خودش دید یه لبخند زشدددت بهم زد سدددرم و انداختم پایین و 
هرچی اون صحبت میکرد محلد نکیدادم و فقط میخواستم زودتر برسم ربقه نهم تا 

د بیرون اوه خدای من نکنه این میخواد اسانسور واستاد پسره هم هک مان با من اوم
با -بله؟ -دنبالم راه بیفته رفتم در شرکت سکت چ ی و زدم بعد چند دقیقه در باز شد 

وقت قبلی داشتین؟ با بی حوصلگی سرمو تکون دادم وگفتم -اقای س هری کار دارم؟ 
ی س هری اقا برو کنار خود اقا-بله؟ -پس شرمنده بعدم درو بست دوباره در زدم -نه -

کامران......کامران -ای بابا میری کنار یا نه؟ بعدم بلند داد زدم -بله؟ -گفتن من بیام 
بیا بیرون پیرمرد بیچاره با تعجب بهم نگاه میکرد هکه اومده بودن بیرون و داشدددتن 

شون اومدن  شکاها -بهم نگاه میکردن با داد کامران هکه به خود اینجا چه خبره؟چرا 
نکیدونم به خدا اقا -ن؟چی شده حسن اقا پیرمرد با ترس جواب داد سرکارتون نیستی

کدوم خانوم؟ اوففففففففففف مثل اینکه اقا -این خانوم هی اصرار دارن شکارو ببینن 
بهار -هنوز مارو رویت نکرده بود با کنار رفتن پیرمرده ازه من و دید و با تعجب گفت 

بدن بیام تو بهت میگم اینجا چیکار میکنم  اگه این اقا اجازه-تو اینجا چیکار میکنی؟ 
سرشو انداخت پایین و رفت از جلوی  بعدم یه چپ چ ی نگاهی به پیرمرده کردم که 

مگه با شدددکا ها ندارم برین سدددر کارتون دیگه بعدم دسدددت من و گرفت و -در کنار 
ست  شوندم تو اتاق خودش ومحکم درو ب تو چرا اینجایی؟ یه پوزخند بهد زدم و -ک

زدم تو چشاش با کصبانیت دستد و تو موهاش کشید و دوباره حرفد و تکرار زل 
شم و از تو کیفم در اوردم -کرد اما بلند تر  بهار میگم تو اینجا چیکار میکنی؟ برگه ازمای

شت و با تعجب نگاش کرد  صورتد برپه رو از جلوی پاش بردا این -و پرت کردم تو 
شی اق-چیه؟  شته با سواد دا شد و هکون مردی فکر میکردم  ای مهندس که یهو در باز 

ضر اومد داخل با دیدن من تو اتاق کامرات  که اونروز با کامران اومده بود خونه و مح
شاش  شد  6چ صال تو باغ نبود با -تا  صدات میکنم ولی این یارو ا کلی برو بیرون بعد 
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ه به خودش اومد کلیییییییییییییییی گفتم برو بیرون یارو تاز -نفرت نگامو ازش گرفتم 
شتام  شروک کردم با انگ ستم و  ش و رفت بیرون و در و محکم کوبوند بهم روی مبل ن
بازی کردن بعد چند دقیقه که دیدم ازش صددددایی نکیاد سدددرمو بلند کردم با بهت 

این یعنی چی؟ از جام بلند شدم -چیه ؟باورت نکیشه؟نه؟ -داشت به برگه نگاه میکرد 
که گند زدی تو زندگیم،این یعنی اینکه داری بابا میشدددی،این این یعنی این-و داد زدم 

-دروغ میگی؟ -یعنی اینکه ازت متنفرم میفهکی جناب س هری؟ با صدای ارومی گفت 
ببین بهار اصددال ازین -فکر نکیکنم تو این موقعیت حوصددله دروغ گفتن داشددته باشددم 

ای -ریه و گفتم شددوخی که داری میکنی خوشددم نکیاد دیگه تحکل نداشددتم زدم زیر گ
نارم  مد ک تادم رو مبلو زار زدم کامران او کاش شدددوخی بود ای کاش دروغ بود .اف

 :::نشستو بغلم کرد با نفرت خودمو کشوندم کنار وگفتم

صداتو بیار پایین هی هیچی بهد نکیگم پررو شده،چیه -به من دست ن ن کوضیی -
بودی مهکونی فهکیدی؟زنکی ؟انگار چی شدددده حامله ای که حامله ای از اولم نیومده 

وظیفه من بچه اوردن واسدده تویه؟اره؟ فقطط نگام -باید وظیفتو درسددت انجام بدی 
سکوتد جری ترم کرد  شتم که -کردو هیچی نگفت این  چرا اخه مگه من چیکارت دا

این هکه بال سدددرم اوردی؟من که داشدددتم زندگی خودمو میکردم چرا گند زدی به 
واسدده اینکه اون بابای پولکو باال کشددیدو یه ابم روش -د زندگیم کصددبانی شدددو داد ز 

بای من میگفت حروم زاده رفتم جلوش و یکی  با به  گاش کردم  هت ن با ب فهکیدی؟ 
حروم زاده تویی کوضدددی که هنوز بلد -مجکک خوابوندم تو صدددورتد با داد گفتم 

نگاه نیسدددتی نباید اینجوری حرف ب نی؟حروم زاده جدو ابادته اشدددغال با بهت بهم 
هکون -تو چه غلطی کردی؟ -میکرد بعد چند دقیقه با کصدددبانیت اومد ررفکو گفت 

غلطی که شددایسددتت بود با هرقدمی که میومد جلو من میرفتم کقب داشددتم کم کم 
چیه کقده کردی -میترسیدم ولی به روی خودن نیاوردم مباید میفهکید ازش ترسیدم 

زیادی حرف می نی بهار -اینم روش  که ب نی؟بیا ب ن این هکه بدبختی سدددرم اوردی
هه رالقت بدم که -رالقم بده تا دیگه رو اکصابت راه نرم -داری رو اکصابم راه میری 

چی میگی تو -بری راحت بااون پسدددره اشدددغال بری ی روهم کور خوندی بهار خانوم 
اها پس -؟کدوم پسره؟هکه که مثل تو نیستن سرجاش واستادو خنده ای کردو گفت 

تو خواب ببینی ارزونی -نوم از کجا سوخته،چیه حسودیت شده خانوم کوچولو بگو خا
ستنکم حسودی  شم میاد که باز به دخترایی که باهات ه شغاال،خیلی ازت خو هکون ا
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بفهم چی داری -هرچی باشم از اون پسسره بی سروپا که بهترم، با گریه داد زدم -کنم 
ها نخورده بل ازدواجم ازین گو عد ازدواجم  میگی کوضدددی،من ق که بخوام ب بودم 

بخورم....هی هیچی بهت نکیگم گوه زیادی نخور هکون موقع در باز شدددده و هکون 
سکد کلی بود اومد تو  صداتون تا ربقه پایین میاد؟دکوا -مرده که ا چه خبره اینجا؟

سرش  مگه بهت نگفتم -دارید برید خونه دکواتون و بکنید کامران با کصبانیت داد زد 
یای تو؟ برو بیرو جازه داد ب هت ا باز سدددم شددددی؟ -ن؟کی ب حاال چته تو  -خوب 

مدم بیرون هکه دم در  تاق او تا از ا به اون دو جه  بدون تو کلیییییییییییییییییییییی 
سرمو انداختم پایین و از  شت ررفم  شدن من هکه نگاها برگ ستاده بودن با خارج  وا

شرکت بیرون حرفای کامران خی شدم زدم از  شون رد  شده کنار سنگین تکوم  لی برام 
سی گرفتم و رفتم  سه هکین تاک ست برم یه جا بایکی دردو دل کنم وا بود دلم میخوا
بهد زهرا وقتی کنار قبر مامان رسدددیدم شدددروک کردم ازش گله کردن وقتی خودمو 

مامانم یه خبر واسدددت دارم ولی نکیدونم -خوب خالی کردم لبخند تلخی زدم و گفتم 
شح شککم و گفتم باید ازین خبر خو شتم رو  ستکو وگذا شم یا ناراحت د داری -ال با

مامان ب رگ میشدددی مامان وقتی به خودم اومدم که هکه جا تاریک شدددده بودو 
هیچکس تو بهشت زهرا نبود با وحشت ازجام بلند شدم و درو ورم ونگاه کردم اروم 

ینیم ازینجا اروم راه افتادم سکت در بهشت زهرا ولی خییلی ازینجا فاصله داشت ماش
رد نکیشد و که من برسونه از ترس به گریه افتادم چاره ای نداشت باید به کامرا زنم 
-می دم تا گوشددیم و روشددن کردم زنم خورد با شددنیدن صددداش هق هقم بلند شددد 

مران؟  موندددت -کددا گوشدددی وا چرا اون  تی؟ بری هسددد ق تو کدددوم  لومدده  ع م
-دسدددتم بهت برسددده من میدونم وتو خاموشددده؟هاااااااااان؟با توم...به خدا بهار اگه 

یه دقیقه حرف ن ن -زهرمار کامرا کدوم گوری هسدددتی گریه نکن کجایی؟ -کامران؟ 
ست کامران من خیلی میترسم  ششکی نی خوب گوش کن،من بهشت زهرام اینجا هی
بیا دنبالم دارم سدکته میکنم کامران که معلوم بود کوتاه اومده با یه لحن ارومی گفت 

دلم گرفته بود اومدم اینجا تورو -قت شب بهشت زهرا چیکار میکنی ها؟ اخه تو اونو-
خیل خوب گریه نکن توراهم دارم میام خواست گوشیو قطع کنه که -خدا بیااااااااااااااا 

خیل خوب نترس توراهکم برو -نه نه قطع نکن حرف ب ن من میترسددم -با گریه گفتم 
اشددتم با وحشددت حرکت میکردم که سددکت نگهبانی تا تو برسددی اونجا منم رسددیدم د

چراغای ماشینی و دیدم که داشت میومد ررفم با وحشت دوییم یه گوشه و خودم و 
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شروک کردم حرف زدن -قایم کردم  کامران االن یه -بهاررررررر ،چرا جواب نکیدی اروم 
دارم میام دیگه....برو دیگه لعنتی اه،برو سددکت -ماشددین اومد اینجا من میترسددم بیا 

انی شروک کردم به دوییدن ررف درنگهبانی به نگهبانی که رسیدم شروک کردم در نگهب
 زدن پیرمرده بیچاره با تعجب بهم نگاه کرد

-سدددالم دخترم چیه چی ی شدددده؟ -سدددالم -پیرمرده بیچاره با تعجب بهم نگاه کرد 
سرشو تکون داد و گفت  شه بیام داخل  شه -پدرجون می اره باباجان بیا رفتم تو یه گو

-شددسددتم اصددال حواسددم نبود کامران پشددت خطه با صدددای دادش به خودم اومدم ن
چرا جواب نکیدی سکتم دادی!االن کجایی؟ -الو؟ -بهارررررررررررررررررررر ؟الوووو؟بهار 

خیل خوب گوشددی و بده به نگهبانه گوشددی و گرفتم ررفد با این -اومدم نگهبانی -
شاخاش می د بیرون  کسرم میخواد باهاتون صحبت کنه ه-چیه؟ -کارم دیگه داشت 

 بله گوشیو گرفت و شروک کرد صحبت کردن-هکسرتتتتتتتتتت؟با من؟ -

باشه پسرم فقط زود بیا مثل اینکه حالد زیاد خوب نیست بعد حرف زدند گوشیو 
قطع کردو گرفت ررفم و رفت واسدددم اب قند اورد ولی تا یه قلوپ از اب قند خوردم 

ستم باال اوردم پیرمرد هول کر  شت تا تون شغال و جلوم گذا سطل ا سریع رفت  ده بود 
باجا؟ -کق زدم حالم خیلی بد بود  با باشدددید -خوبی  ولی -اره پدرجون خوبم نگران ن

-به خدا خوبم پدرجون نگران نباشددین -دخترم... نذاشددتم ادامه بده و با لبخند گفتم 
درو باز کرد قامت نکیدونم واهلل دخترم بعد چند دقیقه صددددای در اومد پیرمرده که 

سددالم پدرجان!خانوم من -بله؟ -کامران وکه با نگرانی پشددت در واسددتاده بود دیدم 
ست؟  سرشو تکون داد و اومد -اینجا ست کامارن  سرم بیا تو حالد خوب نی اره اره پ

من باتو باید چیکار -تو ازش خجالت میکشددیدم سددالم کردم و سددرم و انداختم پایین 
هار؟مردم از نگرا با حرفاش کنم ب نی میکردی یه خبر بدی کدوم گورسدددتونی میری؟ 

چی و ببخشم مردم و زنده شدم -ببخشید -دوباره اشکام سرازیر شد با هق هق گفتم 
اروم باش باباجا زنت حالد خوب نیس حاال که خدارو شدددکر مشدددکلی -ازون موقع 

میکنه  اخه پدرجون واسددده چی ای بی ارزش قهر -پید نیومده گناه داره دکواش نکن 
سه خودش با حالت تهاجکی گفتم  صال بی ارزش نبود کامران بهم نگاه کردو -میره وا ا

یا بریم ببینم بعدم رو کرد ررف پیرمرده -پوفی کرد  مکنون پدرجان ببخشدددید به -ب
چه زحکتی جوون؟توم باباجان دیگه تنهایی این جور جاها نیا -شدددکام زحکت دادیم 

امران دسددتشددو ررفم دراز کرد سددریع دسددتکو برین به سددالمت ک-چشددم -خطرناکه 
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ماشین و اونور پارک کردم -گذاشتم تو دستد وبعد خداحافطی از نگهبان زدیم بیرون 
باید یکم پیاده بریم خودم و بهد چسدددبونده بودم وقتی فکرش میوفتم که این هکه 

سردی؟-مسیر تاریک و تنهایی اومدم بدنم به لرزه میوفته  سرمو  چته بهار چرا اینقده 
-میترسم اینجا خیلی وحشتناکه دستکو و محکم فشار دادوگفت -تکون دادم و گفتم 

خوب از هکون ارومی و سدداکتید -ازچی میترسددی ؟اینجا به این ارومی و سدداکتی 
خیل خوب بیا بریم تا به ماشین رسیدیم سریع پریدم توش و در سکت -میترسم دیگه 

چرا نگام میکنی؟تورو خدا فقط سددریع -یکرد خودمو قفل کردم کامرانم با خنده نگام م
منم که پیاده شددددم بعدم -حقته هکینجا پیادت کنم تا دیگه خودتو لوس نکنی -برو 

 صورتکو کردم سکت شیشه تا خونه دیگه باهم حرفی ن دیم

ریکوت در و زد با ماشین رفتیم تو تا ماشین واستاد سریع پریدم پایین ورفتم تو خونه 
شتم تو اتاقم  لباسام و کود میکردم که کامران با جدیت صدام زد قلبم شروک کرد دا

تند تند زدن نکنه میخواد باهام دکوا کنه؟نه خدا جونم ازت خواهد میکنم از صبح تا 
بیا پایین کارت دارم -هاننننننننننننننننن؟ -بهارررررررررررر -حاال کم بدبختی نکشدددیدم 

سم اهلل گفتم و رفتم پایین  شستم رو -چیه؟ -یه ب شین باید باهام حرف ب نیم اروم ن ب
شون بدم  سرد ن سعی میکرردم خودم و خون مبل جلوش و پام و انداختم رو اون پام 
شه نگاه میکنه و  ساکت داره به یه گو ست تو دل من چه خبره دیدم  فقط خدا میدون

صلگی گفتم  شتی؟ -حرفی نکی نه با بی حو سرکارم گذا هان؟ یه -چی میخوای بگی ؟
شد چپ  سریع جدی  ستد اومد و  ساب کار د راجب بچس -چ ی نگاش کردم که ح

سریع جبهه گرفتم میدونستم االن میگه نکیخوامد باید بندازید ولی من نکیتونستم 
-این کارو کنم میخواسددتم بچم و به دنیا بیارم تا بتونم الاقل سددرمو با اون گرم کنم 

ن بهار اصال حوصله کل کل کردن ببی-من این کارو نکیکنم -باید سقطد کنی -خوب؟ 
سقط کنی یعنی باید این بچه  باهات و ندارم پس لجبازی نکن ،من میگم بچه رو باید 

شه فهکیدی؟  نخیر نفهکیدم من این بچه رو س.ق.رد ن می ک ن م،هکه -سقط ب
هه هه تو چه رور میخوای بچه -چی مو ازم گرفتی دیگه نکیذارم بچم و ازم بگیری 

با با تلخی گفتم ای و که از  یاد  یا م به دن یاد  بدت م یل -باش  یاد دل بدم م باش  با از 
ببین من حوصددله ندارم یه توله سددم پس بندازی شددب تا -نکیشدده از بچم بدم بیاد 

اقای کامران س هری این ارزو وباخودت به گور ببری که -صبح واق واق کنه فهکیدی؟ 
انگشددتد و به حالت تهدید من این بچه رو بندازم با کصددبانیت ازجاش بلند شددد و 
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یا این بچه رو سقطد میکنی یا اینقدر می نکد تا سقط شه -جلوم تکون دادو داد زد 
باهات اصال شوخیم ندارم ازجام بلند شدم و دستم و تو هوا تکون دادم و گفتم بروبابا 

 حاال میبینیم بهار خانوم-بعدم رفتم سکت پله ها 

سید خ سرم به بالد ر صبح راحت رفتم باال و تا  سته بودم تا خود  وابم برد خیلی خ
 خوابیدم

 از خواب بیدار شدم تصکیم داشتم خودم ناهار درست کنم 10صبح ساکت 

 واسه ناهار ماکارونی درست کردم یه ماسک زده بودم جلو دهنم تا حالم بد نشه

 ناهارم و خوردم رفتم حکوم

کلته سفیدم و با دامن کوتاه میدونستم کامران به این زودیا نکیاد واسه هکین تاپ د 
 سفیدم که خیلی خوشکل بود وباالی زانوم بود وچین چینی بود پوشیدم

 رفتم جلوی اینه بعد اتو کردن موهام یه ککیم به خودم رسیدم

 کامال سرحال شده بودم رفتم یواشکی لبتاب کامران و برداشتم

کذوم از ککسا دهنم خدا رو شکر رم  نذاشته بود واسد رفتم تو ککساش با دیدن هر 
 صدمتر باز میشد

 تو هرکدوم از ککسا کامران تو پارتی بود 

 کجب ادم م خرفی بود این کامران

 اه اه حالم ازش بهم خورد خجالتم نکیکشه باهرکدومشونم ککس انداخته

 هاش و اهنم شادمهر و گذاشتم music رفتم تو

 اسکم داره یادم میره

 چون تو صدام نکیکنی

 کاشقت شدمحاال که 

 تو اکتنا نکی کنی
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 دلتنم تر میشم ولی

 نشنیده میگیری من و

 هنوز هکه حال تورو

 از من فقط می پرسن و

 با این که با من نیستی

 دیوونه میشم از غکت

 اصال نکیخوام بشنوم

 که اشتباه گرفتکت

 داشتن تو کوتاه بود

 اما هکونم کم نبود

 گذشته بودم از هکه

 هیچکس به غیر تو نبود

 ( این اهنم و دیروز گوش میدادم و گریه میکردم )

نه بابا سدددلیقد خوب بود یه چندتا اهنم دیگم گوش دادم و رو تخت کامران دراز 
 کشیدم

 با صدای کامران که من و صدا میکردم چشام و باز کردم

 بهار پاشو ببینم چرا اینجا خوابیدی؟-

 رو تخت نشستم و گفتم

 هان؟-

 تی دیدم حرف نکی نه یه چشم و باز کردم ببینم کجاییهچشام هنوز بسته بود وق

 دیگه داشتم دیوونه میشدم هکد باال میاوردم
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 وقتی اومدم بیرون کامران و ندیدم

 روی کاناپه دراز کشدم که کامران سرو کله اش پیدا شدو گفت

 اماده شو بریم بیرون-

 من نکیام حوصله ندارم-

 بلند شو بریم شاید حالت بهتر بشه-

 گفتم نکیام

 به درک نیا-

 اومد نشست رو مبل جلوییم وگوشید و دراورد و زنم زد به یکی

 سالم ک ی م-

- 

 اره منم خوبم-

- 

 مگه حتکا باید کاری داشته باشم شاید دلم واست تنم شده باشه-

- 

 قهقه ای زد وگفت

 ت داری بریم بیرون؟قای شیطوون،نه بابا میخواستم ببینم و-

- 

 نری  بچهاوه اوه زبون -

- 

 اماده باش میام دنبالت،فعال 8قربونت برم پس -

 وقتی داشت حرف می د زیر چشکی داشت بهم نگاه میکرد
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 منم بی تفاوت چشام وبسته بودم ولی تکام حواسم بهد بود که داره چی میگه

 پسره ی بیشور یکم دیگه اصرار نکرد باهاش یرم

گاه انداختم وداشتم میرفتم سکت اتاقم با بوی سیگار از جام بلند شدم با نفرت بهد ن
 که با صدای جدید واستادم

 بهار واستا ببینم-

 واستادم ولی برنگشتم

 برو اماده شو زود باش-

 برگشتم ررفد و گفتم

 شکا با هکون ک ی تون تشریف ببرین-

 اونم میاد شکام برو حاضر شو-

 نکیخوام-

 ازجاش بلند شدو اومد ررفم

 سم من و باالنیاربرو امده شو اون روی -

 نکیخوام-

 کاری نکن خودم لباسات و کوضض کنم-

 جرئتشو نداری-

 یه لبخند بدجنسی زدو گفت

 میخوای بهت نشون بدم دارم یا ندارم-

 برو بابا-

 رفتم ررف در اتاقم که گفت

 .میری اماده بشی من حوصله ندارم باهات کل کل کنم زود حاضر شو-
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نرم و لش کنم ولی یه حسددی قلقلکم میداد که شددده برم رفتم تو اتاقم اول میخواسددتم 
 روی دختره رو کم کنم

واسه هکین مانتو تنگم و که خیلی کوتاه بود وکتی بود استین سه ربع داشت با شلوار 
شنه  شای پا ست کردم،کف سفیدم  شال  شتم  10سفید تنم و  شکیکم بردا سانتی م
موهام واتو کردم وازیر شددال  موهامم اتو کردم و از پشددت گیره گلکو زدم و دوررف

 سفیدم ریختم بیرون

 دور چشامو مشکی کردم و بایکم رز گونه ورز لب دیگه هکه چی تکوم شدم

 بعداینکه کارم تکوم شد کیف پولکو برداشتم و اومدم از اتاق بیرون

 کامران رو کاناپه دراز کشیده بود و پشاش و بسته بود

 اینجوری بهتر میتونستم دیدش ب نم

ار کتون قهوه ای بایه بلوز شکالتی که استیناش و تا ارنش تا زده بود پوشیده بود با شلو
 کالجای قهوه ای

 خیلی شیک شده بود

 یه سرفه مصلحتی کردم

 که چشاش و باز کرد با دیدین من یه چند دقیقه بهم زل زد

 چیهههههههههه؟-

 سریع نگاشو گرفت و سوییچ و از رومی  برداشت و گفت

 بریم-

 سرش از پله ها اومدم پایین پشت

 سوار ماشین که شدیم با ریکوت درو باز کردو گاز و گرفت و رفت بیرون

 اصال محلد ندادم ولی سنگینی نگاشو رو خودم احساس میکردم

 بعد چند دقیقه جلوی یه خونه پارک کرد و بوق زد
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ررف ماشین ولی هنوز به ثانیه نشده بود یه دختره از خونه پرید بیرون با کشوه اومد 
صورتکو برگردوندم ررف  ستاد یه پوزخند تحویلد دادم و  شد و وا با دیدن من مات 

 کامران که با لبخند اون مواجه شدم

 ایشی کردم و صاف نشستم

 شیشیه رو کشید پایین و گفت

 بیا دیگه مارال چرا ماتت برده-

 دختره با ناز گفت

 کامران جون اخه جلو که جا نیست-

 تحقیر نگاش کردم که چپ چ ی نگام کرد برگشتم و با

 چشاتم مشکل پیدا کرده ها مارال کقب که جایه-

 دختره با یه لحن کقی گفت

 یعنی کقب بشینم-

 اروم گفت

 نه پ بیا بشین رو پای این یابو-

 که باکا شد کامران بلند بخنده

 اکصابم بهم ریخته بود رو به کامران اروم گفتم

 زهرمار-

 وگفتم رو به دختره کردم

 سوار شو دیگه اه چقده ناز میکنه-

 به توچه اصال دلم میخواد ناز کنم وکامرانم نازم وبخره-

 پوفی کردم وگفتم

 خدا خوب درو تخته رو باهم جور میکنه-
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 کامراااااااااااااان ایشون کی باشن-

 مارال زوذ باش سوار شو دیگه دیر میشه-

 دختره با ناز سوار شد

 ن کیه؟خوب ک ی م نگفتی ای-

 کامران هیچی نگفت وبه من نگاه کرد،بهد نگاه کردم و پوزخند زدم

با خودم کهد کرده بودم دیگه غلطی که فعه پید کرده بودم که االن این وضدعم بود 
 ونکنم

 خوب ایشون دخترخاله بنده هستن بهار خانوم،ایشونم مارالن دوست دختر بنده-

 نگامو ازش گرفتم وبه بیرون نگاه کردم

 پسره ی بیشور بچد داره تو شککم من ب رگ میشه اونوقت میگه دخترخالشم

 نگفته بودی دخترخالت اینقده بچس-

 خوبه حاال به تو گفته خاله و دخترخاله داره من که شوهرمه نکیدونم اصال کی هست

 کامران با یه لحنی که توش شیطنت موج می د گفت

 نه هکچین بچم نیس مگه نه بهارجون؟-

 ندادم جوابشو

 مارال باحسی که توش حسادت موج می د گفت

 مگه نگفتی تنهایی اگه میدونستم هکراه داری که نکیومدم-

 حاال لوس نشو،راستی مارال ادرس اونجایی که رفتی بچت و انداختی و بده-

 واسه چی میخوای؟-

 کار دارم تو بده-

 گند زدی؟-
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 اره بدجور مثل خر گیر کردم توش-

 ،ادرس و بده  حاالااااااااا- -

 اینا داشتن درمورد بچه من حرف می دن اکصابم خورد شد و گفتم

 من بچه رو س ق ط ن م ی ک ن م این صدبار-

 بهار ما دراینباره قبال باهم حرف زذیم مگه نه-

 ردی جوابتم شنیدی اگه بخوای بچم و سقطد کنی باید از رو جنازه من رد بشی-

 ج می د گفتمارال با یه لحنی که توش تعجب مو

 کامران تو با دخترخالت ریختی بهم؟-

 اره

 میشه موضوکتون از من به یه چی ه دیگه تغیر بدین؟- -

 این با حرف زیاد گفتم

 خاک توسرت کامران با این بدبخت چیکار داشتی؟-

 مارال اصال غلط کدم بهت گفت بیخیال-

یه کافه سنتی که یه هکون موقع کامران ماشین و پارک کردو پیاده شدیم و رفتیم تو 
جای خیلی شددیک بود و پر بود ازتختای چوبی که تویه محیط سددرباز سددرسددب  که 
شستیم بعد یه  صنوکیم وسطد بود روی یه تخت ن شار م شت واب درختای بلندی دا
چند دقیقه یه پسره دیگم رسید و که باز دوباره مارال خودشو اوی ون پسره کردو تف 

 تف بوس

اون پسددره با کامران دسددت و داد و نوبت من که رسددید با یه اه اه حالم بهم خورد 
 کالمت سوال ب رگ و با حیرت اول به من نگاه کرد و بعدم به کامران

 معرفی نکیکنی کامران جان؟-

 هوم چرا دخترخاله بنده بهار خانوم-
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 پسره دستشو اورد جلو گفت

 منم فریدم خوشبختم-

 شو گفتمیه نگاه به دستد کردم و یه نگاه به صورت

 منم هکینطور-

اونم بدون اینکه به روی خودش بیاره که قشنم قهوه ای شده دستشو جکع کردو یه 
 لبخند هی  بهم زد

 اصال از پسره با اون نگاهای هی ش خوشم نیومد 

 حتکا دیده کامران فعال مشغوله گفته این یکی و بچسبم ن ره

 این چندشاکت و تحکل کرده بودماقا رضایت دادن تا بریم به زور  10باالخره ساکت 

شت پخد  شون امیرکلی که دا سته بودم و به اهنم خط و ن شام و ب شین چ تو ما
 میشد گوش میدادم

شته بود تعجب  شام و باز کردم ولی با دیدن جایی که نگه دا شین چ ستادن ما با وا
 کردم و برگشتم سکت کامران داشت با گوشید ور میرفت

 چرا واستادی اینجا؟-

 گاه کردو گفتبهم ن

 حوصله خونه رو ندارم پیاده شو یکم قدم ب نیم-

سه هکین  شتم برم تو اون خونه ب رگ و از تنهایی دق کنم وا خودمم اصال حوصله ندا
 بدون هیچ حرفی پیاده شدم

 اروم کنارهم راه میرفتیم ولی هیچ حرفی نکی دیم

سبتا زیادی باهام صله ن شت دلم هوای با دیدن بوفه ای که وسط پارک بود وفا ون دا
 پفک لینا کرد ولی اصال دوست نداشتم به کامران بگم

 با حسرت داشتم راه میرفتم ولی اخر دیگه نتونستم تحکل کنم حتکا باید میخورم
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 وگرنه چشاش بچم کاج میشد

 با یاداوری نی نیم لبخندی زدم که کامران گفت

 چیه واسه خودت جک میگی و میخندی؟-

 افتادمنه یاد یه چی ی -

 چی؟-

شاش دیوونه کننده بود اونم  شاش وهیچی نگفتم چ شتم ررفد و زل زدم تو چ برگ
 منتظر زل زده بود تو چشام واسه اینکه بحا و کود کنم گفتم

 من پفک کیخوام-

 هان؟-

 میگم پفک میخوام-

 مگه بچه شدی؟بیخیال بابا حوصله داری-

 مگه فقط بچه ها پفک میخورن-

 ب نیم نه اینکه پفک بخوریمبیخیال اومدیم قدم -

یه خسیس گفتم و با حالت قهر رفتم سکت یه نیککت و روش نشستم و با گوشیم ور 
 رفتم

 اومد ررفم و گفت-

 خیل خوب قهر نکن میخرم برات-

 نکیخوام دیگه-

 هکونطور که از کنارم رد میشد گفت-

 خیلی بچه ای-

 اروم گفتم

 پس چرا نذاشتی بچگیم و کنم-
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 به ساکتم نگاه کردماهی کشیدم و 

 چیه خانومی ررفت کاشتت نیومده؟اشکال نداره خودمون در خدمتتیم خانومی-

 سرمو بلند کردم و به سه تا پسری که روبه روم واستاده بودم نگاه کردم

 که یکیشون سوتی کشیدو گفت

 اولل کجب لعبتی-

 از حرفاشون خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین و اخم کردم

 پسره که هکچین دافی و قال گذاشته بیا ک ی م پید خودم خاک تو سر -

 احساس کردم یکیشون اومد ررفم واسه هکین از جام بلند شدم

هکد تقصیر خودم بود اگه به خازر لجبازی با کامران اینجوری تیپ نکی دم و اراید 
 نکیکردم

 االن یه هکچین بی سر و پاهایی جردت متلک انداختن نداشتن

 ررف بوفه ای که کامران رفته بودراه افتادم 

از ترس داشتم سکته میکردم اون نقطه از پارکم هیچکس نبود سعی کردم اصال نشون 
 ندم که ترسیدم

 با دیدن قامت کامران زدم زیر گریه

 کامران با کصبانیت و قدم های تند داشت بهکون ن دیک میشد

 فتسریع اومدم برم ررف کامران که اون یکی پسره دستکو وگر 

 کجا خانومی به هکین زودی میخوای بری؟در خدمت باشیم-

 کامران از پشت گردن پسره رو گرفت که پسره ولم کرد

 با حرف گفت

 که میخوای درخدمتد باشی اره کوضی؟-

 اخ اخ ولم کن به توچه اصال-
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 نشونت میدم به من چه-

 زمین بیوفتهبعدم محکم از پشت زد تو ککر پسره که باکا شد پسره نیم خی  رو 

 سریع دوییدم و پشت کامران پناه گرفتم و از پشت بلوزشو تو دستم گرفتم

 دوستای پسره اومدن و با کامران درگیر شدن

بعد چند دقیقه که دیدن نکیتونن با کامران مبارزه کنن بعد چندتا فحد رکیک ازمون 
 دور شدن

 از بینی کامران داشت خون میومد

 رئاشتم و خون دماغ کامران و باهاش پاک کردمسریع از تو جیبم دستکال ب

 هق هقم تکوم نکیشد کامران رو نیککت نشسته بود و منم روبه روش زانو زده بودم

 بسه ساکت باش بهار سرم و بردی-

 بعدم من و کنار زدو پفکایی که رو زمین پرت کرده بود برداشت و گرفت ررفم

 بیا اینم پفکت-

 نکیخوام-

 به قران می نم هکینجا لهت میکنمبگیر حوصله ندارم -

از جدیت تو صددداش ترسددیم از دسددتد گرفتم بعدم پشددت سددرش راه افتادم سددکت 
 ماشین تا توی ماشین نشستم دادش رفت هوا

 چه جلف بازی دراوردی -

واسه من که شوهرتم ازین ارایشا نکیکنی بعد واسه هر بی پدر و مادری که توخیابونه 
 کین هو دخترای خیابونی خودت و درست میکنی؟واسم لبات و سرخ میکنی و 

 با گریه گفتم

 به خدا من کاری نکردم داشتم میومدم پید تو-

 خفه شو دهنت و ببند نکیخوام صدای نحست و بشنوم-
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 تا خود خونه اشک میریختم و کامران با کصبانیت رانندگی میکرد

شدم وبا گریه رفتم تو اتاقم  شین پیاده  سریع از ما سیدیم  ستم با هکون تار و در وب
 لباسا رو تخت افتاده بودمو گریه میکردم ونفهکیدم کی خوابم برد

 اروم گفتم

 اروم گفتم: میخوای اینجا بخوابی؟

 اره اشکالی اره؟ -

 سریع خوابکون برد چون خسته بودیم و دکوای پارک باکثد شده بود.

رو اماده میکردم که  امروز جکعه بود زود بیدار شدم و رفتم اش  خونه داشتم صبحونه
شکی جلوم بود  شکی و رکابی م شلوارک م سر رسید اروم به کامران که با یه  کامرانم 
سریع  ست  ش شت می  ن شید و پ شو تکون داد و خکیازه ای ک سر سالم دادم اونم 

تکوم شدددی صدددام کن بیام جکع کنم محلم نداد -صددبحونکو خوردم به کامران گفتم 
با بغض اومدم و رفتم تو اتاقم روی تختم دراز کشیدم خیلی ازین کارش ناراحت شدم 

و اروم اروم اشک میریختم نکیدونم چرا حرکات کامران واسم مهم شده بود با ککترین 
حال و هوام  که  یا بغض میکردم برای این یه  یا دکواش می دم زیر گر نایید  بی اکت

وار ورزشددی کود بشدده تصددکیم گرفتم برم تو حیاط لباسددامو کود کردم و با یه شددل
 هکراه با سیوشرت مشکید پوشیدم

موهامم دم اسددبی بسددتم و رفتم تو حیاط وقتی داشددتم از جلوی کامران رد میشدددم 
شدم  سر رفته -کجا؟ با لحن مظلومی گفتم -متوجه نگاه خیره اش به خودم  صلم  حو

نکیخوام برم سدددفر قندهار که تو هکین حیارم -با اجازه کی؟ -میخوام برم تو حیاط 
ترسددی فرار کنم خودتم پاشددو بیا سددرشددو تکون داد منم زدم بیرون اهنم ارومی می

شتم با  شته بودم اروم اروم قدم می دم با احساس اینکه یکی داره دنبالم میاد برگ گذا
سیاه و زشت  صدا کردم سم  سرم بود جیغی زدم وکامران و  دیدن چی ی که پشت 

کامران کامران میکردم من کقب کامران داشدددت دنبالم میومد ترسدددیده بودم و فقط  
گکشووووووووو فقط جیم می دم دیدم -کقب میرفتم وسگم با هرقدم من میومد جلو 

کامران با دو از خونه اومد بیرون با دیدن من و اون سددم زشددتد زذ زیر خنده بلند 
 داد زدم
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شتتو از من دور کن - سم ز  کامران به خدا االن پس-حقته -زهرمار،تورو خدا بیا این 
میوفتم جون هرکی که دوست داری سگه خواست به ررفم خی  برداره که جیم بلندی 

سالییییییییی بدو بیا -کشیدم و دستام و جلوی چشکم گرفتم کامران سوتی زدو گفت 
اینجا پسر سم زشت با صدای کامران به ررفد دویید و جلوی پاش واستاد کامرانم 

استفاده کردم و دوییدم سکت خونه که زانو زدو سم و نوازش کرد منم ازین فرصت 
پارس سگه بلند شد ن دیکشون که رسیدم اروم اروم داشتم از کنارشون رد میشدم که 

شید رف خودش با التکاس گفتم  ستکو گرف و ک کامران تورو خدا ولم کن -کامران د
یای بیا بابا باالخره که چی تو قراره تا اخر ککرت اینجا باشی نکیشه که تا م-،جون من 

بیرون جیغت بره هوا فکر کن من امروز نکیبودم تو میخواستی چیکار کنی؟ با لجبازی 
 - سعی داشتم دستکو از دستای قدرتکندش بکشم بیرون

ککرا اگه شددده تورو بفروشددم این و -ولم کن خوب بفروشددد اینجوری منم راحترم 
سرم و انداختم  شدم هیچی نگفتم و  شم از حرفد خیلی ناراحت  پایین اونم نکیفرو

سم نبود چی گفتم حاال بیا به -که فهکید حرف بی ربطی زده گفت  صال حوا شید ا ببخ
شدو گفت  سگه ک سر  ستی رو  ست خیلیم خوبه بعدم د مگه نه -خدا حیوونه بدی نی

سی کرد که من زیر خودمو خیس کردم و جیم زدم کامران خنده ای  سگه پار سالی؟ 
شیدو رو پاش که قایم بو ستکو ک شام و از کردو د سگه دقیقا جلوم بود چ شوند  د ن

سینه کامران قایم کردم  سرم و تو  ستم و  سکته میکنم تورو -ترس ب کامران من دارم 
نکیخوام خودم و تو بغل کامران -نکیشه باید باهاش دوست بشی -خدا بگو بره اونور 

سبم  شتر بهد بچ شد بی صدای جدی کامران باکا  ر بها-قایم کرده بودم و میلرزیدم 
شت از هوش رفتم  سگه کنار پامه از وح شام و باز کردم دیدم  شات و باز کن تا چ چ
ودیگه هیچی حالیم نبود با صدددای دونفر که باالی سددرم پچ پچ میگردن چشددام و باز 

-بیا اقای مجنون اینم خانومت با این حرفد کامران سدددریع به ررفم چرخید -کردم 
شد تورو دختر هکون موقع  ستم بهار خوبی.؟چت  ساس کردم دارم باال میارم با د اح

به اون خانومه فهکوندم اونم سددریع واسددم سددطل اورد و گذاشددت جلوم بیحال روی 
-چرا باال اوردی؟واسدددتا برم دکتر و صددددا کنم گفتم -تخت افتادم که خانومه گفت 

اوه اوه دختر پس واجب شد حتکا به دکتر بگم بعدم سریع از اتاق زد -نکیخواد حاملم 
بهار خوبی؟ بهد نگاه کردم دلم واسدد -ون کامران اومد کنارم و دسدتم و گرفت بیر 

سه هکین لبخند بیجونی زدم و گفتم  خوبم نگران نباش دکتر اومد و بعد -سوخت وا
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به خانومتون اسددترس وارد شددده شددکا باید بیشددتر مراقب -معاینه رو به کامران کرد 
 بله خانوم دکتر-بده  باشین هرگونه استرس و هیجان واسه خودشو بچد

 ایشون سرمشون تکوم بشه مرخصن میتونید ببریدشون-

 کامران تشکری کردوروبه من گفت

 من برم کارای ترخیصتو انجام بدم-

 سری تکون دادم و از پشت رفتند و نگاه کردم

 اینقدر گرستم بود اصال حوصله اینو نداشتم برم خونه و ناهار درست کنم

 نظر کامران نشسته بودمسرمم تکوم شده بود و م

 شالکو درست کردو صورتکو اب زدم به خودم نگاه کردم

 فقط مانتو شال و تنم کرده بود شلوارم هکون شلوار ورزشیم بود

 شونکو و باال انداختم و با خودم گفتم

 چه اشکالی داره تا هکین چند وقت پید مد بود باهکین شلوارا برن بیرون-

 حاال مام یه روز پوشیدم

 هکون موقع اومد کامران اومد تو

 اماده ای ؟بریم؟-

 اره-

 کنار کامران راه افتادم هکه یه جور خاصی نگامون میکردن

 اهکیتی ندادم و به راهم ادامه دادم

 تو ماشین ساکت بودیم که کامران گفت

 بریم رستوران-

 با کله قبول کردم
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 در یک رستوران نگه داشت

ولی نکیشددد وقتی تکوم کردم سددرم و که باال گرفتم سددعی میکردم اروم اروم بخورم 
 دیدم کامران خیره شده به من

 با سر گفتم هان؟

 لبخندی زددو گفت

 سیرشدی-

 با پرویی گفتم

 اره-

 از جاش بلند شد و رفت حساب کنه

به  تا دختر بودن که زل زده بودن  یه چند  سدددرمو برگردوندم و اررافم و دید زدم 
 زشت تر کامران یکیم از یکی دیگه

 شونه ای باال انداختم و ازجام بلند شدمو ومنتطر کامران موندم

شون  سخره تحویل شدیم و یه پوزخند م کامران که اومد باهکدیگه از جلوی دخترا رد 
 دادم

 کجب دوره زمونه ای شده به خدا انگار نه انگار که من بااین نره غول اومدم ها

ستاده  شت چراغ قرم  وا شدیم پ شین  سکونی که اونطرف سوار ما سی بودیم با دیدن 
 خیابون بود با ذوق برگشتم ررفد و گفتم

 وای کامران دور ب ن-

 با تعجب برگشت ررفم و گفت

 واسه چی؟-

 اون سیسکونیرو نگاه چقده چی ای خوشگلی داره دور ب ن دیگه-

 با لبخند سرشو تکون داد و راهنکا زدو دور زد اون رف خیابون
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 شدم و منتظر کامران موندم سریع از ماشین پیاده

کامران دستکو گرفت هیچ تالشی نکردم دستکو بکشم بیرون تا هکینجاشم که نگفته 
 بود این بچه قرار نیست به دنیا بیاد خودش کلی بود

ناز  با  باسدددای بچه گونه نگاه میکردم و از هرکدوم که خوشدددم میومد  با ذوق به ل
 برمیگشتم ررف کامران و میگفتم

 مگه نه؟این نازه -

 کامرانم که فهکیده بود واسه چی کشوه میام میخدیدن و هی میگفت

 از دست تو برش دار-

 نتیجه این نازو کشوه ها شد دوتا نایلون ب رگ خرید لباس و کفد

جاال خوبه بچه تازه یه ماهه شدده نکیدونی جنسددیتد چیه،فکر کنم تا بفهکی جیب -
 بنده رو باید خالی کنی

 حاال کجاش و دیدی-

 پولشون و حساب کردو زدیم از فروشگاه بیرون

 کامران؟-

 هوم؟-

 میشه چندتا سوال ازت ب رسم؟-

 ب رس-

 مامان بابات کجان؟-

 برگشت بهم نگاه کرد

 مظلوم گفتم

 اخه من هیچی ازت نکیدونم مثال تو شوهرمی-

 پوزخندی زد و گفت
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 هه شوهر-

 هیچی نگفتم و سرمو برگردوندم ررف خیابون

 کردن  هردوشون فوت-

 متاسفم-

 مکنون-

 خواهر برادریم نداری؟

 چرا یه خواهر و برادر دارم اینجا نیستن امرکان سال تا سالم نکیبینکشون-

 پس تو چرا نرفتی پیششون؟-

 ازون ور اب خوشم نکیاد واسه زندگی-

 اوهومی کردم و دیگه چی ی نگفتم-

 ولی میگم ها بهار؟-

 برگشتم ررفد ومنتظر نگاش کردم

 خیلی لوسی اخه سگه به اون نازی کجاش ترس داشت؟ولی -

 اره خیلی نازه مثل تو-

سه من ه ارتا خاررخواه دارم تو االن باید افتخار - شن وا شون و میک اوهو هکه خود
 کنی زنکی

 میگم خواستی یکم بیشتر از خودت تعریف کن-

 نه خدایید دروغ میگم؟-

 خداید راست میگفت کثافت خیلی جیگررررر بود

 سی کردمو سرمو تکون دادماوپ

 کامران؟-
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 هان؟-

 چرا شرط گذاشتی من نباید دیگه خانوادم و ببینم-

 یهو با این سوالم اخکاش رفت توهم جوابکو نداد ترسیدم و ساکت شدم

شد با  سته می سام و با یه تاپ قرم  که بندش دور گردن ب سیدیم رفتم لبا خونه که ر
 داشتم به چشم کامران خوشگل بشم دامند که خیلی کوتاه بود پوشیدم دوست

 ولی کرمم گرفته بود رفتم جلوی اینه و رز قرم م و برداشتم و لبام و سرخ کردم

 یه ککم کطر به خودم زدم و از اتاق اومدم بیرون

 هک مان با من کامرانم اومد بیرون

 با دیدن من مات و مبهوت سرجاش واستاد با ناز از کنارش رد سدم و گفتم

 ه اقا پسرماتت نبر -

 بعدم با شیطنت اومدم پایین رفتم رو مبل نشستم و پام و انداختم رو اون پام

 وروشن کردم tvو

 نکیدونم چم شده بود دیونه شده بودم حرکاتم دست خودم نبود

 با این حرکتم کامران خودشو بیشتر بهم چسبوند و حلقه ی دستشو تنم تر کرد

 م اونم با مهربونی جوابکو دادبعد چند دقیقه بلند شدم و شب بخیر گفت

تصدددکیم گرفته بودم مثل دوتا معکولی باهاش رفتار کنم خوایید ازش بدی ندیده 
 بودم ج  هکون مورد وگرنه خیلیم ادم دوست داشتنی و مهربونی بود

 چند هفته بعد

 تو اش  خونه داشتم ناهار درست میکردم که کامران اومد

 بهار؟بهاری کوشی؟-

 رفتار هردومون بهتر شده بود از فردای اونروز 

 بله من اینجام-
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 با سرکت اومد تو و خواست بغلم کنه که دماغم و گرفتم و گفتم

 نیا نیا بو میدی-

 کامران لبخندی زدو سریع از اش  خونه رفت بیرون

 از حرکتد تعجب کردم نه به اون بهار بهارش نه به این رفتند

 خلاه بهار خوبه خودت گفتی بو میده دختره 

با افکار خودم درگیر بودم که کامران با مو های خیس اومد تو اش  خونه فهکیدم رفته 
 دوش گرفته

 لبخندی به روش زدم و گفتم

 چی ی میخوری برات بیارم-

 اب-

 سرمو تکون دادمو اب و جلوش گذاشتم اونم یه نفس خورد

 دستت رال خانومی-

 چه خبر؟-

 اوم خبر اهااااااا-

 کو ورو قلبم گذاشتم و گفتمبا دادی که زد دست

 کامران سکته کردم چرا داد می نی-

 خندید و گفت

 شنبه نام دی کلیه من و توم دکوتیم5ببخشید میخواستم بگم -

 تو فکر رفتم کلی دیگه کی بود؟

 با گیجی بهد نگاه کردم

 کلی دیگه کیه-
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 ای بابا بهار وکیلم دیگه هکونیکه دفترم دیدید-

 اهان خوب به سالمتی-

 میای دیگه؟-

 نه-

 چیییییییییییییییییی؟-

 چرا باید بیام خوب؟-

 خوب تورم دکوت کرده-

 خوب دکوت کرده باشه میدونی یه جورایی ازین کلیه اصال خوشم نکیاد-

 با لحن معترضی گفت

 بهاررررررر-

 خوب چیکار کنم خوشم نکیاد،بعدشم-

 به شککم اشاره کردمو گفتم

 بااین وضعکم؟-

 مگه وضعت چشه؟-

ااا کامران من اگه بیام اونجا بین اون هکه بوی کطر و ادکلن و اینا که فقط باید باال -
 بیارم

 تو بیا من قول میدم باال نیاری-

 حاال بذار ببینم چی میشه-

 دیگه ببینم نداریم بعد از ظهر اماده میشی بریم لباس بخریم-

 شنبه 5اووووووو کو تا -

 شنبه است 3ببخشیدا امروز -
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 واروندم و با یه لحنی گفتمسرمو خ

 واقعا؟-

 کامران ازجاش بلند شدو اومد ل کو بوسیدو گفت

 اره ک ی م ،حاال ناهار چی درست کردی؟-

 میبینی که-

 به به فسنجون-

 دوست داری؟-

 مگه میشه خانومی یه چی ی ب  ه من دوست نداشته بااشم-

 خیل خوب حاال تو برو بیرون تا منم به کارام برسم-

 به من داری به کارات برس خوب چیکار -

 تو اینجا باشی حرف می نی حواسم پرت میشه-

 با یه لحن بچگونه و نازی گفت

 باشه بهار خانوم دیگه دوستت ندارم-

 بعدم با قهر بلند شدو رفت بیرون

 با خنده داد زدم

 کامرااااااااااااااااااااا ان لوس-

 بچته-

 بچه توم هست-

 هویییییییییییییییی-

 کالت بی ادبتو  -

 واسه بچه اتفاقی نیوفتاده باشه یه وقت-
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 سریع سرم و اوردم باال این اولین باری بود که کامران نگران بچه میشد

 با خوشحالی رفتم ررفد و گفتم

 چی گفتی؟-

 با تعجب گفت

 هان؟-

 االن چی گفتی-

 هیچی به خدا-

 اه کامران بگوووو دیگه-

 یلی وقت پید میگفتماگه میدونستم اینقد خوشحالی میشی خ-

 توم دوسد داری؟

 با گنگی گفت

 کیو؟-

 کامراننننننننننننننننن-

 هکینی که االن گفتیو بچه رو میگم-

 یهو گفت

 اهاااااااااااااااااااان-

 خنگگگگگگگگگگگگم-

 بچته-

 باباشه-

 مامانشه-

 برو بابا اگه گذاشتی یه چی ی ما درست کنیم-
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 ما رفتیم-

 برووووووو-

کامران رفت اسددتراحت کنه منم رفتم دوش گرفتم قرار بود شددب باهم بریم بعد ناهار  
 خرید اولین باری بود که با کامران میرفتم خرید واسه هکین خیلی هیجان داشتم

 داشتم اماده میشدم 6از ساکت 

یه مانتو قهوه ای بلند تا روی زانو پوشیدم با شلوار تنم کرم رنگم شال کرم قهوه ایکم 
سرم اند شیک پام روی  شنه دار بود و خیلی  صندالی قهوه ای جلو بازم که پا اختم با 

کردم رز لب قرم  و برداشتم و روی لبم کشیدم دور چشامم سیاه کردم باککی رزگونه 
 تو پ بودم

 شالکم سرم کرده بودم روری که فقط یه دره از فرق کجم معلوم بود

 هکون موقع در زدن

 بیا تو-

 چی ی بگه که با دیدن لبام اخکاش رفت توهم کامران اومد تو و خواست

 کامران چیه؟-

 رزلبت و پاک کن-

 چرا؟من دوست دارم خیلی خوشگله-

 بهار پاکد کن وگرنه خودم پاکد میکنم-

 نییییخوام-

- 

 با قهر نشستم رو تخت و رومو ازش برگردوندم

 جلوی پام زانو زد و سرمو با دستد برگردوند ررف خوذش
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میاد بری بیرون هر اشددغال بی سددرو پایی بهت زل ب نه؟من  خانومی شددکا خوشددت-
 واسه خودت میگم چون نکیخوام اذیت بشی

 هیچی نگفتم و از جلوم کنارش زدم و بلند شدم

 برو اماده شد و دیگه دیر شد-

 چشم بلند باالیی گفت و رفت تا اماده بشه

 رفتم پایین و منتظرش نشستم

 کاهنم کرده بودوقتی اومد لبخندی زد تی د و بامن ه

شلوار کرم رنم  ستیناش و زده بود باال،با س رت ب رنم قهوه ای که ا یه بلوز مردونه ا
 موهاشم مدروز زده بود باال،کالجای قهوا ایشم پاش کرده بود

 پاشو خانومی که دیر شد بدو بدو-

 بلند شدم و دنبالد راه افتادم

لبخند نگامون میکردن بعضیام وقتی به مرک  رسیدیم دستکو گرفت و رفتیم بعضیا با 
 با حسرت

 قرار گذاشته بودیم که اول واسه من خرید کنیم

بعد گشت و گذار زیاذ اخرشم یه لباس مجلسی کرم رنم که دورگردن بسته میشد و 
از زیر سینم و گشاد میشد و به صورت حریر بود رو قسکت سینشم سنم کاری شده 

 بود

 سانتی کرمی گرفتم 10کفشای پاشنه بعد ازون رفتیم یه کیف شب کرمی با  

حاال نوبت کامران بود که واسدد لباس بخریم بعد مشدورت زیاد قرار شدد کامران یه 
 کت شلوار نسکافه ای برداره با کروات قهوه

 تو مغازه واستاده بودم و منتظر کامران بودم که رفته بود اتاق پرو

 تمبا کارتی که جلوم قرار گرفت با تعجب سرمو باال گرف

 مغازه داره که پسر جوونی بود کارتشو جلوم گرفته بود
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 بگیر خوشحال میشم بهم زنم ب نی-

 کارتو ازش گرفتم و جلوی روش پاره کردم

 پسره بیشور بعدم رفتم به کامران گفتم یکم سریعتر

 وقتی درو باز کرد خیره شدم بهد خیلی شیک و خوشگل شده بود با لبخند گفتم

 کالیه-

 مطکینی؟-

 هار -

 پس واستا بیام-

شت حساب میکرد با اخم به کامران چسبیده بودم و بیرون مغازه رو  وقتی کامران دا
 نگاه میکردم

 بریم ک ی م-

 با صدای کامران به خودم اومدم دستکو گرفت و باهم رفتیم بیرون

 بعد خرید رفتیم یه رستوران و تا تونستیم این خستگیکون ورفع کردیم

**** 

 بود بعد از ظهر نوبت ارایشگاه داشتمروز پنجشنبه 

 کامران که من و رسوند خودشم رفت به کاراش برسه

صورت حلقه حلقه  شت؛موهام به  صورتکو بردا شید تکام موهای  کارم خیلی رول ک
 دورم انداخته بود و یه اراید خوشگلم رو صورتم کرده بود

 پاشو ک ی م که ماه شدی البته ماه بودی-

 تشکر کردملبخندی زدم و ازش 

 گوشیکو و برداشتم و به کامران زنم زدم
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بعد چند دقیه اس داد که پایین منتظرمه موهاش و رفته بود کوتاه کرده بود روری 
 که بغالش کوتاه و وسطد بلند بود با اون کت و شلوار فوق العاده شده بود

 سریع سوار شدم و راه افتادیم سکت باغ

 امروز باید حواسم حسابی بهت باشهچه خوشگل شدی خانوم خانوما -

 راستی کامران دوستاتم هستن؟؟؟-

 اره چرا؟-

 خوب راستد ...من االن باهات چه نسبتی دارم جلوی اونا؟-

 خوب معلومه زنکی-

 هان؟-

 میگم زنکی-

 خوب میدونم جلوی اونارو میگم-

 میگم جلوی اونام زنکی-

 .ذاشتدیگه حرفی ن دم دستکو گرفت و زیر دستد رو دنده گ

 تا رسیدن به باغ به حرفای کامران میخندیدیم

 کامران دستکو وگرفته بودو دنبال خودش میکششوند

 وارد که شدیم بیشتر نگاه ها بع سکت ما دوتا برگشت

 پشت یه می  نشستیم با ککک کامران ناتو و شالم و در اوردم

 وردمی  بقلیه ما پر از پسر جوون بود که با نگاهشون داشتن من و میخ

 بهار شالت و بنداز رو شونتت-

 مثل اینکه کامران متوجه نگاه ها به ما شده بود

 سریع اراکت کردم اینجوری خودمم راحت تر بودم
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 بریم تبریم بگیم-

 بریم-

 بلند شدیم و دست تو دست هم رفتیم سکت جایگاه کروس داماد

باهکیدگه  کلی بادیدنکون در گوش کروس یه چی ی گفت که انوم سدددرو تکون دادو
 واستادن

 کامران با کلی روبوسی کرد منم با کروس و داماد دست دادم

 خیلی خوش امیدین بهار خانوم-کلی

 سعی کردم لبخند ب نم

 مکنون ایشااهلل خوشبخت بشین-

 مکنون-

 منم دیگه بوقم کلی اقا نو که میاد به بازار معلومه دیگه ما باید کهنه بشیم-

 دیگه اره؟فقط بهار خانوم خوش امدن 

 هکه خندیدیم که کلی گفت

 به مرگ خودم نباشه به مرگ نوشین خیلی خوشحال شدم-

 کروس که فهکیدم اسکد نوشینه

 با دست گلد کوبوند تو سر کلی و گفت مرگ ککت بیشور

 دوباره زدیم زیر خنده

 نوشین دستکو گرفت و گفت

وشددگل باشدده کلی ک ی م خیلی خوش امدی اصددال فکر نکیکردم زن کامران اینقده خ-
 میگفت ولی من فکرکردم حتکا مثل یکی از اون دوست دخترای کتیقشه

 بعدم به کامران چشم غره رفت

 حاال چرا می نی؟-کامران
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 من موندم این بهار چه جوری تورو تحکل میکنه-

 هکونطوری که کلی تورو تحکل میکنه-

 با این حرفد خودشو کلی زدم زیر خنده

 ای قربونت کامران-کلی

 نوشین با قهر گفت

 دارم برات کلی خان-

 کلی صورت نوشین و بوسیدو گفت

 خودمم نوکر خانومم هستم-

 با این حرفد من و نوشین لبخندی زدیم که کامران گفت

 خاک تو سرت کلی از االن اینجوری باشی روت سوار میشه-

 بعدم زشتی گرفت و گفت

 کشتم یاد بگیرمن و ببین ررف میترسه ررفم بیاد گربرو دم حجله  -

 کامران جون ک ی م خونه که میریم-

 بعدم با ناز صورتکو برگردوندم ررف اون دوتا که با لبخند نگامون میکردن

 االن که میبینم امشب با یکی از بچه ها قرار دارم باید برم اونجا-

 بعدم نیششو باز کرد

 خندیدیم که کلی گفت

 داداش خوب گربه هرو کشتی ها-

 کنیم دیگه  هی خدا چیکار -

 کامران به خدا اگه ببینم دخترمو اذیت کردی من میدونم تو ها-نوشین

 اوه اوه مادر زن دارم شدیم بشین بینیم بابا-
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 منم گفتم

 هوی کامران مامان من و اذیت نکن-

 نوشین چشکو ابرویی باال انداخت و گفت

 خوردی اقا نوش جونت-

 بگوااا کلی خاک توسرت مثال دوستکی تو یه چی ی -

 سریع گفتم

 نوشین که مامانکه پس کلیم بابامه-

 بعدم رو کردم به کلی و با کشوه گفتم

 باباییییی ضایعد کن-

 کامران به خدا یه چی ی به بچم بگی دوتا تحویلت میدم-کلی

 با شادی گفتم

 مرسی بابایی-

 بعدم برگشتم ررف کامران و زبونکو بیرون اوردم که با لبخند نگام کرد

 ککی حرف زدن با اون دوتا برگشتیم سرجامونبعد از  

 در کل شب خوبی بود

نوشدین دختری بود با پوسدت برن ه با موهایی بلوند که به صدورت فر پشدت سدرش 
 میخورد 26، 25جکع کرده بودن دماغی معکولی با لبای کوچیک سنشم حدودا 

ش ستای کامران ا شتر هککارا و دو شد گفت دختر جذابی بود با بی شدم در کل می نا 
اونام مارو مجبور کردن بهشددون شددام کروسددی بدیم اخر کامران قرار شددد ببرتشددون 

 رستوران

 وقتی رسیدیم خونه سریع کفشام و در اوردم و نفس راحتی کشیدم

 چیه خانومی خیلی خسته شدی-
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نه بابا پاهام داغون شد تو این کفشا ،کفشا رو تو یه دستم گرفتم با یه دستکم دامنم -
 دم که زیر پام نرهگرفته بو

 مرسی-

 قابل تو خانوم گل و نداشت-

 کامران بلند شو لباسات و کود کن-

 با یه لحن مظلومی گفت

 حوصله ندارم به خدا میخوام بخوابم-

 خوب برو لباسات و کود کن بعدم برو سرجای خودت بخواب-

 با لش گفت

 میخوام اینجا بخوابم-

 بیخوددددددددد-

 دوست دارم به توچه-

 منم میرم تو اون یکی اتاق پس-

 بیخوددددددد-

 دوست دارم به توچه-

 حرفای خودمو به خودم تحویل نده-

 هکینی که هست-

 صاف نشستم کنارش اونم دراز کشید و چشاش و بست

 اروم کرواتشو شل کردم و در اوردم دککه ها ی پیراهند و باز کردم و گفتم

 بلند شو درش بیار-

 خودت درش بیار-
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 پرررررررررررررررووووووووو وو-

 الاقل پاشو برو لباستا و کود کن بعد بیا-

 با ذوق گفت

 واقعا؟-

 اره برو-

شدم رفتم در اتاق و قفل  سریع بلند  ساش و کود کنه منم  شد رفت لبا سریع بلند 
 کردم و راحت دراز کشیدم

 کامران که اومد با در بسته مواجه شد

 بهار این در چرا باز نکیشه؟-

 ون قفله ک ی مچ-

 بیا بازش کن میخوام بخوابم-

 نوچ نکیشه برو سرجات بخواب-

 بهارررررررررر-

 کامران خوابم میاد شب بخیر-

 اونم بعد اینکه دید فایده ای نداره راشو کشیدو رفت سکت اتاق خودش

 لبخندی زدم و خوابیدم

 صبح سرحال بلند شدم و رفتم پایین کامران داشت صبحونه میخورد

 سالم صبح بخیر-

 اخکی کردو جوابکو نداد

 لبخندی زدم فهکیدم به خارر دیشب باهام قهر کرده

 رفتم از پشت بغلد کردم و گفتم
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 پسر کوچولوی من باهام قهره-

 بازم جوابکو نداد

 رفتم رو پاش نشستم و گفتم

 جوجو چرا اخم کردی-

 پاشو از رو پام-

 نکیخوام راحتم-

 بیفتی پاشو حوصله ندارم پاشو وگرنه پامو باز میکنم-

 پاشدم رفتم روبه روش نشستم

 دستکو گذاشتم رو شککم و گفتم

چی مامانی؟ولد کن این بابای اخکوت و معلوم نیسددت چشدده احتکاال این سددگه -
 زشته گازش گرفته،حاال که قهر کرده مام باهاش قهر میکنیم

 داشتم به کامران نگاه میکردم که سرش پایین بود لبخند می د

 هویی دست زدم و گفتمی

 جوجوی من بابات خندید این یعنی این که اشتی کرد-

 بعدم رفتم دوباره روپاش نشستم روری که صورتامون جلوی هم بود

 با لحن بچگونه گفتم

 اشتی؟-

 سرشو تکون داد و هیچی نگفت

 [30 2کامراااااااااااااااااااان گله میکنم ها؟ ]-

 لوس نشو دیگه-

 به یه شرری-
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 باشه قبوله هرچی-

 ازین به بعد باید پید هم بخوابیم-

 از رو پاش بلند شدم و گفتم ککرا هکون قهر باشی بهتره

 دستکو گرفتو گفت

 به من چه خودت قبول کردی-

 من غلط کردم با تو-

 هویییییییییییییییییییی-

 کوفت-

 میخواستی قبول نکنی،بعدم فکر کنم شکا زن منی ها-

 خوب که چی اقای شوهر-

 هیچی خواستم یاد اوری کنم-

اهنم باورم کن شددهرام صددولتی رو داشددت پخد میکرد  pmc رفتم تو سددالن وزدم
 صداش و زیاد کردم با لبخند داشتم نگاه میکردم

صحنه باحالی بود  شوه قر میده اینقدر  سالن و داره با ک که دیدم کامران اومده وسط 
ز چشددام میومد پایین کامران با که دلم و گرفتم و با صدددای بلند میخندیدم واشددک ا

 کشوه اومد ررفم و مجبورم کرد باهاش برقصم

داشددتیم باهم میرقصددیدیم یهویی دوباره صددحنه رقا کامران اومد جلوم و زدم زیر 
 خنده

 به چی میخندی؟-

 خیلی قشنم میرقصی-

 دوباره زدم زیرخنده

 خداید رقصد خوب بود ولی اون لحظه خیلی باحال شده بود
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 تو حیاط بیا بریم

 ککرا باون سم سیاه زشتت پامو بذارم تو حیاط-

 خندیدو گفت بیا بریم من حواسم بهت هستم

 باشه ای گفتم و دست تو دست هم رفتیم تو حیاط

 کامران-

 هان؟-

 تا حاال چندتا دوست دختر داشتی؟-

 واسه چی؟-

 با بی تفاوتی گفتم

 هکینجوری-

 نکیکوندم دلم و می دنماه  2زیاد ولی باهکشون بیشتر از -

 هومککم-

 تو چندتا دوست پسر داشتی-

 هیچییییییی-

 واقعا؟-

 اره-

 اصال بهت نکیاد پس اون پسره چی بود اونروز جلوتون و گرفته بود-

 واستادم و گفتم

 کدوم پسره-

هکونی که اونروز داشددتی با دوسددتت از مدرسدده میومدی جلوتون گرفته بود بهتون -
 ولی شکا دوییدین ودر رفتین گفتم سوار ماشین شین
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 خندیدم و گفتم

مد ولی اون - بدم میو تای کوچکون بود ازش  غال و میگی؟یکی از ال هان اون اشددد ا
 خودش و میچسبوند بهم هکه جام گفته بود ما باهن نام دیم

وای که اونروز چقده حرف خوردم هم از دست پسره که گفت نام دمه هم از دست -
 کسی جرئت نداشت باهام اونجوری کنه  تو که فرار کردی،تا حاال

 بیخیال حاال،اخ که چقده دلم واسه سارا تنم شده-

 سارا کیه؟-

 هکون دوستم دیگه-

 اهان-

 بهار-

 هومککککم؟-

 تو ازمن متنفری؟-

 واستادم خیلی ناگهانی پرسید

راستد اولد خیلی ازت بدم میومد میخواستم سربه تنت نباشه ولی االن هیچ حس -
 دارمخاصی بهت ن

 اهی کشید و گفت

 هکونم غنیکته-

 خندیدم و گفتم

 نکنه فکر کردی کاشقتم شازده؟-

 اره-

 اوهووووووو یکم خودتو تحویل بگیر-

 میدونی دخترایی که دور و ورم بودن بهم میگفتم کاشقکن-
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 حاال واقعا کاشقت بودن؟-

 شونه ای باال انداخت و گفت

 نکیدونم ولی اینطور وانکود میکردن-

 موقع تلفند زنم خورد با لبخند جواب دادهکون 

 هان؟چیه باز انگل زندگی؟-

- 

 اوهوووووو بشین بابا دخترم ،دختر تو زن منه،هرکاریم بکنم به خودم ربط داره-

- 

 یهو زد زیر خنده و من و بایه دستد تو بغلد گرفت و به خودش چسبوندم

 موهام و که ریخته بود جلوی صورتم با دست زدم پشت گوشم

 کنجکاوانه داشتم به کامران نگاه میکردم تا بفهکم داره با کی حرف می نه

 تو ادم نکیشی نه؟وای وای دلم واسه اون شوهر بیچارت بسوزه-

- 

 ای بی ادب گکشووووووووووو

- 

 اره گوشی دستت ازمن خدافظ-

 گوشیو گرفت ررفم

 بیا مامان جونته-

 مامان جونم؟-

 نوشینه-

 مبا لبخند گوشیو ازش گرفت
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 الو؟-

ای دختره چد سددفید حاال دیگه مامانت و نکیشددناسددی به خدا بهار شددیرمو حاللت -
 نکیکنم ای دختره نکک نشناس

 داشتم به چرت و پرتاش میخندیدم

 بایدم به رید نه نت بخندی دختره بی حیا-

 مامان جونم یه کم نفس بگیر-

 نفس بلندی کشیدو گفت

 اخی دهنم کف کرد،خوبی مادر؟-

 مامانیمرسی -

 بچه ها خوبن؟شوهرت خوبه؟-

 به کامران نگاه کردم و گفتم

 بله اونام خوبن سالم میرسونن خدمتتون-

 سالمت باشن مادر-

 بعد یهو جدی شد و گفت

 بهار بعدازظهر وقتت ازاده؟-

 چرا؟-

اخه میخوام با کلی بریم خرید لباس کروس ماه دیگه کروسددیکونه ولی ما هنوز هیچ -
 غلطی نکردیم

 یدونم باید ببینم کامران چی میگه؟نک-

 کامران غلط میکنه چی ی بگه-

 با حالت تهاجکی گفتم

 اااااا،نوشییییییینننننننن نننن-
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 خوب بابا توم با اون شوهر کتیقت-

 شوهر خودت کتیقس بی ادب-

 ای دختر بی ادب کسی به باباش میگه کتیقه؟-

 مامان جون کسی به دامادش میگه کتیقه؟-

 ،میای یا نه؟خوب حاال -

 یه دقیقه گوشی-

 سرمو گرفتم باال و به کامران گفتم

 کامران نوشین میگه امشب میای بریم خرید لباس کروس-

 نوشین ازون ور خط داد زد

 بهار کلی میگه به کامرانم بگو حتکا بیاد-

 باشه،میگه کلی گفته توم حتکا بیای-

 با التکاس بهد نگاه کردم که گفت

 باشه-

 مرسیییییییییی-

 الو نوشین کامران اوکی داد-

 میایم دنبالتون اوکی 6اخ جوننننننننننننننننننن ،ببین پس ما -

 باشه-

 راستی بهار شکارتو بده-

-0930...... 

 باشه االن من تک می نم رو گوشیت،کاری نداری؟-

 نه قربونت بای-
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 بابای-

 و نیم بود که اماده جلوی اینه واستاده بودم 5ساکت 

شنه بلند  شای پا سورمه ای تنم با کف شلوار لی  سورمه ای و  شال  سفیدم و با  مانتو 
 سفیدم پوشیده بودم

 موهامم هکه رو فر کردم و کش ریختم تو صورتم وبقیشم با کیلی س گندم بستم

 ریکل و خط چشم زدم و با رز گونه و رزلب صورتی

 تی م تککیل شده بود

 ان تو حکوم بودرفتم بیرون صدای حکوم میومد کامر 

س ورت  شای ا سفید با کف شلوار لی  سورمه ای پوما با  شرت  رفتم تو اتاقد و یه تی
 سسورمه اید واسد گذاشتم

 کامران؟-

 از تو حکوم داد زد

 هااااان؟-

 شد 6واست لباس گذاشتم هکونارو ب وش زودم بیا که -

 باشه-

رفت منم دسددتم و دورش تا ایفون و زدن کامرانم ااماده اومد پایین بازشددو به ررف گ
 حلقه کردم بعد بستن درا رفتیم بیرون

 نوشین با خوشحالی پیاده شدو صورتکو بوسید بعدم دستکو کشید تو ماشین

 من و نوشین کقب نشسته بودیم اون دوتام جلو

 حاال نکه تو خیلی زشتی ایشششششد-واااای دختر چقده تو خوشگلی -نوشین

 توییکامران امشب شام مهکون -نوشین

 بله؟به چه مناسبت؟؟؟؟؟-
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 به مناسبت کروسیت بدبخت-

 کامران سرشو تکون داد وگفت

 باشه فقط به خارر کلی-

 بعد چند دقیقه که رسیدیم

 من و نوشین جلو میرفتیم کامران و کلیم پشت سرما باهم حرف می دن و میومدن

 ..نوشین و کلی تیپ مشکی زده بودن اونام مثل ما با هم ست کرده بودن

 نوشین دستکو گرفته بود باهام راه میرفتیم و میخندیدم

 جلوی یه م ون واستادیم تا کلی و کامرانم بهکون برسن

 چرا واستادین؟-کلی

 نوشین با دستد م ون و نشون داد گفت

 بریم این تو؟-

 بریم-

 بعدم واستادن تا ما اول بریم

یشددون با حجاب بود تو دختری که اون تو واسددتاده بودن بهکون خوش امد گفتن یک
ولی اون یکی دیگه یه اراید غلظی کرده بود و هکه موهاش و از زیر شال ریخته بود 

 بیرون

 کامران و کلی هکونجا روس صندلی های ن دیک در نشستن

 قرار شد من و نوشین از هرکدوم که خوشکون اومد صداشون کنیم

خیلی شیک خوشد اومد بعد چنددور زدن تو م ون باالخره نوشین از یه لباس کرسی 
 لیاسد دامن ساده ای داشت و و دکلته بود و رو سینشم سنم دوزی شده بود

 بهاری میری کلی و صدا کنی؟-نوشین

 لبخندی زدم و گفتم
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 االن-

به سکت پسرا رفتم با چی ی که دیدم اخکام رفت توهم کامران داشت به دختره نگاه 
 یومدمیکرد و لبخند می د دخترم واسد کشوه خرکی م

 کلی؟-

 با صدای من هر دوتاشون برگشتن ررفم

 جانم؟-

 بیا نوشین لباسد و انتخاب کرد میخواد ببینه توم خوشت میاد یا نه؟-

 کلی سری تکون داد و پاشد بره پید نوشین

 بیا بشین بهار-کامارن

 رفتم با اخم کنارش نشستم

 چیه خانومی من چرا اخم کرده؟-

 کردمجوابشو ندادم و سرمو بلند  

 چشکم به دختره افتاد که داشت با کینه نگام میکرد و بهم چد غره میرفت

 کنترلم و از دست دادم و گفتم

 چیه؟مشکلیه؟-

 وا من چیکار به تو دادم-

 پس حتکا خودت و به دکتر نشون بده چشات کاجه-

 دختره با کشوه برگشت ررفد و گفت

 شناقا لطفا به خواهرتون بگین مراقب حرف زدنشون با-

 ایشون خواهرم نیستن هکسرمن ،کشقکن-کامران

 دختره با کینه گفت
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 حاال هر خری که میخواد باشه-

 کامران کصبانی بلند شد و گفت

 چی گفتی؟-

 دختره که معلوم بود ترسیده با تته پته گفت

 هیچی-

 کامران دستکو گرفت و بلندم کرد و گفت

 بیا بریم بیرون-

 پوزخند زدم که با نفرت نگام کرداز جام بلند شدم و به دختره یه 

 کامران به کلی زنم و زد و گفت تا اونا لباس و بخرن ما تو پاساز میگردیم

 دست مانتو و شلوار گرفتم با شال هکرنگشون 3تو اون روز 

 یه مانتو صورتی ککرنم که استین سه ربع داشت و کوتاه بود

 با یه مانتو نخی مشکی که استیناش تا میشد

 و چهارخونه قرم  مشکی که خیلی تنم بو و تونیک محسوب میشدبایه مانت

 با شلوار لی قرم  و صورتی و مشکی تنم گرفتم

 از خریدم راضی بودم کامرانم واسه خودش چندتا تی شرت با سلیقه من برداشت

بعد اینکه تکوم خریدامون و انجام دادیم باکلی اینا رفتیم رسددتوران و شددام و مهکون 
 به کنوان شام کروسیکونکامران شدیم 

 ازجام بلندشدم و روبه نوشین گفتم

 میخوام دستامو بشورم باهام میای؟-

 اره اره واستا اومدم-

 از جلوی می  یه گله پسر رد شدیم که داشتن با نگاشون میخوردنکون
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بعد اینکه دستامون و شستیم اومدیم از دستشویی بیرون که دیدم یه پسری با بیرون 
 شو از دیوار برداشت و اومد ررفماومدن ما تکی

 با ترس دست نوشین و گرفتم

 نوشین بیا بریم ازین ور-

 ببخشید خانوما؟-

محلد ندادیم و تند تند رفتیم سرمی  من کنار کامران نشسته بودم نوشین و کلی هم 
 روبه روم کنارهم نشسته بودن

 این پسره هم از اول تا اخر زل زده بود بهم

 کامران با حرف گفت

 شالتو بکد جلو-

سرم انداخته بودم که فقط یه  شالکو روری رو  هکه باهم با تعجب نگاش کردیم من 
ذره از موهای فرم معلوم باشدده ولی روری بسددته بودم که خیلی شددل بود و گردنم 

 معلوم بود

 من که شالم جلویه-

 با حرف بهم نگاه کرد و گفت

 یقتو ب وشون-

 ور بهم زل زدهبااین حرفد فهکیدم دیده پسره ناج

 شالم و درست کردم و خودم و بیشتر بهد چسبوندم

 اونم دستشو انداخت دور شونم

 نوشین نگاهی به پسرا کردو گفت

********************************* 

 بله دیگه اقا کامران زن داف داشته باشی هکین میشه برادر من-
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 خیلی خوب توهم-

 عجب از تو کیفم برش داشتم و جواب دادمصدای زنم اس ام اس گوشیکبلند شد با ت

از وقتی که خونه کامران اومده بودم سددیم کارتکو کامران کود کرده بود هیچکسددم 
 شکارمو نداشت

با دیدن شکاره سرمو بلند کردم و به نوشین نگاه کردم نوشین چشککی زدو با سرش 
 اشاره کرد بخونکد

 اس ام اس باز کرده بودم که نوشته بود

 اولین باریه که میبینم کامران رو یکی غیرتی میشه مثل اینکه خیلی دوست دارهاین -

 للبخندی زدم و واسد زدم

 نه بابا تو از هیچی خبر نداری-

 در ککال تعجبم جواب داد

 اتفاقا من از هکه چی  خبر دارم-

 با تعجب سرمو بلند کردمو بهد نگاه کردم که بهم لبخند زد

 و بهد گفت نوشین رو کرد ررف کامران

 کامران میشه جاتو باهام کود کنی؟-

 واس چی؟-

 میخوام با بهار حرف ب نم-

 خوب ازهکونجا حرف ب ن-

 نوشین با حرف گفت

 نکیخورمد پاشو بیا اینور کارش دارم-

 کامرا بلند شدو جای نوشین نشست

 منم صورتکو کردم ررف نوشین
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که چی- کاوی ولی من از هکون اول ازه یدونم خیلی کنج به م باخبر بودم خیلی    
صرار کردم که با زندگی و ایندت بازی نکنه ولی گوشد بدهکار نبود و حرف  کامران ا
 خودشو می د،کلی بهم گفته کامران باهات چیکارکرده و من دارم مامان ب رگ میشم

 بعدم دستد و گداشت رو شیککم و بلند روری که اون دوتام بشنون گفت

 جوجوی خاله حالد چطوره؟-

 وجه کامران و کلی بهم جلب شدت

 تو اخر نه نه ب رگ این بچه ای یا خالشم-کامران

 به توچه من اصال هکه کارشم-

 اوهوووو بشین بابا-

 نوشین صورتشو برگردوند ررف من و گفت

 وای که بچه ی شکا چه جیگری بشه-

 از خجالت سرمو انداختم پایین

 ویی درمیادمعلومه بچه ای که باباش من باشه چه هل-کامران

شگلید و از بهار ارث - شه هکه خو شگل ب یکم خودتو تحویل بگیر اگه بچه بخواد خو
شگل  شتس خیلی خو سم دیدم واقعا فکر کردم فر میبره خدایید وقتی بهار و تو مرا

 بود یهو بهد حسودیم شد

 بهد لبخندی زدم و رو به کلی گفتم

 کلی این زنت خیلی اکتکاد به نفسد پایینه ها-

 اوه اوه این اکتکاد به نفسد پایینه؟ندیدی حاال-کامران

 هرچی باشه ازتوکه بهترم خودشیفته-نوشین

 راستی بهار این جوجوی من چند ماهشه؟؟؟؟

 روز 3دوماه و -
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 وای الهی قربوند برم-

 کامران روبه نوشین کردو گفت

 تازه ندیدی ماماند چه هکه واسد لباس خریده-

 ف من و گفتنوشین با هیجان برگشت رر 

 راست میگه؟-

 سرمو تکون دادم و با ذوق گفتم

 اره یه کالکه لباس خوشگل و کوچولو-

 نوشین هکینطوری قربون صدقه جوجوی من میرفت

 وقتی شام و اوردن دوباره کامران و نوشین جاهاشون و باهم کود کردم

 شبد خیلی خوب بود

 ه لباسارو ببینهموقع خداحافظی در خونه نوشین گفت فردا صبح میاد خون

 با خوشحالی گفتم

 حتکا بیا خوشحال میشم-

 داشتم واسه خواب اماده شدم که دیدم کامران بالد به دست اومد تو اتاقم

 با تعجب بهد نگاه کردم که گفت

 چیه؟نکنه قول صبحتو یادت رفته-

 حرفی ن دم اونم اومد رو تخت ب ور خودشو جا کرد داشتم پرس میشدم

 بلند شوکامران له شدم -

 خوب پس پاشو بریم تو اون اتاق-

 هرچی بود بهتر ازین بود که تا صبح اینجا اسفالت بشم
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 حاال بخواب شب بخیر-

 شب بخیری گفتم و چشام و بستم ولی هرکاری میکردم خوابم نکیبرد

روریکه کامران بیدار نشدده با ه ار مکافات چرخیذم ررفد تکه ای از موهاشددو که رو 
بود کنار زدم خیلی جذاب بود باید سعی میکردم دوسد داشته باشم صورتد ریخته 

درسددته از خانوادم جدام کرد ولی بابای بچم که بود شددوهر خودمم که بود دلم برای 
بابا و باران و بهرام و بهراد حسابی تنم شده بود با یادشون اشک تو چشام جکع شد 

ور بود کی واسددشددون غذا ولی سددریع خودمو کنترل کردم یعنی االن زندگیکون چط
 درست میکرد لباساشون و میشست

صبح بود  صبح خوابم نبرد ن دیکای  شتم تا  سینه کامران گذا سرمو رو  اهی کشیدم و 
 که چشامو رو هم گذاشتم

 با سرو صدایی که از ربقه پایین میومد بیدار شدم و از اتاق کامران زدم بیرون

 رفتم حکوم و دوش گرفتم

ودی با گرمکن هکرنگد پوشددیدم دم ایی رو فرشددیامم پام کردم و یه تاپ گردنی نخ
بعد اینکه موهام با سددشددوار خشددک کردم بایه تل که روش گل نخودی داشددت جکع 

 کردم

 نوشین تو اش  خونه داشت سرو صدا میکرد

 بلند سالم کردم

 با اخم برگد ررفم و گفت

 کلیک ساکت خواب خانوم!مثال مهکون دکوت کردی ها-

 انگار ساکت چنده چرا بیدارم نکردی؟ خوب حاال-

 دلم نیومد بعدم فکر کردم بیام تو اتاق خواب با صحنه های بدی مواجه بشم-

 بعدم مثال خجالت کشیده لبشو گاز گرفت

 با صدا زدم زیر خنده
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 دختره دیوونه-

 با حالت تهاجکی گفت

 ... خوب راس میگم دیگه-

 خوب بابا تو راست میگی!صبحون خوردی؟-

 حن تلبکاری گفتبا ل

 بله خانوم هکه که مثل شکا نیستن تا لنم ظهر بخوابم-

 واسه خودم لقکه گرفتم و گفتم

 برو بابا،چه خبر؟-

 اومد رو صندلی رو به روم نشست و گفت

 هیچی بابا خیرم کجا بود-

 حاال چرا اینقده قاری تو سر صبحی؟-

 هیچی بابا دیشب با کلی زدیم به تیپ و تارهم-

 اوه،حاال واسه چی؟اوه -

 حرف مفت می نه خوب-

 هکونطور که داشتم لقکم و میخوردم گفتم

 چی میگه مگه؟-

 دستکال کاغدیو از رو می  پرت کرد ررفم و گفت

سی کنیم باید بیای - شغالی رو،هیچی بابا میگه تا وقتی کرو حالکو بهم زدی ببند اون ا
 خونه من

 لبخند بدجنسی زدم

 جوووووووون؟-
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 بادمجون-

 بیخیال باهم اشتی کنید نکن اینکارو با بابام-

 مردشور تو بابات و باهم ببرن-

 به من چه؟-

 حاال زود کوفت کن دیگه-

 اخرین لقکه رو خوردم و گفتم

 بفرمایید کوفت کردم-

 خوب بلد شو بریم لباسای نی نی و با اونایی که دیروز خریدی بهم نشون بده-

 اوکی پاشو بریم باال-

 بریم-

تو اتاق من با ذوق لباسددارو در میاوردم و بهد نشددون میدادم نوشددینم کلی  رفتیم
 قربون صدقه نی نی میرفت

 خوب خیلی خوشگلن مبارک جوجو جون باشه حاال پاشو لباسای خودتو ب وش ببینم-

 لباسارو پوشیدم اونم فقط ازم تعریف میکرد

 دستد رفت سکت نایلون مشکیه که داد زدم

 اون نه-

 گذاشت رو قلبد و گفتدستشو  

 زهرمار روانی ترسیدم-

 بعدم نایلون و برداشت و توشو نگاه کرد

 بعدم با چشایی که ازش شیطنت میبارید گفت

 خوب میگفتی چی  ناموسی توش داری لعنتی چیکار میکنی با کامران-
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 سریع لباسو ازش گرفتم و یکی زدم تو سرش

 پررررررررررررررووو-

 کامران می وشی؟  کروسک از هکینام واسه-

 نوشیییییییییییییییییییییی ن-

 !خوب بابا حاال چرا می نی-

 رفتم سکت ککدم و تکام نایلونارو گذاشتم توش

 نوشین دستکو گرفت و گفت

 بیا بشین یکم باهم حرف ب نیم-

 وای نوشین میتونی یکاری واسم بکنی؟-

 چی؟-

 زه بگیری؟تورو خدامیخوام برم باران و ببینم میتونی از کامران واسم اجا-

 سرشو تکون داد

 نه بهار اینکارو نکن کامران باهات لش میوفته-

 با التکاس گفتم

 خواهد میکنم نوشین-

 با دیدن قطره اشکی که از چشم افتاد پایین بغلم کردو گفت

 دیوونه گریه میکنی؟باشه بابا دختره لوس باهاش حرف می نم-

 با خوشحالی سرمو بلند کردمو گفتم

 میگی؟ راست-

 اوهوم،ولی من یه راه بهتری سراغ دارم،مطکئنم جواب میده-

 چی؟-
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 از جاش بلند شدو به ررف در حرکت کرد

 یه دونه ازهکون لباس خوشگالت و واسد ب وشی و یکم کشوه بیای حله-

 بعدم بلند زد زیر خنده و در رفت

 دنبالد دوییدم و گفتم

 میکشکت نوشیییییییییییییییییییننن ننننننن-

 دنباله هم کرده بودیم بعد چند دقیقه حالم بد شد اصال حواشم نبود که نباید بدویم

 با حال بدی نشستم رو مبل و زدم زیر گریه

 نوشین با نگرانی اومد ررفم و گفت

 چی شدی بهار؟تورو خدا چی شدی؟-

 حالم......بده.....دارم میکیرم-

 اخراش دیگه داد می دم

 سام و اوردم و ککک کرد ب وشمنوشین سریع رفت باال و لبا

 بعدم زنم زد به کامران و گفت حالم بد شده داره میبرتم بیکارستان

 اینقده سرکتد باال بود که ترسیدم ب نه بکشتکون

 بهار ببخشید هکد تقصیر من بود-

 اصال حوصله نداشتم داشتم از درد میکردم

سرم وقتی ف سریع یه دکتر اومد باال  ستان  سیدیم بیکار شک تا ر سریع پ  هکید حالم 
 مخصوف و پیجد کردن

شت به من میرسید با  شتم از درد به خودم می یچیدم خانوم دکتره هکونطور که دا دا
 نوشینم دکوا میکرد

 در باز شدو کامران و کلی با کجله اومدن تو

 پرستاری که اونجا بود بهشون اشاره کرد که بیرون باشن
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 هکسرشم-

 بیرون شکا باشین ولی اون اقا برن-

 کلی رفت بیرون

 کامران اومد ررفم و دستکو گرفت

 چی شدی بهار؟خوبی؟-

 با گریه سرمو تکون دادم

 برگشت ررف نوشین که داشت بامن اشک میریخت

 چی شد نوشین؟چرا حالد بد شد؟-

 هیچی داشت میدویید دنبال من یهویی حالد بد شد-

 کامران با کصبانیت گفت

هوا بازی میکردین؟یعنی با اون کقلت نکیفهکی زن خاک توسدرت داشدتین گرگم به -
 حامله نباید بدوهه

 نوشین هق هقد بیشتر شد

 با گریه گفتم

 تقصیر نوشین نیست ولد کن-

 خیلی خر به خدا بهار-

 بعدم با ناراحتی اتاق و ترک کرد

 با بهت به رفتند نگاه میکرد گریم بند اومده بود

 رو به نوشین گفتم

 رد؟این چرا اینجوری ک-

 با هق هق گفت
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 دیوانست-

 زدم زیر خنده که دکتره و پرستاره با بهت نگام کردن

 خانوم دکتر تعجب نکنید اینم مثل اون شوهر روانید دیوانس-

 ..دکتره لبخندی زدو سرشو تکرن داد

شده بود  شکاش و پاک میکرد نگاه کردم قیافد کینهو دلقکا  شت ا شین که دا به نو
شده بود شر  نوک بینید قرم   شم به خارر گریه باد کرده بود اه اه چقد این ب شا چ

شین  سوال دکتر از مسخره کردن نو شکی که ریخت نگاه قیافد با  سه با دوقطره ا لو
سالته؟ -بله؟ -بیرون اومدم  ستار و دکتر با بهت نگام کردن  15-چند  سه بار دوم پر وا

-قدر زود ازدواج کردی چرا این-سرمو انداختم پایین و با انگشتام مشغول بازی شدم 
صی  شخ سائل  سری م سه یه  سرمو -وا میدونی که تو این دوران حاملگی خطرناکه 

شه با توجه به -تکون دادم  سال شه؟ من چی میدونم کامران چند سال شوهرت چند 
صال به توچه که ما - 29-قیافد گفتم  شکو پاره کردی ا چیییییییییییی؟ ای زهرمار گو
دین پوفی کشیدم و چپ چپ نگاش کردم که حساب کار کی ازدواج کر -چندسالکونه 
شکا هر یه -دستد اومد  شکا خیلی خطرناکه  سن حاملگی برای  خوب خانوم تو این 

باشه دکتر -ماه یه بار برای سالمت خودتون و بچه باید بیاین اینجا سرمو تکون دادم 
حرف نکی دو  و پرسددتاره که رفتن بیرون کلی و کامران هجوم اوردن تو کامران با من

نوشددینم با کلی نوشددین اخکاش حسددابی توهم بود روری که نه تنها کلی بلکه منم 
میترسیدم باهاش حرف ب نم بعد اینکه سرمم تکوم شد نوشین کککم کرد بلند بشم و 
شتم ولی خداروشکر  شالم و درست کنم با ککک نوشین راه میرفتم هنوزم یکم درد دا

رفتم ررف ماشدین کامران که نوشدین دسدتکو گرفت  واسده بچه اتفاقی نیوفتاده بود
خودم اوردمت خودمم میبرمت بیا سددوار شددو کامران -برگشددتم ررفد با اخم گفت 

داشددت با چشددای گرد شددده نوشددین و نگاه میکرد از حالت کامران خندم گرفت راه 
شو  ست شین گازشو گرفت و زد زیر خنده د شستم نو شین تا ن شین نو افتادم ررف ما

با حالتی بود که گرفتی بودی من -ب ن الیک و زدم الیکو -ال و اورد  دیوونه این چه 
حقشه بچه پروو تا اون باشه واسه من تکلیف نکنه -جای کلی شلوارم و خیس کردم 

توراه یه کالکه مسددخره بازی کردیم و خندیدیم پشددت چراغ قرم  واسددتاده بودیم که 
ت و دسدددت باباش و گرفته بود یک دختر کوچولو که بالباس مهد داشدددت راه میرف
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دیدیم با خودم گفتم چقد شبیه بارانه وقتی دخترک سرشو به سکت خیابون برگردوند 
فهکیدم خود بارانه با کجله در ماشدددین و باز کردمو پریدم بیرون به سدددکت باران پر 

صدا می د توجهی نکردم  سکم و  شت ا شینم که دا بارااااااااااااان باران و -کشیدم به نو
ن مرده برگشددتن ررفم وای خدای من اینکه بابا بود ولی چرا اینقه شددکسددته و پیر او

اجییییییییییییییی بهاررررررررررررررر -شده بود باران با دیدن من دویید ررفم و گفتم 
سه کردمد وقتی که به اندازه کافی  ستم رو زمین و تو بغلم گرفتکد و غرق بو ش ن

ا شدددوق بغلم کرد تو بغلد گریه میکردم و بابا دلتنگیم برررف شدددد رفتم ررف بابا ب
قربونت برم چرا اینقده پیر شدی بابا لبخندی زد -میکردم دست بابا رو گرفتم و بوسید 

و هیچی نگفت هکون موقع صدای نوشین و شنیدم برگشتم ررفد و اشکام و پاک 
سال-کردمو با ذوق گفتم  شین با لبخند جلو اومد و  شین بابا و خواهرم نو م داد رو نو

وای چه خانوم خوشگلی،اسکت چیه 0دوتا پاش نشست و رو به روی بهار قرار گرفت 
اسددکم بارانه خواهره اجی -ک ی م باران با شددیرین زبونید دسددتشددو دراز کردو گفت 

شار داد و گفت  شو ف ست شین د سه تامون خندیدیم نو منم -بهارم به این حرفد هر
خوشبختم بعدم اومد ررف من که بغلد -نوشینم خانوم خوشگله دوست ابجی بهار 
نهههههههههه ازین حرکتد صاف واستادم -کنم تا خواست بغلد کنم نوشین داد زد 

شو انداخت پایینه و اروم گفت  سر ست خطرناکه -هکه با بهت نگاش میکردیم که  وا
مگه بهار چد شدددده؟حالت خوبه -بهار تازه منظورش و فهکیدم بابا با نگرانی گفت 

اقای شفقی به خدا -ابا هکینطوری با نگرانی سوال می رسید که نوشن گفت دخترم؟ ب
فقط قراره تا چند -فقط چی؟ نوشین لبخندی به بابا زد و گفت -چی ید نیست فقط 

وقت دیگه شکا باباب رگ بشین بابا برگشت با بهت نگام کرد از خجالت سرمو انداختم 
اخجون اخجون میگرد دیدم بابا هیچی  پایین باران با خوشددحالی باال پایین می رید و

نکیگه سرمو برگردوندم ررفد که یه قطره اشک از چشاش افتاد پایین سریع رفتم تو 
من و ببخد دخترم من و ببخد میدونم بدبختت کردم ای کاش میکردم و -بغلد 

شتم رو لبد و گفتم  ستکو گذا سریع د این حرف ن نین بابا -هکچین روزی نکیدیدم 
خوبیه من تا حاال ازش بدی ندیدم من باهاش خوشدددبختم،تا چند وقته  کامران مرد

سید  شونیم و بو شم بابا هیچی نگفت و پی شبخت تر می دیگم که این کوچولو بیاد خو
شین  شتم ررف نو شت برگ شیم زنم خورد کامران بود با وح شین با -گو کامرانه نو

اش قهر نبودی االنم میگم مگه باه-هاااااا؟ -خوب باشدده جواب نده -خونسددردی گفت 
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نده زدم توسدددرش و گفتم  خدا من قهر نبودم اون قهر بود -جواب  حاال هرچی -خر 
شینت و داری غم نداری بعدم رو کرد به بابا و گفت  -بیخیال جواب نده تا داداش نو

تعارف نکنید -نه دخترم دیگه چی ی نکونده -اقای شددفقی سددوار شددین میرسددونکتون 
چند ماهته؟ با -جانم بابا؟ -بهار؟ -بعذه ار تا خواهد قبول کرد بفرمایید بابا باالخره 

روز بابا لبخندی زدو سرشو برگردوند و به جلو خیره شد من و  4دوماه و-لبخند گفتم 
بهار کقب نشسته بوذیم و باهکدیگه حرف می دیم دلم واسه این جیگکیلی تنم شده 

 بود گوشی نوشین زنم خورد

 وگفت از تو اینه بهم نگاه کرد

اقاتونن با -گوشی نوشین زنم خورد از اینه بهم نگاه کرد و گوشی و تو هوا تکون داد 
دخترم واست درد سر -ترس بهد نگاه کردم بابا برگشت ررفم و با نگرانی بهم گفت 

شتم -نشه  - -چیه؟ -نه بابا جون نگران نباشین اما خودم به حرف خودم ارکینان ندا
 - اومدیم دور دور

خوب بابا حوصدددلت و - -خیلیم براش خوبه بکونه تو خونه از تنهایی ب وسددده  اتفاقا-
خوش گذاشت هنوز نوشین قطع نکرده بود که باران با صدای بلندی رو بهم  - -ندارم 
نوشین با تاسف از  -ابجی بهار با این حرفد سریع دستکو گذاشتم رو دهند -گفت 

اره بچتون یه چندماه -کی بود؟   کی- -توی اینه بهم خیره شددد و سددرشددو تکون داد 
سریع حرف زدن یاد گرفته  شااهلل کجب بچه تواناییم هس چه  زودتر به دنیا اومده ما

زهرمار چرا هوار میکشدددی؟درسدددت حرف - -دیگه اشدددکم داشدددت از ترس درمیومد 
کامران -ب ن!بچه از کدوم گوری اوردم فقط صدای داد کامران از پشت گوشی میومد 

شو مام االن میایم - -صداتو بیار پایین بهت دارم میگم  شین  -خوب خوب تو خفه  نو
گند زدی خاله -چی میگفت نوشددین سددرشددو برگردوند ررف باران و گفت -قطع کرد 

الو -خیلی شددداکی بود فکر کنم فهکید بذار زنم ب نم کلی -جون بعدم رو به من گفت 
ست؟ کامران اال- -فعال ول کن !تو االن پید کامرانی؟ - -کلی؟  سریع - -ن خون ببین 

بعد واست توضیح میدم فقط سریع برو اروم اروم اشک میریختم - -برو خونه بهار اینا 
دخترم -ابجی جونم چرا گریه میکنی؟ بااین حرفد هکه برگشددت ررف من بابا-باران

بازم واسددت دردسددر درسددت کردم جواب بنفشدده رو چی بدم ؟قول داده بودم ازتون 
بابا نگران -ه خاکی تو سرم بری م سعی کردم به خودم مسلط بشم مراقبت کنم حاال چ
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نباشین به خارر بچم که باشه دستد روم بلند نکیکنه فقط هوار میکشه بعدم سعی 
راسددت میگه این کامران فق  ق ی نبچه ها نکیدونم درسددت -کردم لبخند ب نم نوشددین

شون  سرکوچه پیاده کردیم نوشتم یا نه(میاد وگرنه ادم هکچین کارایی نیست بابا  و 
ستم تو اخرین لحظه  ش سریع اومدم جلو ن شده بود  سه این محل تنم  چقدر دلم وا

ستکو گرفت و داد زد -نگاه نگران بابا رو رو خودم حس کردم  شین چیکار کنم؟ د -نو
سرمو  صال به روی خودت نیا هکد انکار کن اوکی؟ فقط  سرذی تو؟ببین ا چرا اینقده 

نکن بابا پدرشو در اوردی جلوی در خونه با استرس -کو میکندم تکون دادم و پوست لب
بیا مادر جان من و بابات پشتتیم -از ماشین پیاده شدم نوشین دستکو گرفت و گفت 

سم و جکع کنم نفس ککیقی  سعی کردم اکتکاد به نف از هیچی نترس لبخندی زدمو و
میکشوند تا رفتیم  کشیدم و رفتم تو نوشین دستکو گرفته بود و من و دنبال خودش

سیگار میکشید که با  سرخ شده داشت  تو کامران روی مبل نشسته بودو با چشکای 
ورود ما نگاشو ررف ما برگردوند و خونسر نگامون میکرد با ترس سالم دادم و سرم و 
شو رو خودم حس میکردم نوشین دستکو و فشار داد  انداختم پایین ولی سنگینی نگا

بیا برو لباسات و کود کن دیگه بهد نگاه -سلط باش نوشینیعنی اینکه به خودت م
کردم که چشاشو باز و بسته کرد دسته کیفکو و تو دستم فشردم و از جلوی کامرا رد 

شم قلبم اومد تو حلقم  صدا شتم اومد -شدم که با  ستادم ولس برنگ ستااااااااااا وا وا
با نوشددین -گفتم   کجا بودی؟ به یقد خیره شددده بودم اروم-جلوم واسددتادو گفت 

-به من نگاه کردم به حرفد گوش ندادم که داد زد -رفتیم تو شدددهر یه دوری ب نیم 
با اجازه کی رفتی ؟ -میگم به من نگاه کن از دادش چشددامو بسددتم و بهد نگاه کردم 

ستم و -اروم گفتم  شام و ب شم چ شو اورد باال و محکم خوابوند تو گو ست شید د ببخ
شکام بری ه شکی و -داد زد  اجازه دادم ا چشاتو باز کن چشامو باز کردم و با چشای ا

شغاال؟ هیچی نگفتم -پر بغض بهد خیره شدم  شغال رفتی -رفتی سراغ اون ا با توم ا
مراقب .... نذاشت ادامه حرفکو ب نم ایندفعه با شدت بیشتری زد تو -سراغ اون بابای 

ستم و  ش شین صورتم که از دماغم خون راه افتاد و روز زمین ن بلند زدم زیر گریه نو
وحشدددی خری نکیفهکی -اومد ررفم و بغلم کردو رو به کامران با کصدددبانیت گفت 

 حاملست؟

تویکی دهنتو ببند که هرچی میکشددم از تو میکشددم با اجازه کی بردید هواخوری؟ -
خوب کاری کرده ازت بدم میاد کثافت دوباره -هواخوری و با لحن مسددخره ای گفت 
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س سریع رفت جلوش و گرفت اومد ررفم که  ستکو جلوم گرفتم کلی  چه گهی -ریع د
-خوردی؟هاااااااااااااااان؟ چی ی نگفتم و سددرمو تو بغل نوشددین قایم کردم و زار زدم 

مثال چه -کلی به رنت بگو حرمتشددو نگه داره به موال می نم حالد و میگیرم نوشددین
 .../نوشیییییین-غلطی میخوای بکنی؟ که با داد کلی ساکت شد 

شکا برید دیگه -نوشین با کصبانیت زل زد تو چشای کامران کامران رو به کلی گفت 
مطکئن باشم کارید نداری؟ کامران با چشای سرخد بهم نگاه کردو سرش و تکون -

شین و گرفتم  داد مطکئن بودم وقتی اینا برن من و زنده نکیذاره با وحشت دست نو
-من پیشددتم ک ی م کلی-درک میکرد گفت و اروم گفتم نرووو نوشددین که ترسددم و 

نه کلی یا من میکونم یا اینکه بهارم با ما میاد کامران با -نوشددین پاشددو بریم نوشددین
شید ررفد بعدم رو  ستکو گرفت و ب ور بلندم کرد و ک صبانیت اومد ررفم و مچ د ک

با احترام خودت برو بیرون دستم داشت زیر فشار دستد -به نوشین با حرف گفت 
شد با گریه گفتم له  شدم -می صبانید خفه  ست با نگاه ک شیک ستم  شور د ولم کن بی

شین شید -نو به تو هیچ -هنوز نرفتیم داری اینکارا رو باهاش میکنی،برم که ب نی بک
ربطی نداره زنکه اختیارش و دارم حاالم گکشددو بیرون دسددتشددو گاز گرفتم و دوییدم 

سرم م شت  صدای دوییدند و پ شین ررف اتاقم که فقط  شنیدم با جیم کلی و نو ی
فهکیدن اونام سعی دارن کامران و بگیرن رفتم تو اتاق و خواستم در و ببندم که پاشو 
ستم خیلی قوی بود در و هل دادو اومد داخل و  شت الی در هرچی زور زدم نتون گذا
در و قفل کرد از داخل با وحشددت کقب کقب میرفتم اونم با کصددبانیت جلوی میومد 

گیش میرفت دستد رفت سکت ککربندش چسبیدم به دیوار پشت سرم سرم داشت  
کامران دیوونه بازی در نیار درو باز کن صدای گریه نوشین و میشنیدم که دست -کلی

کامران درو باز نکنی میشددکونکد ککربندش و با ارامد -به دامن کلی شددده بود کلی
دش و اورد باال و باز کردو اومد ررفم دسددتکو ضددرب دری گذاشددتم رو شددیککم ککربن

محکم زد تو بازوم جیغم رفت هوا و رو زمین نشستم و خودم و جکع کردم تا ضربد 
به شددککم نخوره با هر ضددربد که به دسددتم و پام میخورد بلند جیم می دم و گریه 
میکردم دیوونه شده بود اصال حالید نبود با ضربه ای که به سرم خورد سرم افتاد رو 

یدم فقط صدددای جیم نوشددین تو گوشددم پیچید وقتی بهوش زمین دیگه هیچی نفهک
شای بازم زد  شین با دیدن چ سرم خیلی درد میکرد نو شام و باز کردم  اومدم اروم چ

ست؟ -زیر گریو بغلم کرد به زور از خودم جداش کردم  -بیکارستانه ک ی م -اینجا کجا
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روزه  5ر االن توکه مارو کشددتی دخت-چرا من و اوردین اینجا؟سددرم خیلی درد میکنه 
مد چی شددددده  یادم میو تازه داشددددت  گاه کردم  جب بهد ن با تع بیهوشدددی 
ستم گرفتم و  سرمو تو د شین  سرم...بچه....جیم نو ضربد به  کامران.....ککربند.....

بهار بهارجونم چی شدی؟ نوشین سریع رفت -ناله میکردم نوشین با ترس اومد ررفم 
ستار اومد تو زدم زیر گریه شد  بیرون و با پر سته  شام ب حتکا بچم مرده بود کم کم چ

وقتی بیدار شدم نوشین دستکو تو دستد گرفته بودو سرشو و روش گذاشته بود بی 
شو بلند کرد و گفت -جون گفتم  سر سریع  شین  جونم؟خوبی/چی ی مییخوای؟ با -نو
شته که -بچم لبخندی زدو گفت -بغض گفتم  ست دا صه نخور ک ی م خدا خیلی دو غ

لکی هم بچت در باز شدددو کلی سددرشددو از الی در کرد داخل با دیدن هم خودت سددا
سرید  شت  چشای بازم لبخندی زد و اومد تو جواب لبخندش و دادم ولی با دیدن پ

سردی تکوم گفتم  شین با  -بهد بگو بره بیرون -سریع اخم کردم و برگشتم ررف نو
بعدم زدم زیر گریه  بهد بگو بره بیرون حام ازش بهم میخوره-ولی بهار... جیم زدم 

شتم و گریه کردم و زیر لب میگفتم  صورتم کذا شتم رو  ستکو گذا برو بیرون ...ازت -د
اروم باش -بدم میاد ....تورو خدا برو بیرون نوشددین با نگرانی دسددتکو گرفت و گفت 

نکیشدددنوی؟گکشدددو بیرون تا -اروم باش بهار بعدم رو به کامران با کصدددبانیت گفت 
هار اروم باش ک ی  دلم حالت تهوک بهم دست داد سریع بلند شدم ب-حالد بدتر نشده 

شین سریع برو بگو پرستاره بیاد بعدم اومد -و رو هکون تخت خون باال اوردم نو کلی 
ررفم و ککرم و مالد میداد هکینطوری خون از دهنم میومد پایین پرسدددتاره اومد 

یرون و با دکتر اومد دکتر چرا خون باال میاری؟ سددریع رفت ب-داخل و با نگرانی گفت 
با ترس -با ارامد اومد ررفم و گفت  باال اوردی تو حاملگیت؟  تاحاال خون  دخترم 

شدم تا تخت و تکی  کنم  شین از رو تخت بلند ستارو نو سرمو تکون دادم با ککک پر
 کلی هم ککککون میکرد دلم نکیخواست کامران و ببینم

رد دور دهنکو پاک کنم دراز کشیدم کد تکی  کردن تخت نشستم روش نوشین ککک ک
 و چشم دوختم به دهن دکتر

ببین خانوم اسندفه خدایی شد که نجات پیدا کردی ولی این ضربه خیلی سخت -دکتر
صت چی  صو سونو تا ببینی دکتر مخ شکا باید بری  شده  ساس  بوده و بچه خیلی ح

توصددیه  میگه ولی به نظر من کوچیکترین ضددربه باکا مرگ بچت میشدده االنم بهت
 میکنم بری پ شک قانونی واسه خودت نامه یگیری شاید بد بدردت بخوره
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 کلی با حرف رو به دکتر گفت

 اقای دکتر خیلی مکنون از پیشنهادتون ما خودمون بهتر میفهکیم چی کار کنیم-

 به هرحال میتونید رو ککک من حساب کنید بیکارتونم تا شب مرخصن-دکتر

 میومد پایین سریع با دستم پاک کردمقطره اشکی که از گوشه چشم 

صکیکد بود بایدم اینجوری از رفیقد ررفداری کنه کی به  ست  معلوم بود کلی دو
 فکر منه که االن از یه یتیکم یتیم ترم

 دلم به حال خودم میسوخت

 شب که شد نوشین ککک کرد لباسای بیکارستان و در بیارم و لباس قبلیم و ب وشم

 اودم بیرون با ککک نوشین که زیر بازوم و گرفته بوداروم اروم از اتاق 

 کامران و کلی رو صندلیای تو راهرو نشسته بودن

شم دراز کرده بود و رو هم انداخته بود  سرش و تکیه داده بود به دیوارو پاها کامران 
کلیم داشت باهاش حرف می دم ولی اصال بهد توجه نکیکرد چون به یه گوشه خیره 

 شده بود

 کلی و صدا کرد متوجه ما شدن و از جاشون بلند شدننوشین 

 من و نوشین جلو میرفتیم و اونام پشت سرمون

 از بیکارستان که اومدیم بیرون ماشین و خیلی دور پارک کرده بودن

 تکام بدنم درد میکرد به نفس نفس افتاده بودم

 دسته نوشین و گرفتم

 خسته شدم-

 کککم کرد رو جدول بشینم

 م روبه روم واستادنکلی و کامران

 خوبی؟-نوشین
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 سرمو تکون دادم

 کامران برو ازبوفه یه چی ی بگیر-کلی

 کامران رفت

 نوشین و کلی اروم باهم پچ پچ میکردن

 بعد چند دقیقه کامران با یه رانی برگشت

 سرشو باز کرد و گرفت ررفم توجهیی نکردم که نوشین ازش گرفت و داد دستم

 برگشتم و جوب باال اوردم اولین قلوپی که ازش خوردم

 نوشین نشست کنارم و ککرم و میکالید

 دختر تو داری من و با این ویارات از حاملگی میترسونی ککرا اگه حامله بشم-نوشین

 مگه دست خودته من بچه میخوام اونم یه کالکه-کلی

 نه بابا-

 به جون تو-

 شمبه کل کل اون دوتا یه لبخند بی جونی زدم و سعی کردم بلند 

 که نوشین سریع کککم کرد

 کلی تو سریعتر برو ماشین و بیار مام اروم میایم-کامران

 کلی باشه ای گفت و سریع رفت تا ماشین و بیاره

 من و نوشین جلو میرفتیم کامرانم پشت سرمون میومد

 گوشید زنم خورد

 جانم؟-

 شکا؟-

- 
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 به جا نکیارم-

- 

 اشتباه گرفتین خانوم-

- 

 جا نکیارم لطفا م احم نشین خودم هستم ولی به-

 بعدم گوشی و قطع کرد

 کلی با ماشین اومد جلومون

 کامران در کقب و باز کرد اول من نشستم وبعد نوشین

 درو بست و رفت جلو نشست

 خیلی خسته ای داداش مثل اینکه-کلی

 دارم میکیرم از بی خوابی-کامران

 اشکال نداره فوقد االن میری و تخت میخوابی-

 رگشت ررفم و پوزخندی زدنوشین ب

 هیچچی نگفتم

 کامران دستشو گذاشت رو چشاشو سرش و تکیه داد به پشتی صندلی

 لباساش هکونایی بود که اونروز شوم تند کرده بود

 پیرهن مردونه سورمه اید با کروات نازک نقره اید ب شلوار مردونه سورمه ای

 سریع نگامو ازش گرفتم و به بیرون خیره شدم

 ی ک در حال رفت و امد بودنبه مردم

 مردی که داشتن میخندیدن

 هنوز راهی نرفته بودیم که با ایست پلیس واستادیم
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 کلی زد کنار و پلیسه اومد ررفکون

 خانوما چه نسبتی باهاتون دارن؟-

 زنکونن مشکلیه؟-کامران

 پلیسه که از گستاخی کامران خوشد نیومده بود گفت

 بیا پایین تا بگم مشکلد چیه-

 کامران دستد رفت به دستگیرو با کصبانیت پیاده شد

 کلیم ازون ررف پیاده شد

 دست نوشین و فشار دادم

 میترسم دکوا کنن-

 نوشینم که معلوم بود ترسیده هکونطور که به بیرون سرک میکشید

 گفت

 نترس مگه ندیدی دکتر گفت استرس واست خوب نیست-

بود یارو اومد به کامران دست بند ب نه  صدای بحا کامران و کلی و پلیسا باال گرفته
 که از ماشین پیاده شدم

به نوشددین که داشددت با وحشددت صدددام میکرد توجهی نکردم و رفتم ررفشددون که 
 مردمم دورشون جکع شدم

 کامران خیلی کصبی بود و داشت داد می د

 از پشت رفتم ررفد و بازشو گرفتم

رده ولی سدددریع برگشدددت ررف برگشدددت ررفم و با دیدن من معلوم بود که جا خو
 ماموره

 ماموره اومد ررف کامران تا بهد دست بند ب نه که اومد جلوی کامران واستادم

 چیه اقا به چه جرمی میخوای بهد دست بند ب نی؟-
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 بیا اینور خواهر این اقا باید بره زندان تا ادم بشه-

 با چشای سردو لحن سردی بهد گفتم

 جرمی بره زندان تا ادم بشه؟ اوه برادرررر بعد باید به چه-

 برادر و بایه لحن مسخره ای گفتم

 پلیس زن اومد ررفم و گفت

 تو خودت پات گیره واستادی اینجا واسه من بلبل زبونی میکنی؟-

 با یه لحن تحقیر امی  بهد نگاه کردمو گفتم

 اوه خواهر ببخشید به چه جرمی پام گیره-

 اومدی بیرون زبونتم درازبه این جرم که بادوتا پسره نامحرم -

 ببخشید بعد اونوقت میشه بفرمایین از کجا فهکیدین نامحرمن؟-

 هکه ساکت شده بودن به بحا من با اون زنه گوش میدادن

 کامران بازومو گرفت و گفت

 بهار برو تو ماشین حالت خوب نیست-

 دستکو از تو دستد در اوردم و با لحن خونسردی گفتم

 خانوم از کجا فهکیده نه واستا ببینم این-

 زنه با لحن کصبی روبه من گفت

 زبونت خیلی درازه میدم کوتاهد کنن-

 از مادر زاییده نشده-

 نوشینم اومده بود کنار ما واستاده بود

 هه این کلکا دیگه قدیکی شده-زنه

 بعدم برگشت ررف پلیس مرده و گفت
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 بیسیم کن مرک  بگو نیرو بیارن-

 خنده کصبی کردم وگفتم

 گه با ادم کد ررفی؟یعنی اینقده ماها قیافکون به قاتال میخورهم-

 برگشتم ررف کامران و گفتم

 شناسنامت دستته؟

 اره-

 رفتم ررف ماشین و شناسنامم و ازتو کیفم دراوردم و دادم دست کامران

 اونم هکراه با شناسنامه خودش گرفت ررف پلیس مرده

جای اینکه معذرت خواهی کنه با  اون یاروم بعد اینکه حسدددابی خیط شدددده بود به
ازون موقع شناسنامه داشتین و رو نکیکردین بعدم -تلبکاری برگشت ررفکون وگفت 

به من و گفت  یل بی -رو کرد ررف کامران و اشددداره کرد و  به دل ید  با خانومتون 
احترامی به مامور قانون با ما بیان کامران که دیگه حسدددابی کفری شدددده بود رو به 

ببین ککو ضایع شدی سوت ب ن ببین ککو شکا ضایع شدی سوت ب ن -پلیسه گفت 
ستکو گرفت و  شید بیرون و بدون توجه به اونا د ستد ک سنامه هارو از د شنا بعدم 
شت حرف میخورد و  شتم ررف پلیس زنه که دا شید لحظه اخر برگ دنبال خودش ک

 یه پوزخند تحویلد دادم

 صدای دست و سوت از پشت سرمون بلند شد

ن و کلیم پشت سرمون اومدن سریع دستکو از دستای کامران کشیدم بیرون که نوشی
 با تعجب بهم نگاه کرد یه نیشخند تحویلد دادم

 فکر کردی اق داشتی میکشتیم حاال فکر کردی به هکین راحتی میبخشکت

 تو زانتیای کلی که نشستیم نوشین نفسد و فوت کرد بیرون و گفت

 بود اخه تو کردیدختره دیوونه این چه کاری -

 حوصلد و نداشتم
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 نوشین حوصله ندارم میشه بیخیال بشی-

 اونم سرشو تکون داد

 دوباره درد دست و پاهامو سرم شروک شده بود

 چشامو بستم

 یه ماه ازون ماجرا میگذشت ومن االن سه ماهه باردار بودم

ازون شب تاحاال رفتارم با کامران خیلی سرد شده بود هرکاری میکرد بهم ن دیک بشه 
  خوش گذرونیمحلد نکیدادم اون که ازمن ناامید شده بود دوباره رفته بود دنبال 

 با نوشین قرار گذاشته بودم بریم امروز سونو با هکدیگه

 صبح بدون حوصله لباس خنک پوشیدم تو این دل گرما

 نخی کرمی با شال و شلوار هکرنگد پوشیدم صندل های سفیدمم پام کردم یه مانتو

 حوصله اراید نداشتم فقط یه رز لب زدم

 نوشین تک زد سریع رفتم پایین

 کامران با دیدنم ابروهاش و انداخت باال و با تعجب گفت

 به سالمتی جایی تشریف میبرین-

 هکونطوری که داشتم میرفتم خیلی سرد گفتم

 ن میرم بیرونبا نوشی-

 بااجازه کی؟-

 خودم-

 حق نداری با نوشین جایی بری فهکیدی؟-

 برگشتم و با چشای یخم زل زدم تو چشاش

 نه-
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 ازون حاالتم خیلی تعجب کردو سریع خودشو جکع کرد

 گفتم کجا؟-

 بی حوصله جواب دادم

 دارم میرم سونو،حاال اجازه هست؟-

 چشاش برق زدو گفت

 شممنم میام واستا اماده -

 سریع براق شدم و گفتم

 الزم نکرده من رفتم-

 بعدم سریع زدم از خونه بیرون

 که داد زد

 بهار گفتم واستا منم میام به قران اگه پاتو ازین خونه بدون من بذاری بیرون-

 حوصله دردسر نداشتم

 به نوشین گفتم بیاد تو

 خودمم رفتم تو االچیق نشستم که نوشین گفت

 بیرون؟چیه چرا نکیای -

 واستا کامرانم میاد-

 با تعجب گفت

 کامران؟اون واسه چی میاد؟-

 قبل اینکه من جوابشو بدم صدای کامران از پشت سرش بلند شد

 واسه اینکه بابای بچم ،به شکا ربطی داره؟-

 نوشین با نفرت نگاش کرد و رو به من گفت
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 پس من میرم بهار بای-

 فتماومد که بره دستشو گرفتم و بی حوصله گ

 لوس نشو منم بدون تو نکیرم-

 بعدم یه پوزخند به کامران زدم که داشت با حرف نگام میکرد

 سریع نگامو ازش گرفتم فقط دیدم اونم باهام ست کرده بود

 از جام بلند شدم و راه افتادم سکت در

 با ماشین کامران رفتیم

سه هکین کامران مارو پیاده کردو خودش رف ت جای پارک جلوی مطب جایی نبود وا
 پیدا کنه

 دقیق سر وقت اومده بودیم

 منشی سریع فرستادمون داخل

 در زدن و منشی اومدتو روبه دکتر گفت

 خانوم دکتر هکسر این خانوم میخوان بیان تو اجازه بدم-

 اره بکو بیاد-

 کامران اومد تو باالی سرم واستاد

مانیتور رو نگاه ازتکاس دسدددتگاه با شدددککم خندم میگرفت من و نوشدددین با لبخند 
 میکردیم

 کامرانم با لبخندی که گوشه لبد بود یه نگاه به من میکرد یه نگاه به مانیتور

 ایششششد پسره پررو

 بعد سفارشاتی که دکتر کرد راه افتادیم ررف ماشین

بازم گیر ترافیکای تهران افتاده بودیم،نگام به دختری افتاد که داشدددت گل میفروخت 
 ساله می د 10حدودا 
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 هکینطوری داشتم نگاش میکردم که با کجله اومد ررفم و زد به شیشه

 شیشه رو دادم پایین و بهد لبخند زدم

 با التکاس گفت

 خانوم تورو خدا یه گل بخر ،اقا یه گل واسه خانومت بخر-

 چنده؟-کامران

 2500تا 5-

 کامران سرشو تکون دادو گفت

 تا بده5-

 بعدم رو کرد بهم و گفت

 رد کیف پولکو بدهاز تو داشبو-

 با سردی تکام گفتم

 خودت بردار-

 بد نگام کردو خم شد روم و کیفد و برداشت

ارنجشددو گذاشددته بود رو رون پام نگاه به دسددتای مردوند کردم و سددریع صددورتکو 
 برگردوندم

 تومنی به دختره دادو گال رو ازش گرفت 5کامران یه 

 اینا زیاده-

 بقید مال خودت-

 تشکر کردو رفتدختره باخوشحالی 

 دستکو گذاشتم زیر چونکو و با نگاه رفتند و دنبال میکردم

 کامران گالرو گذاشت جلوی ماشین کثافتتتتتت بهم نداد
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 ساکت که از شر ترافیک راحت شدیم رسیدیم خونه 1بعد 

 بهار جلوی خونه بدون تو جه به کامران خداحافظی کردو رفت

 داشت منم از کامران به شدت بی ارم میدونستم از کامران بدش میاد خوب حقم

 کامران ماشین و بیرون گذاشت ودر و باز کردو رفتیم تو

 هنوز به ربقه باال نرسیده بودم که دیدم ایفون و زدن

 کامران خودش رفت درو باز کن

 فق  صدای متعجبد و شنیدم که میگفت

 اینا اینجا چیکار میکنن-

مکن صدددورتی خاکسدددتری و یه تاپ گردنی اهکیتی ندادم و رفتم لباسدددام و با یه گر 
 صورتی کود کردم

شدو  شورم که در خونه باز  صورتکو ب ستو  شتم اومدم پایین که برم د موهامم باز گذا
سددداله خیلی لوند وارد خونه شدددد هکینجوری داشدددتم با تعجب نگاش  30یه خانوم 

 میکردم که یکی از پشت سرش گفت

 کیکیا برو تو دیگه-

 وا اینا کی بودن

سرش یه خانوم دیگه و دوتا مردو یه بچه دخ شت  ساله اومدن  7،8تره کنار رفت و پ
 تو

 سریع به خودم اومدم و دوییدم باال

 یه پلیور خاکستری تنم کردم و موهامم با کد دم اسبی بستم و رفتم پایین

 هکشون در حال بگو بخند بودن که اروم سالم کردم

 با سالم من ساکت شدن

 هکیدم اسکد کیانایه با خوشحالی اومد ررفکو گفتدختره که االن میف
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 سالم ک ی م من کیانام خواهر کامران-

 بعدم رو کرد به کامران و گفت

 وای کامران این کروسکو از کجا گیر اوردی-

 هه این چی میگفت خواهر کامران بود

 ابروهام پرید باال،با حالت سرد زل زدم تو چشاش و گفتم

 خوشبختم-

 د ولی بروی خودش نیاورد و با لبخند گفتاز لحنم جا خور 

 بیا ک ی م بیا بقیه رم بهت معرفی کنم-

 رفتم جلوی اون خانوم دومی خودشو معرفی کرد

 سالم ک ی م من الدنم،زن داداش کامران جان-

 بهد نگاه کردم

 پوست سفیدو لبای کوچیک و چشای درشت مشکی

 بد نبود نه میشد گفت زشته نه خوشگله

 سردی جواب دادمبه اونم به 

رفتم جلوی اون دوتا اقا یکیشددون خیلی شددبیه کامران بود حدس زدم داداش کامران 
 باشه

 به زن داداش گلم من کاوه ام داداش ب رگه کامران-

 بهد لبخند زدم تنها کسی که ازش خوشم اومد کاوه بود

 بعد اون نوبت دامادشون بود

 سالم خانوم زیبا منم ناصرم شوهر کیانا جان-

 سرمو تکون دادم
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 ناصر دستشو گذاشت پشت پسر بچهه و گفت

 این پسر باباس اقا کیوان-

 به بچه لبخندی زدم و بهشون تعارف کردم بشینن

 خودمم رفتم تو اش  خونه تا وسایل پذیرایی و اماده کنم

 کامرانم پشت سرم اومد داخل

میخواسدددتن نکیدونم کی اومدن!فکر کنم االن رسدددیدن تازه خودشدددون که میگفتن -
 غافلگیرم کنن

 محلد ندادم خیلی بهد برخورد

 اومد جلوم واستادو رامو سد کردو با لحن معترضی گفت

 چرا اینجوری باهاشون رفتار کردی؟-

 پوزخندی زدمو گفتم

 لیاقتشون هکینقدر بود-

 دستد و اورد باال و زد تو صورتم هیچی نگفتم و با نفرت نگاش کردم

 یدن ما اروم زد تو صورتشو گفتخواهرش اومد داخل و با د

 وای خدا مرگم بده کامران چیکار کردی؟-

 کامران کصبانی برگشت و مشتد و کوبوند تو دیوار و گفت

 لعنتی-

 کیانا اومد ررفکو گفت

 روریت که نشد ک ی م-

 پوزخندی بهد زدم و گفتم

 کادت کردم-
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 ررف شستمبعدم رفتم در یخچال و باز کردم و میوه ها رو برداشتم و تو 

 کامران از اش  خونه رفت بیرون

 کیانا اومد کنارم نشست و گفت

 تو چرا از ما و کامران بدت میاد؟-

 با نفرتی که تو چشام بود برگشتم ررفد و گفتم

باید ازتون خوشددم بیاد؟باید مکنونتون باشددم که گند زدین تو زندگیم؟باید مکنونتون -
شم که از پدرو خانوادم جدام   سن با شم که تو  سالگی یه  15کردین؟باید مکنونتون با

 بچه انداختیت تو بغلم

 صدام داشت اوج میگرفت کصبانی بودم و میلرزیدم

 کامران دوباره اومد تو اش  خونه و زل زذ تو چشام

 دیگه داری گوهای زیادی میخوره بهار،حالیته چی ازون گوه دونی میاد بیرون-

 م بیرون که جلومو گرفت و با حرف گفتاز جام بلند شدم و خواستم بیا

 سریع ازش معذرت خواهی کن-

 برو کنار-

 زود باش-

 نکیکنم ازت بدم میاد از هرچی ی که مربوط به تو باشه بدم میاد-

 بعدم با مشت کوبوندم تو شککم

 ازین بجه ای که خون تو تو رگاشه بدم میاد-

 گریه مبکردم و حرف می دم و خودم و می دم

 بودن تو اش  خونه الدن و کیانا سعی داشتن جلومو بگیرن هکه اومده

کامران با کصددبانیت دسددتد و تو ماهد کشددیدو اومد جلو سددعی کرد ن اره خودمو 
ولم کن اشدددغال،چی از جونم -ب نم محکم بغلم کرد با مشدددت میکوبیدم تو سدددیند 
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شو زار زا-میخوای؟ولککککم کن  سین شتم تو  سرم و گذا ر گریه اروم باش تا ولت کنم 
میکردم کیانا و الدن من و از کامران جدا کردن و بردنم باال نای راه رفتن نداشدتم اون 
شذم  سقف خیره  شیدم و به  شوندم رو تختم دراز ک دوتا زیر بغالم گرفته بودن و میک

سید  شدو -شکا اتاقاتون از هم جدایه مگه؟ کیانا-الدن با تعجب پر الدنننن الدن خفه 
کاری داشددتی خبرم کن محلد ندادم -صددورتکو بوسددید و گفت کیانا -هیچی نگفت 

شد و خوابم  شام گرم  ست الدن و گرفت و باهم از اتاق رفتن بیرون کم کم چ اونم د
سته بود رو زمین و با یه بچه بازی  ش شنم مامانم ن برد خواب دیدم یه جای خیلی رو

چولومو،ببین بهارم اومدی؟ببین پسدددر گو-میکرد و میخنددی رو کرد به من و گفت 
-چقده نازه اون پسدددر بچه هم قهقه می د دوییدم ررفشدددون که یهو غیب شددددن 

ماماااااااااااااااااااااا اااان با صدددای جیغم از خواب پریدم در باز شدددو کامران با صددورتی 
-چی شددده بهار با گیجی گفتم -شددلخته اومد داخل با گیجی به اررافم نگاه میکردم 

م-مامانم کوش/؟  با بغض گفتم چی ما من مامانکو میخوام االن اینجا -انت؟خوبی؟ 
شکام اروم اروم میومد پایین کامران اود رو تخت کنارم نشست و بغلم  بود بگو بیاد ا

خواب دیدی گلم مامانت که اینجا نیسدددت هیچی نگفتم -کرد و موهام نوازش کرد 
شکام و پاک کردو گفت  با بهت گفتم  30و5-ساکت چنده؟ -نکیخوای بیای پایین؟ -ا

شکا حالتون بد بود تا االن خواب بودین تازه یادم افتاد که ظهر -چند؟ - خانوم خانوما 
چی شد بهار؟ -باهام چیکار کرد با ان جار از بغلد اومدم بیرون ازین کارم تعجب کرد 

سردی گفتم  سامو مرتب کردمو -به  سریع لبا شد رفت بیرون  برو بیرون خودم میام پا
که تو سالن باال بود دست و صورتکو که شستم رفتم پایین و سالم دادم   رفتم توالتی

شم نکیومد برم تو  شتم خو ش  خونه و چایی گذا شم رفتم ا بدون اینکه منتظر جواب با
جکعشون احساس میکردم غریبم رو می  ناهار خوری نشستم و سرمو گذاشتم رو می  

شومم با شت  سرنو شتم به خودم فکر میکردم به این  شونم  دا ستی رو  قرار گرفتن د
سددرمو از رو می  برداشددتم کیانا بود کجب سددیرید بود این باز وقتی دید دارم نگاش 

 بله-خوبی گلم؟ به رو به رو خیره شدمو به سردی گفتم -لبخندی زدو گفت -میکنم 

 اومد کنارم نشست و دستکو تو دستد گرفتم

دیوونگی محض کرد!میدونم بهارجان میدونم خیلی سددختی کشددیدی!میدونم کامران -
 هکه چی و میدونم
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صرفد کنم حتی  شتم از کارش من سعی دا شتم خیلی  من از اولد از هکه چی  خبر دا
 هفته باهاش قهر بودم کامران دیوونگی محض کرد 2واسه اینکه به حرفم گوش نداد 

 خوب که چی؟-

یستم نه من نه میخوام بگم لطفا دوسم داشته باشه به خدا اونجوری که فکر میکنی ن-
 داداش کاوه

 کامرانم با اینکه ظاهرش خیلی خشنه ولی خیلی دلد پاکه و مهربونه

حاالکه این اتفاق افتاده زندگی و واسددده خودت و کامران و این بچه سدددخت نکن 
 ،میدونی که با این کارا قهر کردنا هیچی درست نکیشه کامرانم بیشتر باهات لش میکنه

 از جام بلند شدم و گفتم

 خیلی مکنون از نصیحتاتون من خودم میفهکم باید چیکار کنم-

 از جاش بلند شدو گفت

 خیلی لجبازی ،خواهشا اخالقت و کود کن-

 برگشتم و بهد پوزخند زدم

 اونم که از رفتارای من خیلی کاصی شده بود سری تکون دادو رفت بیرون

 واسه خودم یه پرتقال برداشتم و پوشت کردم و خوردم

 اومد داخل و با ترس بهم نگاه کرد که کیوان

 بهد لبخندی زدم و گفتم

 چی میخوای ک ی م-

 اون که با لبخند من انگار جون گرفته باشه اومد کنارم و گفت

 زن ککو شکا نی نی دارین؟-

 بلندش کردم و رو پام نشوندمد

 اره ک ی م-
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 با ذوق برگشت ررفم و گفت-

یذاری وقتی به دنیا اومد باهاش بازی راست میگی ؟منم خیلی نی نی دوست دارم!م-
 کنم؟

 خنده ای کردم و گفتم

 اره گلم حتکا-

 زن ککو؟-

 جونم؟-

 من به خارر تو با ککو کامران قهر کردم اون نباید تورو دکوا کنم-

 دلم واسه شیرین زبونیاش ضعف رفت ل شو بوسیدم و گفتم

 الهی قربونت برم من چقده تو مهربونی-

 با ذوق گفت

 یعنی دوسم داری؟واقعا؟-

 اره ک ی م مگه میشه ادم بچه ای به این خوشگلیو دوست نداشه باشه؟-

 سرشو تکون دادو با لحن بام ه ای گفت

 نه،زن ککو میشه بیای باهم بریم تو حیاط بازی کنیم؟-

 اره ک ی م بریم-

 دستشو گرفتم و داشتیم میرفتیم سکت در که کیانا کیوان و صدا زد

 مامان؟کیوان کجا میری -

 دارم با زن ککو میرم بیرون بازی کنم-

نکیخواد ک ی م بیا زن ککو حالد خوب نیس اگه باهات بازی کنه نی نید اذیت -
 میشه

 به سردی گفتم
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 من خوبم-

 بعدم با لبخند به کیوان گفتم

 بریم گلم-

 با لبخند سرشو تکون دادو دستکو محکم تر گرفت

 با صدای کامران واستادم

 ازه نروبهار سالی ب-

 بیا ببندش-

 حوصله ندارم شکام نکیخواد برید بیرون-

 اشکال نداره میریم-

 بی حوصله گفت

 بهار لجبازی نکن ،باز میفته دنبالت ایندفه دیگه بچه رو صد در صد میندازی-

 رو به کیوان کردمو گفتم

 بریم اتاق من بازی کنیم-

 راه بریم-

یم و کلی خندیدیم وقتی پید کیوان بودم رفتیم باال و باهدیگه حرف زدیم و بازی کرد
 هکه چی یادم میرفت

 هکون موقع نوشین بهم زنم زد

 جونم؟-

 سالم خوبی؟-

 اره مرسی-

 چیه شنگول می نی؟-
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 هیچی داشتم با کیوان بازی میکردم-

 کیوان؟کیوان کیه دیگه؟-

 بهم اجازه ندادو با لحن بام ه ای کلی و صدا زد

 بدووووووووکلی کلی بدو بیا -

 صدای کلی و میشنیدم که با ترس میگفت

 چیه چی شده-

 به دنیا اومد بچه بهار به دنیا اوم-

 پوفففففففففففففففففففففف این دخترم کم داشت ها

 زهرمار بی م ه ترسیدم-کلی

 نوشین جدی گفت

 جدی میگم االن خود بهار گفت داره با کیوان بازی میکنه-

 میخندیدمداشتم به دیوونگی نوشین 

 برو گکشو منگل جان-کلی

 ااااا،کلی خیلی بی ادبی-

 خوب راست میگه دیگه-

 یه جیغی زد که گوشی از دستم افتاد

 بهاررررررررررررررررر-

 زهارمار بچم افتاد-

 خوب بگو کیوان کیه؟-

 خواهرزاده کامران-

 چییییییییییییییییییییییی؟-
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 ای زهرمار نوشین کرم کردی-

 مدن؟واسه چی اومدنمگه اومدن؟کی او-

با - که اصدددال  یدونم من  یدن،نک نا رسددد تا تو رفتی ای ظه ،اره امروز  یه لح ند  اه بب
 هیچکدومشون راحت نیستم

 خوب ببین من االن پامیشم با کلی میام اونجا میخوام ببینم چجور ادمایین-

 میگم تعارف نکن خودتو دکوت کن-

 لوس بده میخوام تنها نباشی؟-

 خوشحال میشمنه ک ی م بیا من -

 اوکی االن راه میفتیم فعال-

 بابای-

 زن ککو دوستت بود؟-

 اره ک ی م-

 خاله واسم قصه میگی؟-

 اره گلم-

 به کنارم اشاره کرمو گفتم

 بیا اینجا بخواب پید من تا واست قصه بگم-

کاوه اروم اروم خوابد برد پتو رو روش مرتب کردم و رفتم پایین رو پله ها بودم که 
 زدن با چه سرکتی خودشون و رسوندنزنم و 

 سریع از پله ها اومدم پایین که کیانا گفت

 مراقب باش-

 محلد ندادم و دوییدم سکت در حیاط

 به نفس نفس افتاده بودم خدارو شکری این سم زشتم نبود
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 در و باز کردم

 با دیدن قیافه نوشین و کلی لبخندی زدم

 سالم-

 سالم دختر چرا نفس نفس می نی-نوشین

 دوییدم-

 چییییییییییییییییی؟با این اوضات؟-

 بیخیال بیا بریم تو کلی بیا-

 منو نوشین جلو رفتیم کامران دم در ورودی واستاده بود

ست دادو با گرمی باهاش  شو تکون داد ولی با کلی د سر شین اخم کردو  با دیدن نو
 برخورد کرد

 با نوشین رفتیم داخل

 بلند شدنکیاناشون با دیدن نوشین از جاشون 

 بهارجان معرفی نکیکنی؟-کیانا

 نوشین دوستم،کیانا خانوم-

 خوشبختم ک ی م-کیانا

 هکچنین-نوشین

 نوشین و کلی به هکه معرفی شدن

 دسته نوشین و گرفتم و کنار خودم نشوندم

 میبینم که محل سم بهشون نکیدی؟-نوشین

 اره بابا اصال ازشون خوشم نکیاد-

 اینا که خوب به نظر میان-
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 نکیدونم به دلم نکیشینه-

 اینارو ولد کن یه چی ی واست اوردم اگه گفتی چیه؟-

 چیه؟-

 حدس ب ن-

 زدم تو سرش و گفتم-

 بگو دیگه حوصله ندارم-

 از تو کیفد یه نایلون در اوردو گرفت ررفم

 نایلون و باز کردم

 وای خدای من یه جوراب سفید کوچولو با یه لباس سرهکی سفید کوچولو

 ق زده شدم که بلند گفتماینقده ذو

 وای نوشین خیلی نازه مرسیییییییییییییییی-

 هکه با این حرفم برگشتن ررف ما

 وای چقدر خوشگله مبارکه ک ی م-کیانا

 لبخندی زدم و تشکر کردم

 الدن بلند شدو با یه ساک کوچولو برگشت

 در ساکو باز کرد و بهم گفت

 بهار جان میای اینجا بشینی؟-

 با تعجب گفتم

 چرا؟-

 بیا اینارو ببین واسه ی جوجوی تو خریدم-

 من و نوشین بلند شدیم و رفتیم رو زمین نشستیم کنارش
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 در ساکد و باز کرد پر بود از لباسای خوشکل و کوچولو با ذوق نگاشون میکردم

 با ذوق داشتم به لباسایی که از تو ساک در میاورد نگاه میکردم

 بعد اینکه تکوم شد ازش تشکر کردم

 قابلتو نداشت ک ی م امیدوارم خوشت اومده باشه-

 با لبخند بهد نگاه کردم

سنگینی نگاهیو رو خودم حس کردم برگشتم سکت نگاه کامران بهد چشم غره رفتم 
 و برگشتم ررف نوشین

 خوب بهار خانوم این جوجوی ما که اذیتت نکیکنه-

 نه بابا بچم تازه سه ماهشه-

 الهی ککه قربوند بره-کیانا

 سرمو انداختم پایین و چی ی نگفتم

 به گالی فرش نگاه میکردم ولی فکرم جای دیگه بود

 کیانا ادم خوبی بود نکیدونستم چرا دارم باهاش اینجوری رفتار میکنم

 درسته من از کامران ضربه بدی خورده بودم ولی کیانا این وسط چه گناهی داشت

 بهارررررررررررررررر-

 ین و گفتمبا ترس برگشتم ررفم نوش

 کوفت سکته کردم-

 نیشد باز شدو گفت

 خوب سه ساکته دارم صدات میکنم جواب نکیدی-

 چپ چ ی نگاش کردم که با خنده صورتکو باوسید و گفت

 الهی قربون اون چشای کاجت برم ک ی م-
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 با حرف گفتم

 نوشییییییییییییین ببند-

 چشم-

 رفتم کنار کلی نشستم تنها جای خالی کنار اون بود-

 سرشو کنار گوشم اوردم و گفت

 هنوز با این رفیق ما اشتی نکردی؟-

 نه-

 چرا؟-

 با نگاه غکگین برگشتم ررفد و گفتم

 واقعا نکیدونی چرا؟-

 سرشو تکون داد و گفت

 میدونم ولی کامران رفتار اون روزش دست خودش نبود بهت حق میدم بهار-

 خانوادتو ببینی توهم مقصریبایدم شاکی باشی ولی خوب کامران گفته بود نباید 

اشکی که از چشکم اومد پایین سری با دست پاک کردم و هکونطور که صدام پایین 
 بود با بغض گفتم

ولی این حق من نبود که به خارر اینکه خواهر و پدرم و تو خیابون دیدم اینجوری -
 کتک بخورم تا حد مرگ پید برم

 کلی دستکو گرفت و گفت

یدونم ولی ازت خوا- بد بشددده هم م هد میکنم کاری نکن که هم واسددده خودت 
 کامران،کامران مرد خیلی مغروریه هیچ وقت حارر نیست غرورش و بشکنه

 اگه اون حاظر نیس من باید غرورمو بشکنم-
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منظورم این نبودفبهد فرصدددت بده ،به خودت فرصدددت بده خدا ب رگه اینقدر به -
 خودتون سخت نگیرید

 فتمسرمو تکون دادم و چی ی نگ

 کامران روبه رومون نشسته بود و زل زده بود بهم

 بدم میامد یکی بهم زل ب نه با کالفگی بهد نگاه کردم

 بهم زل زده بودیم یه پوزخند اومد رو لبم با نفرت نگامو ازش گرفتم

 و مشغول بازی کردن با انگشتام شدم

 نوشین و الدن و کیانا باهم مشغول حرف زدن بودن

از بوی ادکلن کلی حالم بد شددد دسددتکو جلوی دهنم گرفتم و  حوصددلم سددررفته بود
 دوییدم ررف توالت

 بعد ازینکه تکام محتویات معدم خالی شد رمقی برام نکونده بود

 کیانا رو دیدم که با نگرانی پشت در بود

 دستکو گرفت و گفت

 خوبی ک ی م؟-

 سرمو تکون دادم

 دراز بکشم کیانا کامران و صدا زد تا کککم کنه برم تو اتاق

شتر  ستد بیرون بیارم ولی اون بی ستکو از تو د سعی کردم د ستکو گرفت  کامران د
منو به خودش چسدددبوند الدن با یه لیوان اب قند اومد ررفم و به زور تو حلقم جاش 

 داد

 ولی از شانس بد من باز دوباره حالم بد شد

 به شدت کامران و کنار زدم

 ام خالید کنمایندفعه هیچی تو معدم نبود که بخو
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 بدون ککک کامران رفتم باال و اتاقای مهکان و اماده کردم

صدا زد تا بیاد کاوه رو  صور و  کاوه رو تختم دراز کشیده بود کیانا که بچد و دید من
 ببره

 اونم سریع دستورش و انجام داد

 روی تخت دراز کشیدم کیانا پتو رو روم کشید و گفت

 حالت خوبه ک ی م-

 بله-

 خواهشی ازت بکنم میشه یه-

 منتظر نگاش کردم

 با شرمندگی گفت

شه منو مثل خواهر ب رگتره خودت - شه دیگه ازم بدت نیاد؟می سخته ولی می میدونم 
 بدونی؟

 دلم واسد سوخت واسه هکین با لبخندی سرمو تکون دادم

 با ذوق داشتم به لباسایی که از تو ساک در میاورد نگاه میکردم

 تشکر کردم بعد اینکه تکوم شد ازش

 قابلتو نداشت ک ی م امیدوارم خوشت اومده باشه-

 با لبخند بهد نگاه کردم

سنگینی نگاهیو رو خودم حس کردم برگشتم سکت نگاه کامران بهد چشم غره رفتم 
 و برگشتم ررف نوشین

 خوب بهار خانوم این جوجوی ما که اذیتت نکیکنه-

 نه بابا بچم تازه سه ماهشه-

 ربوند برهالهی ککه ق-کیانا
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 سرمو انداختم پایین و چی ی نگفتم

 به گالی فرش نگاه میکردم ولی فکرم جای دیگه بود

 کیانا ادم خوبی بود نکیدونستم چرا دارم باهاش اینجوری رفتار میکنم

 درسته من از کامران ضربه بدی خورده بودم ولی کیانا این وسط چه گناهی داشت

 بهارررررررررررررررر-

 برگشتم ررفم نوشین و گفتمبا ترس 

 کوفت سکته کردم-

 نیشد باز شدو گفت

 خوب سه ساکته دارم صدات میکنم جواب نکیدی-

 چپ چ ی نگاش کردم که با خنده صورتکو باوسید و گفت

 الهی قربون اون چشای کاجت برم ک ی م-

 با حرف گفتم

 نوشییییییییییییین ببند-

 چشم-

 خالی کنار اون بودرفتم کنار کلی نشستم تنها جای -

 سرشو کنار گوشم اوردم و گفت

 هنوز با این رفیق ما اشتی نکردی؟-

 نه-

 چرا؟-

 با نگاه غکگین برگشتم ررفد و گفتم

 واقعا نکیدونی چرا؟-
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 سرشو تکون داد و گفت

 میدونم ولی کامران رفتار اون روزش دست خودش نبود بهت حق میدم بهار-

 گفته بود نباید خانوادتو ببینی توهم مقصری  بایدم شاکی باشی ولی خوب کامران

اشکی که از چشکم اومد پایین سری با دست پاک کردم و هکونطور که صدام پایین 
 بود با بغض گفتم

ولی این حق من نبود که به خارر اینکه خواهر و پدرم و تو خیابون دیدم اینجوری -
 کتک بخورم تا حد مرگ پید برم

 کلی دستکو گرفت و گفت

ی- بد بشددده هم م دونم ولی ازت خواهد میکنم کاری نکن که هم واسددده خودت 
 کامران،کامران مرد خیلی مغروریه هیچ وقت حارر نیست غرورش و بشکنه

 اگه اون حاظر نیس من باید غرورمو بشکنم-

منظورم این نبودفبهد فرصدددت بده ،به خودت فرصدددت بده خدا ب رگه اینقدر به -
 خودتون سخت نگیرید

 تکون دادم و چی ی نگفتمسرمو 

 کامران روبه رومون نشسته بود و زل زده بود بهم

 بدم میامد یکی بهم زل ب نه با کالفگی بهد نگاه کردم

 بهم زل زده بودیم یه پوزخند اومد رو لبم با نفرت نگامو ازش گرفتم

 و مشغول بازی کردن با انگشتام شدم

 دننوشین و الدن و کیانا باهم مشغول حرف زدن بو

حوصددلم سددررفته بود از بوی ادکلن کلی حالم بد شددد دسددتکو جلوی دهنم گرفتم و 
 دوییدم ررف توالت

 بعد ازینکه تکام محتویات معدم خالی شد رمقی برام نکونده بود
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 کیانا رو دیدم که با نگرانی پشت در بود

 دستکو گرفت و گفت

 خوبی ک ی م؟-

 سرمو تکون دادم

 کککم کنه برم تو اتاق دراز بکشمکیانا کامران و صدا زد تا  

شتر  ستد بیرون بیارم ولی اون بی ستکو از تو د سعی کردم د ستکو گرفت  کامران د
منو به خودش چسدددبوند الدن با یه لیوان اب قند اومد ررفم و به زور تو حلقم جاش 

 داد

 ولی از شانس بد من باز دوباره حالم بد شد

 به شدت کامران و کنار زدم

 تو معدم نبود که بخوام خالید کنم ایندفعه هیچی

 بدون ککک کامران رفتم باال و اتاقای مهکان و اماده کردم

صدا زد تا بیاد کاوه رو  صور و  کاوه رو تختم دراز کشیده بود کیانا که بچد و دید من
 ببره

 اونم سریع دستورش و انجام داد

 روی تخت دراز کشیدم کیانا پتو رو روم کشید و گفت

 ک ی م حالت خوبه-

 بله-

**************** 

 میشه یه خواهشی ازت بکنم-

 منتظر نگاش کردم

 با شرمندگی گفت
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شه منو مثل خواهر ب رگتره خودت - شه دیگه ازم بدت نیاد؟می سخته ولی می میدونم 
 بدونی؟

 دلم واسد سوخت واسه هکین با لبخندی سرمو تکون دادم

 ورد نگاه میکردمبا ذوق داشتم به لباسایی که از تو ساک در میا

 بعد اینکه تکوم شد ازش تشکر کردم

 

صکيم گرفتن  ستان بودم مرخم كردن يه هفه بعد كيانا اينا ت بعد چند وقتيكه تو بيکار
برگردن امريكا تو اين چند وقت خيلي بهشدددون کادت كرده بودم ازشدددون قول گرفم 

 واسه زايکانم بيان اونام گفن سعي خودشونو ميكنن

 كيانا بغلم كردو و تو گوشم كنتو فرودگاه  

بهار خواهد ميكنم ازن نذار كامران اذيت بشه اونم داره زجر ميكشه حواشو داشته -
 باش

 مراقب اين جيگر ککه هم باش

 خيالت راحت-

بعد خداحافظي با بقيم اونا رفتن برگشدددتم به كامران نگاه كردم كه ديدم با ناراحتي 
 داره به سکتي كه رفتن نگاه ميكنه

 اروم رفتم ررفد و دستد و تو دستم گرفتم

ازون حالت بيرون اومد و بهم نگاه كرد بهد لبخندي زدم انم جوابکو دادو دسدددتکو 
 محكکتر فشار داد و راه افتاديم ررف ماشين

 كامران دستکو ول نکيكرد خودمم کالقه نداشتم دستکو از دستد در بيارم

 شمدر جلورو واسم باز كرد و منتظر موند سوار 

 بعد يه ماه اولين باري بود كه بهد رو ميدادم اونم سركيف شده بود

 بارداري بودم 4االن تو ماه 
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شتام بازي ميكرد  شت و با انگ ستکو گرفت و زير دست خودش رو دنده گذا كامران د
 ولي هنوزم ميتونستم بفهکم ناراحته از رفتن ک ي اش

 گفتم  واسه اينكه ازون حالت درش بيارم بالحن شادي بهد

 كامران؟-

 جونم؟-

 مياي بريم سونو؟-

 االن؟-

 خنديدم و گفتم

 االن كه نکيشه ما نوبت نگرفتيم فردا بريم-

 باشه زن ب ن وقت بگير-

 با يه لحن باحالي گفتم

 واااااي،به نظرتو بچه دختره يا پسر؟-

 كامران كه با ديدن روحيه من شاد شده ولخندي زدو گفت

 هرچي باشه فقط سالم باشه-

 سرمو تكون دادم و گفتم

 خوب اون كه اره ولي اخه واسه تو فرق نداره بچت پسر باشه يا دختر/؟-

 برگشت ررفم و گفت

 من دوست دارم بچم يه دختر خوشگل و ماماني مثل ماماند باشه-

 لبخندي بهد زدم و گفتم

 ولي من دوست دارم بچم پسر باشه اسکد دوست دارم بذار ارش-

 با تعجب گفت
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 ارش؟-

 اوهوم چرا تعجب كردي؟-

 اخه نه به اسم من ربط داره نه به اسم تو چي شده اسم ارش و دوست داري؟-

 ميدوني از بچگي دوست داشتم هروقت بچه دار شدم اسم بچکو بذارم ارش-

 سرشو تكون داد وگفت

 ولي من دوست دارم اگه دختر بود اسکشو بذارم كامليا-

 اسم قشنگيه-

 تمكامل برگشتم ررفد و گف

 پس اگه پسر شد ميذاريکد ارش و اگه دختر شد ميذاريکد كامليا-

 اوهوم فكر خوبيه حاال فردا مشخا ميشه-

 لبخندي زدم و سرمو به سکت خيابون برگردوندم و به بيرون خيره شدم

 بهار؟

 هوم؟-

منو ميبخشي؟به خدا رفتار اون روزم دست خودم نيست،ديوونه ميشم وقتي بفهکم -
 ه گفتم ککل نكنهيكي به چي ي ك

 بعد مثل بچه هاي مظلوم گفت

 هوم،ميبخشيم؟-

 با خودم فكر كردم اره ميبخشکت تقصير منم بود

 واسه هکي با لبخند برگشتم ررفد و با لحن بچه گونه اي گفتم

 به شرري ميبخشکت كه ديگه من و ن نيم-

 خنده اي كردو دستکو بوسيد و گفت
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 هدستم بشكنه اگه دوباره روت بلند بش-

 كامران سريع برگشت ررفم و گفت

 زود باش كکربندت و ببند-

 تا خواستم ببندم كار از كار گذشت و پليس بهکون ايست داد

 كامران غرغري كرو ماشن و كنار خيابون پارك كرد

 مامور اومد به شيشه زد شيشه رو داد پایین

 سالم جناب-

 سالم گواهينامه مدارك ماشين لطفا-

 دادو رو به من گفتكامران سرشو تكو 

 مدارك و از تو داشبورت بده-

 سرمو تكون دادم مدارك و در اوردم و دادم دستد

 بيا-

 بفرمایین قربان-

 تومن جريککون كرد گذاشت بريم 30بعد اينكه 

 خونه كه رسيديم با زحکت رفتم باال راه رفتن واسم سخت شد بود

 مي دكامران روي كاناپه لم داده بود داشت با تلفن حرف 

 رفتم جلوشو با اشاره پرسيدم ناهار چي ميخوره

 يه دقيقه گوشي شهاب جان-

 چي ميگي؟-

 ميگم ناهار چي ميخوري؟-

 فرقي نکيكنه هرچي درست كني ميخورم-
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 بعدم لبخندي زد و مشغول حرف زدن با تلفند شد

 با حالت متفكر رفتم تو اش  خونه خوب حاال چي درست كنم؟

 نم با سيب زمينيتصکيم گرفتم مرغ سرخ ك

 واسه هکين شروک كردم

 كارم كه تکوم شد كامران و صدا زدم

 كامران بيا ناهار امادست-

 باشه-

شت با  سابي پرت بود و دا شت مي  ولي فكرش ح ست پ ش بعد چند دقيقه اومد و ن
 غذاش بازي ميكرد

 اروم پرسيدم

 كامران روري شده؟-

 نه نه-

 خوب پس چرا نکيخري-

 دارم ميخورم ديگه-

 با لحن مشكوكي گفتم

 اها-

 تلفند زنم خود با سرکت دویید ررف تلفنشو جوابد و داد

 با تعجب داشتم به كاراش نگاه ميكردم

 با صداي دادش از اش  خونه اومدم بيرون و با ترس نگاش كردم

 وقتي ديد ترسيدم گفت

 بهار برو تو حياط-
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 سرمو به نشونه نه تكون دادم

 سرم داد كشيد و گفت

 برو تو حياط ميگم-

با بغض نگاش كردم و سددرمو انداختم پایین و رفتم باال حتي نذاشددت ناهارمو كوفت 
 كنم

 لحظه ي اخر ديدمد كه با كالفگي دستشو كرد الي موهاش

 اروم اروم اومدم باال اشكامم اروم اروم روي صورتم ميريخت

 خودمو رو تختم انداختم و گريه كردم

اداي كامران و نداشددتم اگه يه ذره باهام بد حرف مي د اينروزا اصددال تحکل داد و فري
شده  سرخ  سرخ  شام  شكم در ميومد گريم بند اومده بود ولي چ ميخورد تو ذوقم و ا

 بود

 كامران اود تو اتاق وكنارم ري تخت نشست

 برگشتم ررف ديوار

 كامرن هکونطور نشسه روم خم شد و با لحن ارومي گفت

 بهار خانوم برگرد ببينکت-

 شو كنار دم و گفتمدست

 ولم كن-

 اه اه صداشو نگاه كن،برگرد ببينم باز دوباره تو گريه كردي؟-

 حرفي ن دم و سعي داشتم بدون اين كه برگردم دستشو از رو بازوم جدا كنم

 خانوم خانوما ببخشيد سرت داد زدم به خدا اکصابم خيلي خراب بود-

 با بغض گفتم

 كني؟اکصابت خرابه بايد سرمن خالي  -
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سرمو  سريع  شاش نگاه كردم و  صورتامون روبه روي هم بود تو چ برم گردوند االن 
 انداختم پایین

 من معذرت خواهي كردم ديگه بهار خيلي داغونم خيلي-

 بعدم سرشو گذاشت رو سينم

 دستکو الي موهاش فرو كردم و گفتم

 چي ي شده؟-

 اوهوم-

 ميخواي بهم بگي چي شده؟-

 نگاه كردسرشو بلند كرد و بهم 

 مگه من زنت نيستم؟خوب بهم بگو شايد بتونم كکك كنم-

 نه اگه بفهکي بيشتر اذيت ميشي-

 با استرس بهد نگاه كردمو گفتم

 كامران كسي روريد شده؟اره؟-

 فقط نگام كرد

 داد زدم

 بگو ديگه لعنتي داري سكتم ميدي-

 نه نه كسي روريد نشده-

 پس چي شده-

 سوال نكني؟ ببين بهار قول ميدي تا اخرش-

 سرمو تكون دادم

 راستد چند وقتيه تلفناي مشكوكي بهم ميشه،هکد تهديدم ميكنن-
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 با رس گفتم

 اخه چرا؟

 نگام كردو گفت

 قرار شد وسطد سوال ن رسي-

نکيدونم اخه من يه قرار داد بسدددتم ميلياري با يه كشدددور کربي،حاال دارم تهديدم -
 ميكنن كه بايد اين قرار دادو كنسلد كنم

 كيا؟-

 نکيدوم به خد نکيدونم،من واسه خودم نکيترسم اونا تهديد كردن بايي سرتو ميارن-

 با ترس بهد خيره شدم و اروم خ يدم تو بغلد گفتم

 كامران من ميترسم اگه باليي سرم بيارن-

 نترس ک ي م تا وقتي من زندم هيچكس حق نداره باليي سرت بياره-

 كامران؟-

 ميخوام واست محافظ بذارمجون كامران،نترس خانومي -

 نه من محافظ نکيخوام-

 لش نكن بهار نکيشه اينطوري كه-

 خوب منم هروقت رفتي شركت باهات ميام،اينجوري هکد كنارتم ديگه-

 بهم نگاه كردو گفت

اينم حرفيه ولي اخه تورو با اين وضدددعت كجا ببرم مگخ نشدددنيدي دكتر گفت بايد -
 استراحت مطلق باشي

خونه بکونم كه هکد اسدددترس و اضدددطراب خودم و تورو دارم  خوب من اگه تو-
 اونجوري كنار هکيم

 بعدم با التکاس گفتم
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 باشه؟-

 يكم ناهم كردو گفت

 قبول ولي به شرط اينكه واست محافظ بگيرم-

 از ناچاري قبول كردم

 باشه-

 حاال بگير بخواب-

 خودمو تو اغوشد قايم كردمو سعي كردم بخوابم ولي خوابم نبرد -

 بهار-

 هوم؟-

 اذيت نكن بخواب ديگه باشه به خدا خستم-

 باشه-

 مرسي خانومي-

ستم و در كکال تعجب خوابم  شامو ب ست دلم نيومد اذيتد كنم چ بعدم چشاش و ب
 برد

ساکتد  شتم و به  شده بود با کجب گوشيو كامران و بردا وقتي چشم باز كردم شب 
 نگاه كردم

 و نشون ميداد 7اوه اه ساکت 

 تكوند دادم كامران و

 7كامران بلند شو ساکت -

 چشاش و باز كرد ولي دوباره سريع بست

 اقا كامران ميگم بلند شو ديگه خيلي خوابيدي-

 با ناله گفت
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 جون كامران اذيت نكن بهار بذار يكم ديگه بخوابم تورو خدا-

 موهام و از صورتم كنار زدم و گفتم

 7كامران ميگم بلند شو دير شده ساکت   -

 اينقده غر ن ن جان بچت اي بابا بهار -

 چي ي نگفتم

شت ده از خواب پريد و با گيجي بهم نگاه  10 شدم كه وح سريع بلند  شت  دقيقه گذ
 كرد

 لبخند گنده اي بهد زدم و گفتم

 ميخواستي وقتي گفتم بيدار شو بيدار ميشدي-

 با حرف بهم نگاه كرد

 ش و شنيدم كه گفتسريع فلنم و بستم و اومدم بيرون فقط لحظه ي اخر صدا

 دارم برات بهار خانوم-

 بلند زدم زير خنده و اومدم ربقه پایین

تو اش  خونه داشتم ظرفاي ناهارو كه رو مي  جکع نشده بود جکع ميكردم كه دايي از 
 تو حياط توجهکو به خودش جلب كردم

اولد توجهي بهد نكردم ولي وقتي سايه اي پشت پنجره اش  خونه ديدم بلند جيم 
 دم و كامران و صدا زدمز 

 كامراااااااااااااااان-

اشكام از ترس رو صورتم ميريختكامران سريع اومد تو اش  خونه و وقتي من و تو اون 
 حال ديد با نگراني گفت ي شده بهار؟

 فقط تونستم با انگشتم پنجره رو نشون بدم

 كامران خواست بره سکت پنجره كه سريع دستشو گرفتم و گفتم
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 خطرناكهنرو -

 خوب بگو چي شده تو كه من و كشتي-

 با ترس و لكنت گفتم

 يكي پشت پنجره بود-

 با گيجي نگام كردو گفت

 مطکيني؟-

 اره به خدا رست ميگم-

 دستکو گرفت و از اش  خونه بيرونم اورد روي مبل نشوندم و گفت

 بشين اينجا تا من برم يه ناه به بيرون بندازم-

 گرفتمسريع بلند شدم و دستشو  

 تورو خدا نرو كامان من ميترسکفتوروخدا نرو يه باليي سرت ميارن-

 خيل خوب گريه نكن،با سالي ميرم-

 منم باهات ميام-

 باشه بيا-

 دستکو گرفت

منم هکونطور كه دسددتم تو دسددتد بود خودمو بهد چسددبوندم و با دسددت ديگم 
 بلوزشو گرفتم

 ودش چسبوندكامران دست ديگشو دور شونم انداخت و من و به خ

 تو حياط كه رفتيم تاريك بود

 كامران سوتي زدو سالي و صدا كرد بعدم چراغاي حياط و روشن كرد

 سالي با شنيدن سوت كامران پارسي كردو به ررفکون اومد
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 ديگه ازش نکيترسيدم نقد يه محافظ و برامون داشت

 سالي پا به پامون ميومد كامران هکه جارو بررسي كرد

 كسي نيست  وقتي مطکين شد

 روبه من گفت-

 كسي اينجا نيست حتکا اشتباه ديدي-

 سرمو تكون دادم و با هق هق گفتم

 نه به خدا من ديدمد يكي پشت پنجره بود-

 خيل خوب بيا برم تو اينجا كه كسي نيست حتکا در رفته-

 با هم رفتيم داخل و ساليم در خونه نشست

 بودم از كنار كامران تكون نخورم هرجا ميرفت نبالد

 با بلند شدن كامران سريع از جام بلند شدم

 كامران بلند زد زير خنده

 بهار ميخوام برم دستشويي توم مياي؟-

 با التکاس نگاش كردمو و گفتم

 زود بياي باشه-

 دوباره زد زير خنده و گفت

 چشم اگه كارم تکوم شد سريع ميام-

 سرمو گذاشتم رو شون بعدم رفت دستشويي روي مبل نشستم و پاهام و بغل كردم و

 و روشن كرد tv كامران بعد چند دقيقه اومد كنارم روي مبل نشست و

 بهار فردا باهام مياي شركت؟-

 اره-
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 مطکيني حوصلت سر نکيره؟-

 اوهوم

 پس بايد قول بدي هر وقت خسته شدي بگي برت گردونم خونه باشه؟-

 سرمو كون دادم

 ه يكياز جاش بلند شدو گوشيد و اورد و زنم زد ب

 سالم خوبي؟-

- 

 قربونت مام خوبين-

- 

 کلي زنم زدم بگم موضوک تهديد و كه يادته؟-

- 

 اره هکون امشب بهار يكي و پشت پنجره اش  خونه ديده-

- 

 اره خوبه فقط يكم ترسيده-

- 

ضيه اون محافظا - سم هست،نه نکيخواد دستت درد نكنه،زنم زدم بگم ق نه بابا حوا
 رو تا كجا پيگيري كردي؟

- 

 اره دوتا ميخوام يكي واسه بهار يكيم واسه خودم-

 با اکتراد گفتم

 كامرااااان-
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 دستد رو بينيد گذاشت و با جديت گفت

 بهار ما راجب اين موضوک قبال حرفامون و زديم-

 ....ولي من-

 نذاشت حرفکو و بگم

 هکوني كه گفتم-

 بعدم رو كرد به کلي و گفت

 منتظر خبرت باشم؟اره قربون دستت ،باشه پس كي -

- 

 دستت رال پس منتظرم-

 بعد اينكه تلفند و قطع كرد اومد كنارم نشست باقهر صورتکو برگردوندم

 قهر نكن خانومي من نگران خودتم به صالحته كه محافظ داشته باشي-

 چي ي نگفتم كه گفت

 بابا بهار لوس نشو ديگه پاشو يه چي ي بده ما بخوريم-

 نوچي كردمو گفتم

 ترسم برم تو اش  خونهمن مي-

 بعدم شونه باال انداختم

 خنده اي كردو گفت

سابي ندادي كوفت - ست و ح سنه بخوابيم ؟ظهرم كه ناهار در شب گر يعني بايد ام
 كنيم

 ميخواستي كوفت كني كي جلوتو گرفته بود؟-

 صورتکو به ررف خودش برگردوند وبا شوخي گفت
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 با من لش نكن ها ضعيفه بد ميبيني ها-

 سرشو خم كرده بود و داشت به من نگاه ميكرد مچ دستامو گرفت و گفتاونم 

 بگو غلط كردم-

 با خنده گفتم

 نکيگم-

 بگو-

 ابرو باال انداختم و گفتم

 ککرا-

 بهارررررررر-

 غلط كردي-

 چییییییییییییییي؟-

 نيشم شل شد و با خنده رفتم تو بغلد و گفتم

 پيچ پيچي-

 ول كرددستشو دورم حلقه كردو مچ دستکو 

شو بياره جلو ليوان ابي كه كنارم بود و اروم  سر ست  سي نگاش كردم تا خوا با بدجن
 برداشتم تا خواست بياد ررفم اب و ريختم روشو در رفتم

 كامران گيش و مبهوت واسته بودو تكون نکيخورد

 يهو يه داد بلندي زد كه سكته كردم

 بهاررررررررررر-

 جون دلم؟-

 به خدا ميكشکت-
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 نداري بچه جرئتشو-

 من جرئتشو ندارم؟حاال نشونت ميدم-

 قيافد شبيه موش اب كشيده شده بود

نشدددسدددته بودمو داشدددتم اكادمي نگاه ميكردم كامرانم وقتي فهکيد ديگه  tv جلوي
نکيترسم رفت تو اتاق كارش تا نقشه هاشو كامل كنه امروز قرار بود دوتا از هنرجوها 
سعيديرم تو  سم بابك  صوف جايي كه ا شن با اهنم امير كلي خنديدم به خ حذف ب

انتظار نداشتم اين دونفر اهنگد برد با حذف شدن روشنا و احسان شوكه شدم اصال 
كه از بهترينا بودن حذف بشن بعد اون دختره بکونه نبچه ها به خارر احترام به بقيه 
بچه ها اسددم اون شددركت كننده رو نکيبرم ولي فكر كنم خودتون فهکيده باشدديد كيو 

اي بابا اخه چرا -ميگم( با کصددبانيت نشددسددته بودمو رو مبل و با خودم غرغر ميكردم 
نفرو حذف كردين ؟اين دوتا كه به اين خوبي ميخوندن اه ديگه شددورشددو در اون دو 

شهرزاد و حذف كردن  صداي كامران -اوردن اون دفعم كه  چرا اينقدر غرغر ميكني؟ با 
ضي گفتم  شتم ررفد و باهکون معتر شن كه -برگ سايي كه بايد حذف ب اخه ببين ك

شناي بيچاره   شن بعد اون وقت اين احسان و رو كه اينقده خوب خوندن و حذف نکي
بيخيال بابا حاال تو چرا حرف ميخوري ؟ولد كن حرف نخور اكادمي -حذف كردن 

رسيده بود اونجايي كه خواستن احسان بخونه وقتي اميرحسين رفت بغل احسان و 
گريه كرد دلم ميخواسددت ب نم زير گريه ولي واسدده اينكه بهونه دسددت كامران ندم 

نارا با  ند شددددم وخودمو كنترل كردم  و رو خاموش كردم و رو به  tv حتي ازجام بل
سرمو -من ميرم بخوابم توم مياي؟ -كامران گفتم  نه تو برو بخواب من هنوز كار دارم 

شام و باز كردم  شد چ ساس اينكه تخت باال و پایین  تكون دادم و رفتم خوابيدم بااح
 م منم بعدشدددم بخواب ک ي-كامران اروم موهامو از جلوي صدددورتم زد كنارو گفت 

شدم  صداي كامران از خواب بلند  صبح با  شيد  بهار ک ي م بلند -خودش كنارم دراز ك
ميخوام بخوابم خوابکککم مياد با دستد صورتکو نوازش كردو -شو بايد بريم شركت 

فت  له گفتم -گ نا با  ها  يام  يد دير ب نه ميکوني؟من شدددا ها خو كامران -خانومم تن
اااا،حرفا مي ني ها،اصددال ميخواي به نوشددين زنم ب نم -نروووووووووو خوبببببببببب 

صورتم پخد و پال بود  بگم بياد پيشت؟ به زور روي تخت نشستم موهام هکد رو 
باشده پاشدو دسدت و -نه ،بگو بياد اونجا تا حوصدلم سدر نره -با چشداي بسدته گفتم 
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دم وقتياز صدورتتو بشدور و اماده شدو بلند شدو ببينم يكم غرغر كردم و از جام بلند شد
دسددتشددويي اومدم بيرون كامران اماده جلوي اينه واسددتاده بود و داشددت كرواتشددو 
شونه كردم كامران با  شتم و موهام و  سم و بردا ستادم و بر ست رفتم جلوش وا ميب

-ااا بهار دارم كرواتکو ميبندم برو اونطرف ببينم با بي حوصددلگي گفتم -اکتراد گفت 
يكنم از تو اينه نگاش كردم كه ديدم با اخم داره نگام واستا خوب دارم موهامو شونه م

اصال تو چرا هکد كت -ميكنه يه لبخند شيك تحويلد دادم برگشتم ررفد و گفتم 
شركت  شي ميري  شلواره ديگه -شلوار مي و شم ابهتم به هکين كت و  خوب چي ب و

دقت كرده بودم تا حاال كت مشدددكي نکي وشددديد به نظرم خيلي بهد ميومد رفتم 
كکدشو باز كردم و از توش يه دست كت و شلوار شيك مشكي با يه پيراهن سفيد در 
اوردم كروات مشكيشم از تو قفسه كرواتاش در اوردم و دستد دادم با اکتراد گفت 

مگه فقط دامادا اين -اااا مگه ميخوام داماد شم اينارو ب وشم؟ با حالت تهاجکي گفتم -
شي حق نداري كت و شلوار ب وشي ابروشو انداخت رنگي مي وشن؟اصال اگه اينارو ن و

شکاییم خانوم رفتم جلوي -باال و با لحن ناراحتي گفت  ستور  شه ديگه مام تحت د با
شكي  شام و م شتم و دور چ شروک كردم ارايد كردن مدادم و بردا ستم و  ش اينه ن
كردم كه باکا شددد چشددام درشددت تر ديده بشدده ررگونه اجريکو با رر نارنجيم زدم 

رايشددم هکين بود فقط م ه هاي بلندمم با ريکل خوشددکلشددون كردم حاال چشددام ا
سوتي زدو گفت  شتم ررف كامران كه  شت و برق مي د برگ سم دا سابي  به به -ح

شکي نازك كردمو وگفتم  شت چ شدين پ شگل  بودم بعدم به -خانوم خانوما چه خو
شددده بود با لحن  كامران كه لباسدداشددو پوشدديده بود نگاه كردم الحق كه فوق العاده

كامران ميگم هکون لباساي قبليت و ب وش با تعجب نگام كردو گفت -پشيکوني گفتم 
اره اصدددال بيخيال هکينا خوبه بعدم رفتم جلوشدددو كروات و ازش گرفتم رو -خوبي؟ -

پاهام بلند شدمو كه اونم خم شد كرواتد و بستم واسد و يقه شو واسد درست 
شست تا جورابا شيك كردم روي تخت ن شو پاش كنه رفتم كکدمو باز كردمو مانتوي 

شال روسي  شتتم وشلوار لي روسيکم پام كردم با  مشكيکو كه تازه خريده بودم بردا
خانوم -اين رنم خيلي بهم ميومد داشتم استيناي مانتومو باال مي دم كه كامران گفت 

و گفتم اره  خانوما با اون چشددداي پاچه گيرت اماده اي؟ كيفکو از روي مي  برداشدددتم
بريم در اتاق و باز كردو اول اجازه داد من برم هکونطور كه گوشيکو تو كيفم مينداختم 
شكيکو پام كردم  سكي م شاي کرو شتم كف صال ميل ندا صبحونه نخوردم ا رفتم بيرون 
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كامران -كامران ماشين و برد بيرون خبري از سالي نبود سوار شدم رو به كامران گفتم 
ااا كامران -بيخيال بابا حوصددلشددو ندارم -خوب زنم ب ن -نه -؟ به نوشددين زنم زدي
مگه من ميگم بده؟فقط زيادي حرف مي نه سددر ادم و ميخوره تا -دختر به اون خوبي 

كامران دير نكردي؟ با غرور -بود كه رسيديم  8رسيدن به شركت چي ي نگفتم ساکت 
اوهو -اش كردمو گفتم نه خانوم بنده رکيسددم هروقت دلم بخواد ميام نگ-الكي گفت 

يكم خودتو تحويل بگير به پيرمردي كه جلوي در نگهباني ميداد سدددالم كرديم اونم با 
سور کلي  سان شدن ا سور بوديم كه هک مان با باز  سان مهربوني جوابکون و داد منتظر ا
سريع ازش اومد بيرون با ديدن ما واستادو بهکون سالم كردو گفت كاري براش پيد 

ره هرچي گفتيم چه كاري نگفت بعدم سدددريع رفت رفتيم باال هکون يارو اومده بايد ب
سکون باز كرد اول با تعجب نگامون  كه اونروز كلي سرو صدا راه اندخته بودم در و وا
كرد ولي بعد با خوشرويي دکوتکون كرد بريم داخل منشي كامران كه يه دختره خيلي 

ف و تعجب اول به دسددتاي من و جلف با ارايد غليظ بود از جاش بلند شدددو با حر 
سري تكون داد  سالم كرد كامران  كامران كه توهم بود نگاه كرد بعدم با خشم بهکون 
ولي من با لبخند جوابشددو دادم كه ازين كارم تعجب كرد با كامران رفتم تو اتاقد و 

ستم و با ناله گفتم  ش سر ميره با -روي مبلد ن صلم  كامران خوب من االن اينجا حو
شت گفت مهربو صندليد ميذا شت  شو پ شت كت سيده -ني در حاليكه دا قرار نبود نر

واسدددتا االن ميگم -غرغر كني ها خانوم خانوما چي ي نگفتم كامران رو به من گفت 
شت و  شيو بردا سرمو تكون دادم اونم گو شنات كنه  خانوم نجفي بياد ببرتت با بقيه ا

ه خانم نجفي بگين بيان اتاقم خانوم حاتکي لطف كنيد ب-زنم زد به منشددديه و گفت 
كارشدددون دارم بعد چند دقيقه ضدددربه اي به در خوردو يه دختر جوون كه از چهرش 
شيطنت ميباريد با لبخند به لب اومد داخل و رو به كامران با نهايت احترام و شيطنت 

شددکام بايد خانوم -سددالم رکيس صددبحتون بخير بعدم برگشددت ررفم و گفت -گفت 
شين درس شکا امروز مهکون مایین كامران با رکيس با ته؟هنوز نيومدين هکه فهکيدن 

ايشدددون نازگل -وروره بذار برسدددي بد شدددروک كن بعدم رو به من گفت -خنده گفت 
ستن بعد رو كرد به نازگل گفت  سر بنده بهار خانوم از جام بلند -خانوم ه شونم هک اي

شردم  ستد و به گرمي ف شبختم -شدم و د ،خوب رکيس با  من هکينطور ک ي م-خو
شتين؟  شيطنت گفت -بنده كاري دا شکا اجازه بدين با  شيد -بله اگه  بله قربان ببخ

شيطنت رو -بفرمایید  سر ميره نازگل با خنده و  ستم بگم بهار و ببر ايجا حوصلد  خوا
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شدم -به من گفت  سرخ  سربره ها  صلت  خانوم خانوما فكر نكنم با وجود رکيس حو
نم خودكاري كه دستد بود و پرت كرد ررف نازگل و اونم سرمو انداختم پایین كامرا

ضوليا نيومده برو بيرون تا اخراجت نكردم -جا خالي داد و با خنده گفت  به تو ازين ف
 بچه ها تورو خدا تشكرارو بيشتر كنيد ديگه اميدوارم خوشتون بياد

تاق که نازگل چشم قربانی گفت و دست من و گرفت باهم رفتیم بیرون رفتیم تو یه ا
شون و انجام میدادن نازگل شتن کارا سته بودن و دا ش بچه ها -سه تا خانوم اونجا ن
خانوما -بچه ها با صدددای نازگل هکه برگشددتن ررفد و با تعجب به من نگاه کردن 
اها میگم -ایشدددون خانوم اقای رکیس هسدددتن بهار خانوم یکی ازون خانوما گفت 

سددالکه سددرمو با لبخند  25مریکم و قیافد خیلی اشددناسددت،خوش اومدی ک ی م من 
 23منم نرگسددم -واسددد تکون دادم دختر بعدی که کنارش بود خودشددو معرفی کرد 

سولکازم -سالکه خوش اومدی ک ی م اخرین نفرم خودشو معرفی کرد  سالکه  27منم 
خوش اومدی خانوم خانوما بعد معارفه رفتم و کنار می  نازگل نشدددسدددتم بچه های 

ه ادم انرزی میدادن ساکت از دستکون در رفته بود و صدای خنده خوبی بودن خیلی ب
صبانیت  شد و کامران با ک شته بود هکون موقع در اتاق باز  شرکت و بردا هامون کل 

سی در -اومد داخل  صدایی از ک خانوما اینجا چه خبره مگه اومدین خونه خاله؟ هیچ 
شده بودن  شون و انداخته بودن نیومد با تعجب به بچه ها نگاه کردم که بلند  سر و 

پایین به کامران نگاه کردم که سعی داشت خنده شو کنترل کنه با دیدن قیافه کامران 
و بچه ها بلند زدم زیر خنده که باکا شددد دخترا با تعجب سددر بلند کنن و بهم نگاه 
-کنن کامران لبخندشو که دیگه داشت تابلو میشد سریع جکع کردو به زحکت گفت 

صدای خ ندتون بیرون نیاد بعدم رفت بیرون و در و بهم زد با رفتن کامران هکه دیگه 
-دختره ورپریده بگو ببینم چرا خندیدی؟ -ریختن سرمو و نفر یکی زدن تو سرم نرگس

اخه شکا واقعا نفهکیدین این اسکولتون کرده؟قربون این جذبه شوهرم برم که هکتون 
 سکته رو زدین

------------------------------- 

هار چون صدددبحونم نخورده بودم -چییییییییییییی ییییی؟ -مریم نا با موقع  با هیچی 
ای -صدای شککم در اومده بود با صدای شککم بچه ها زدن زیر خنده با حرف گفتم 

وای وای بکیرم برات مادر روری باهم -رو اب بخندین خوب من صدددبحونه نخوردم 
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ساله باهم دو شده بودیم که انگار چند شیم از بچه ها کذر صکیکی  صدای گو ستیم با 
ای دختره چشددم سددفید حاال میای دفتر و -خواهی کردمو و جواب دادم نوشددین بود 

سالم خانوم -چی ی به من نکیگی  سالم تو به چه حقی بدون اجازه من -کلیک  گیرم 
شرکت  شدی رفتی  شو بیا -من واقعا معذرت میخوام خانوم -پا حاال اینا رو بیخیال پا

چرا داد می نی؟اره تو اتاق -تو االن شرکتی؟ -امران با تعجب و صدای بلند گفتم اتاق ک
سر رفت  صلم  شو بیا حو شو بیا اینجا -کامرانم پا شو ببینم خیلی بهت -خوب تو پا پا

بچه -اومدم از جام بلند شددم و رو به بچه ها گفتم -خوش گذشدته ها با لبخند گفتم 
میام -ای بابا کجا میری حاال بودی -ه سدددولکازها من دیگه برم نوشدددینم اومده تنهایی

دوباره خانومی از بچه ها خداحافظی کردمو رفتم ررف اتاق کامران در اتاق و زدم و 
رفتم تو نوشین تو اتاق نشسته بودو داشت نقاشی میکشید سرشو که بلند کردو من 

 هوی بانو کجایی؟-و دید خشک شد رفتم جلو دستکو جلوی صورتد تکون دادم 

وای بهار چقده تو خوشددگل شدددی دختر؟میگم بیا کامران و -به خودش اومد و گفت 
-هکینم مونده شددوهر به اون خوبی و ول کنم بچسددبم به تو -رالق بده زن من شددو 

اوهو مرده شور تو و اون شوهرت و باهم ببرن کامران پشت می ش نشسته بود و به 
ش ستم و دستاش و دور خودم حلقه حرفای ما لبخند می د رفتم کنارش و روی پاش ن

شین در اوردم  سه نو شم زبونکو وا سری -کردم بعد شین  شت دراومد خانوم؟ نو چ
من کلی و میخوامکککککککککککم برگشدددتم ررف کامران و با هم -تکون داد و گفت 

سریع از پای کامران  ضربه ای که به در خورد  سید با  زدیم زیر خنده کامران گونکو بو
بفرمایید خانوم حاتکی اومد داخل و کارتابالیی و جلوی -رش واستادم بلند شدم و کنا

ضا  شون ام شن کامران بعد اینکه خوند هک ضا ب شت و گفت اینا باید ام کامران گذا
پرس غذا بیاره اونم  4کردو داد دسددت حاتکی بعدم بهد گفت زنم ب نه رسددتوران 

 چشم پر حرصی گفت و رفت بیرون

 چرا اینجوری میکنه خدا هکه مریضارو شفا میدهمن مونده بودم این دختره 

خوب بهار خانوم بیا این ررف ببینم حاال پامیشی میای خوش گذرونی به منم -نوشین
 چی ی نکیگی؟

 خودمو مظلوم گرفتم و با صدای بچه گونه ای گفتم
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 خاله جون به خدا کامران نذاشت بهت بگم-

 نوشین با حرف برگشت ررف کامران و گفت

 غلط کردکامران -

 کامران از جاش بلند شد و گفت

 جون؟-

 اومد ررف نوشین اونم سریع اومد پشت من سنگر گرفت و گفت

 بهار شیرم و حاللت نکیکنه اگه بذاری دستد بهم بخوره-

 خندیدم و گفتم

 به من چه من تو دکوای خانوادگی دخالت نکیکنم-

 ای نامرد ادم فروش-نوشین 

 ستاد نوشینم چسبیده بهم از پشت سنگر گرفته بودکامران اومد تو نیم قدمیم وا

 خانومی برو کنار تا حال این بچه پررو رو بگیرم-کامران

 خندیدم و از جام تکون نخوردم

 ک ی م برو اونطرف-کامران

 افرین دخترم ازجات تکون نخور-نوشین

شین و باهم تو بغلد گرفت روری  ستاش و باز کرد و من و نو سریع اومد د کامران 
 من کامال تو بغلد داشتم له میشدم نوشینم از پشت کامل چسبونده بود بهم که

 قهقه می دم که یهو در باز شد

 کلی با تعجب به ما سه نفر نگاه میکرد که یهو نوشین گفت

 کلی مثل بت وانستا اونجا بیا این روانی و بگیر من دارم له میشم-

 بابا نوشین به جهنم من اینجا پوکیدم-بهار
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از پشت یکی زد تو سرم که با حالت گریه سرمو بلند کردمو و با لحن بام ه ای  نوشین
 گفتم

 کامران این من و زد-

 کامران من و تو بغلد گرفت و نوشین و ول کرد و گفت

 غلط کرد االن حالد و میگیرم ک ی م-

 و سریع رفت ررف نوشین که اونم داد زد و رفت تو بغل کلی و گفت

 ): و ب نه کلی این میخواد من-

 کلی خندیدو به کامران گفت

 کامی به خدا اگه دستت روت بلند شه من میدونم با تو-

 مثال چه غلطی میکنی؟-

 منم زن تورو می نم-

******** 

سه تاییکون زدیم زیر خنده خود کلیم از خنده ما خندش  از حرصی که تو صداش بود 
 گرفت

 غذاها فقط سه تا بوددر زدن و غذا ها رو اوردن اماااااااااااااا 

 تاس؟3خانوم حاتکی اینا چرا -

 پس باید چندتا باشه؟-

 به نظر شکا ما االن چند نفریم؟-

 با حرف گفت

 واال من کف دستکو و بو نکرده بودم ببینم اقای شهریاری هم هست-

 کامران با کصبانیت گفت

 این چه وضع حرف زدن خانوم؟سریع برین امور مالی تسویه کنید-
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 نار کامران و بازوشو گرفتم و گفتمرفتم ک

 اروم باش کامران-

 بعدم رو کردم ررف دختره و با لحن ارومی گفتم

 شکا میتونین برین سرکارتون-

دختره با التکاس بهم نگاه کرد که با ارامد بهد لبخندی زدم اونم تشکرو کذرخواهی 
 کردو رفت بیرون

شو کشیدم و  ست حرفی ب نه که دست شوندمد رو مبل خودمم کنارش کامران خوا ن
 نشستم

 رو به کلی و نوشین که واستاده بودن گفتم

 بشینین دیگه چرا واستادین-

 کلی واستا االن زنم می نم واست غذا بیارن-کامران

با تو میخورم کلی و نوشدددینم اون دوتای - نکیخواد کامران من زیاد میل ندارم من 
 دیگه رو بخورن

 نه بهار-کلی

 بده و گفتم نذاشتم ادامه

 به خدا کلی میل ندارم هکین چند لقکه رم به زور میخورم بشین بخور دیگه-

 شروک کردیم به خوردن

 من و کامران باهم میخوردیم و اون دوتام غذای خودشونو

 چند قاشق بیشتر نتونستم بخورم دست از خوردن کشیدم و تکیه دادم

 چرا رفتی کقب؟-کامران

 نکیتونم دیگه بخورم-

 بیخود باید زیاد بخوری بعدم قاشقشو پر از غذا کردو گرفت جلوم-
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 بخوررررررررررر-

 با ناله گفتم

 نکیتونم کامران به خدا جا ندارم-

 حاال بیا این و بخور اشتهات باز میشه-

 به زور اون قاشق و خوردم خواست دوباره غذا بده که دستشو گرفتم و گفتم

 گرسنم بود که میخوردم دیگهبابا کامران تعارف که ندارم اگه  -

 اونم حرفی ن د و به خوردند ادامه داد

 حدود یک ساکت دیگه اونجا موندیم و زدیم از شرکت بیرون

با مشورت با کامران قرار شد بچه هارو بگیم شب بیان خونکون کباب درست کنیم تو 
 حیاط

 اونام از خدا خواسته قبول کردن

 داشت و گوشت گرفت ازهکونجا کامران جلوی یه قصابی نگه

 بعد خرید خرت و پرتای زیادی رفتیم خونه

شرت قهوه ای و گرمکن قهوه ای کود کردم موهامم با  سم و با یه تی  رفتم باال و لبا
 کد باالی سرم جکع کردم شنل سفید بافتکم دورم انداختم

 کامرانم بعد اینکه لباساش و کود کرد رفت تا وسایل شام و پذیرایی و اماده کنه

ماه ازون روز میگدره و من االن دارم ماه اخرو باهکه ی سدددختی هاش میگذرونم  5
حسابی ت ل شدم و شککم مثل توپ اومده جلو کامرانم این روزای اخر نکیذاره دست 
به سیا و سفید بذاره که خدایی نکرده واسه شازده پسرشون اتفاقی نیفته گفتم پسر 

سونو و باالخره مع سره هیچوقت یادم نکیره چند ماه پید رفتیم  شد که نی نی پ لوم 
که چقده کامران و اذیتد کردم و دسدددد انداختم ومجبورش کردم بریم یه کالکه 
سه نی نی بگیریم یه هفته بعد ازون کامران یه نقاش اورد و اتاق نی  لباس پسرونه وا

یل نی و هکد و ابی اسکونی رنم کرد بعد اون من و نوشین افتادیم دنبال خرید وسا
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شتم تو خونه قدم می دم که کامران  شده بود دا شکر االن دیگه اتاق کامل  اتاق خدارو
بله -این ماله منه؟ -اومد و یه بسدددته گرفت ررفم با خوشدددحالی ازش گرفتم و گفتم 

خانوم خانوما با شدددادی کاغذ کادوش و در اوردم وبا دیدن چی  توش هنم کردم یه 
شت بو شاد که خیلیم ز شتم ررفد که بلند زد زیر لباس حاملگی گ د خریده بود برگ

کوفت این چیه رفتی خریدی؟بده ککت ب وشددتد اومدم ررفم -خنده با حرف گفتم 
گیر دادی به -کوفت -اوهووووووووووووووو -کوفت -حرف نخور خانومی -و گفت 

این کلکه کوفت ها باز دو روز با این نوشددین بی تربیت گشدددی بی ادب شدددی ها 
-شددو ندادم و با حالت قهر رفتم باال که از پشددت بغلم کردو اوردم باال مادمازل جواب

من -جونم؟ -کامران؟ -فدای سرت خانوم خانوم -بذارم زمین دیونه ککرت درد میگیره 
شی  شم با سم قول میدی موقع زایکان پی شم خانومی -از زایکان میتر اگه رام دادن چ
شدیدی از خواب ساس درد  پریدم و کامران و بیدار کردم  شب خواب بودیم که با اح

کامران درد دارم کامران با گیجی یه نگاه به من کردو یه -به زور فقط تونسدددتم بگم 
یعنی االن وقتشه؟ای تو روحت پدرسم اخه االن چه وقت به -نگاه به ساکت وگفت 

سریع لباس تند  شد به خودش بیاد و  دنیا اومدن بود؟ جیغی از درد زدم که باکا 
شددنل و شددالم بندازه رو سددرم دیگه داشددتم احسدداس میکردم که االن دارم  کنه و یه

شت زنم زد به نوشین بهد گفت  شین میذا میکیرم کامران هکونطور که من و تو ما
سریع بیان بیکارستان کامران با سرکت میروند و با هر باال و پایین رفتن ماشین جیم 

ین و سددریع نگه داشددت و با می دم که برمیگشددت و با وحشددت بهم نگاه میکرد ماشدد
چندتا پرسددتار برگشددت من و رو برانکارد خوابوندن و به دکتر خبر دادن که بیاد اتاق 
ککل دسدددت کامران و محکم تو دسدددتم گرفته بودم و به خودم می یچیدم و گریه 
میکردم در اتاق زایکان کامران و نگهد داشدددتن و بهد لباس مخصدددوف دادن با 

اروم باش بهارم اروم باش دکتر اومدو تازه -حکم فشار داد اومدند دستکو گرفت و م
شم باز کردم تویه اتاق بودم و کامران  شد از هوش رفتم وقتی چ شروک  بد بختی من 
شام هکه هجوم اوردن  شدن چ شون توی اتاق وبودن با باز  شین و کلی و مامانا ونو

 ررفم با بیحالی بهشون نگاه کردم

شینبهم تبریک گفتن و من با لبخن شکر کردم نو شه لبم بود ت وای -د بی جونی که گو
بهار نکیدونی چه کروسدددکیه خیلی خوشدددگله ب نم به تخته بعدم زد به سدددر کلی که 
ستار با بچه  شد و پر صدای اکتراد کلی هکه رو به خنده اندخت هکون موقع در باز 
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و اومد داخل سددعی کردم بلند شددم که نوشددین و کامران کککم کردن پرسددتار بچه ر 
شگل بود  شن به بچه نگاه کردم خیلی خو ست بیرون با شت توبغلم و از بقیه خوا گذا
شاید به جرکت میتونستم بگم اولین بچه ایه که میدیدم اینقده نازه چشای خاکستری 
و لبای قلوه ای قرم  و دماغ کوچیک واسدده خودش فرشددته ای بود از بقیه فقط کلی 

پرستار بچه رو داد دست مامان نوشین و گفت  رفته بود بیرون و بقیه موندن تو اتاق
شیر میخواد خجالت میکشیدم جلوی اون هکه ادم ولی - خانومی این فرشته کوچولو 

شت تو بغلم و رو به کامران گفت  صدای گریه نرگس خانوم بچه رو گذا بیا ک ی م -با 
شددیر خوردن بچت و ببین کامران اومد کنارم نشددسددت و دسددتد و انداخت دورم 

خره ارش خان مامان پذیرفتن که شدددیر و بخورن تو چشدددام نگاه میکرد و منم با باال
صدای دوربین  کشق بهد نگاه میکردم و دست کوچیکد و تو دستم گرفته بودم با 

 وای چه ککس خوشگلی شد-سرم و باال گرفتم نوشین ازمون ککس گرفته بود نوشین

 ببینم-

ود من با کشددق به نی نی نگاه ککس و اورد و بهم نشددون داد ککس جالبی شددده ب
 میکردم و کامران به من

 لبخندی از دیدن ککس رو لبم اومد دوباره به ارش کوچولوم نگاه کردم

 چشای ناز کوچولوش و بسته بود و داشت شیر میخورد

برگشددتم و به کامران نگاه کردم و لبخندی زدم دسددتکو محکم تو دسددتد فشددار داد 
 نوشین درومدسرمو گذاشتم رو شوند که صدای 

 هوییییییییییی اینجا خانواده نشستن کامی پاشو برو بیرون-

 برو بابا واسه چی برم-کامران

 برو مادر کارای ترخیصد و بکن تا بریم-مامان نوشین

 کامران سری تکون داد و رفت

 با رفتن کامران نوشین سریع پرید کنارم و گفت

 بهار-
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 هوم-

 میگم زایکان درد داشت؟-

 کردم و گفتمبهد نگاه  

 اوهوم یه لحظه فکر کردم دارم میکیرم-

 نوشین واییی گفت و رو به مادر شوهرش گفت

 ببینید مادر جون هی به من میگید وقتی ازدواج کردید زود بچه دار شید-

 وا مادر مگه بچه دار شدن چه کیبی داره-

 اون که کیبی نداره زایکاند کیب داره-

 برگشتم ررف نوشین و گفتم

 هکه دردی که داری با صدای گریه بچه از بین میرهولی -

 خوب ولی خیلی سخته-

 با حرف گفتم

 مثال من نصفه توم ها دختره ی گنده هی سخته سخته میکنه واسه من-

 نوشین شونه باال انداخت و چی ی نگفت

 منم چی ی نگفتم

 کامران اومد و مثل اینکه مرخصم کرده بودن

 لباسامو کود کردم مامان کلیم بچه رو بغل کرده بودبا ککک نوشین و ماماند 

به سختی روی دوپام راه میرفتم کلی رفت ماشین و روشن کنه نوشین و ماماند زیر 
 بغلم و گرفته بودن

 باد سردی میومد

 نگران بچه بودم که سرما نخوره
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 سکیه خانوم بچه رو زیر چادرش گرفته بود

 تا توی ماشین نشستم نفس راحتی کشیدم

 خاله نجکه و نوشین توی ماشین ما نشستن و بچه رو از بغل سکیه جون گرفتن

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم وچشام بستم رولی نکشید که خوابم برد

 احساس کردم تو هوا معلقم ولی حس اینکه چشام و باز کنم نداشتم

 با صدای کامران از خواب بلند شدم و چشام و باز کردم

 بهار خانومی-

 هوم-

 بلند شو ک ی م این جوجوی بابا گرسنشه-

 با ناله گفتم

 خوابم میاد کامران تورو خدا-

 ساکته خوابیدی پاشو یه چی ی بخور اینجوری حالت بد میشه ها ۴خانومی االن -

 بالد و روی سرم فشار دادم و روی شکم خوابیدم

 خوابکککککککککککم میاد-

 پاشو دیگه لوس نشو-

 تم موهام ریخته بود تو صورتمروی تخت با حرف نشس

 کامران با خنده موهام و زد کنارو گفت

 افرین حاال پاشو بیا بریم یه جی ی بخور که ضعف میکنی-

 با احتیاط از تخت اومدم پایین و رفتم سکت ککد و لباسم و کود کردم

یه تاپ دور گردنی ابی با یه دامن چین چینی ابی تا روی زانو پوشددیدم موهامم برس 
 کشیدم و رفتم پایین
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 کامران غذا سفارش داده بود با دیدن غذا ها گرسنم شد

 غذام که خوردم کامران نذاشت می  و جکع کنم رفتم رو کاناپه نشستم

 با صدای گریه بچه با بی حوصلگی خواستم برم باال که کامران نذاشت

 و خودش رفت بچه رو اورد

 نازش سرخ شده بودجوجوی من داشت گریه می کردو چشای خاکستری 

 سریع بهد شیر دادم اونم شروک کرد به خوردن

 با ولع میخورد و یه لحظه از خوردن دست بر نکیداشت

 کامران رفت باال و با تشک دو نفره و پتو دوتا بالد برگشت

 اینا چیه-

 امشب و اینجا میخوابیم-

 با تعجب بهد گفتم

 واسه چی؟-

 و بیای پایینخانومی شکا که هی نکیتونی بری باال -

 ولی میرفتم ها-

 نوچ نکیشه-

 از خدا خواسته رفتم رو تشک دراز کشیدم و بچه رو وسط گذاشتم

 کامرانم اومد اونطرف بچه دراز کشید

 با یه لبخندی به بچه که داشت شیر میخورد نگاه میکرد که یه لحظه حسودیم شد

شتم با حرف بهد نگاه میکردم که سنگینی نگامو حس کرد  سرشو بلند کرد و بهم دا
 نگاه کرد و با خنده گفت

 چیه؟چرا اینجوری نگاه میکنی؟-
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 با حرف گفتم

شی ها وگرنه من - شته با ست دا شتر از من دو ببین اقا کامران نبینم این بچه رو بی
 میدونم و تو فهکیدی؟

 خندید و گفت

 حسودیت میشه خانوم کوچولو؟-

 با لجبازی گفتم

 بلهههههههههههههه-

 کشق من چشم دیگه اصال این پسره ی زشت و نگاه نکیکنم خوبه؟باشه -

 با دلسوزی گفتم

 خوب اون وقت پسره مامان ناراحت میشه-

 با سرخوشی گفت

 خوب پس من چیکار کنم خانومی-

 با لحن بچه گونه ای گفتم

 خوب اونم دوست داشته باش ولی نبینم از من بیشتر دوسد داشته باشی ها-

 چشم مامان کوچولو-

شتم ررف  شتن و مارو ولکون کردن برگ شیر خوردن بردا ست از  ارش خان باالخره د
 کامران و سرمو گذاشتم رو سیند و تا چشامو بستم خوابم برد

 با صدای گریه بچه از خواب پریدم

 کامرانم از خواب پرید

 بهد نگاه کردم و با ناله گفتم

 کامرااااااااااااااااااااا ان-

 گفتبا صدای خوابالودش  
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 جونککککککم؟-

 سرمو گذاشتم رو سیند و گفتم

 خوابم میاد به این بچت بگو ساکت بشهههههههه-

 کامران با لحن اروم و مهربونی گفت

 خانومم این جوجو گناه داره دلت میاد اذیتد کنی؟نگاه چه جوری گریه میکنم-

 بذار گریه کنه خوب منم گناه دارم-

 جاش بلند شدو رفت ررف بچهسرمو دوباره رو سیند گذاشتم که از 

 محل ندادم و سرمو محکم رو بالد کوبوندم

منم دسدتکو دور بچه گذاشدتم و خوابیدم ولی هرچند دقیقه بیدار میشددم که خدایی 
 نکرده بچه خفه نشده باشه

 صبح با بلند شدن کامران چشام و باز کردم

 صبحت بخیر خانومم-

 سالم-

 میرم شرکتسالم ک ی م بگیر بخواب من دارم -

 نکیشه نری؟-

 واسه چی؟-

 اخه من از پس این بچه چه جوری در بیام-

 زنم می نم نوشین بیاد پیشت-

 اوهوم-

کامران رفت دست و صورتشو بشوره من با احتیاط بلند شدمو رفتم واسد صبحونه 
 رو اماده کردم

 داشتم براش چایی میریختم که اومد داخل
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 توچرا بلند شدی؟-

 ونه اماده میکنمدارم واست صبح-

 پشت می  نشست و گفت

 خودمو درست میکردم خوب-

 موهامو فرستادم پشت گوشم و چایی گذاشتم جلوش

 دستت درد نکنه خانوم گلی-

 کنارش نشستم چی ی نگفتم

شتم می  و جکع میکردم که رفت باال اماده  گرنسم بود من باهاش صبحونه خوردم دا
 بشه

 وقتی برگشت کپ کردم

شیده بود خیلی جیگر یک کت و  شکی پو شکی با کروات نقره ای و پیرهن م شلوار م
 شده بود

 وقتی دید دارم نگاش میکنم چرخی زد و گفت

 چطور شدم خانومی می پسندی-

 لبخندی زدمو گفتم

 کالیه-

 اومد جلو و گفت

 من دیگه برم ک ی م مراقب خودتو بچه باش کاری داشتی زنم ب ن باشه؟-

 باشه برو به سالمت-

 وقتی کامران رفت دوباره گرفتم خوابیدم

 با صدای زنم از خواب بلند شدم نوشین و ماماند و یه دختره اومده بودن

 سریع وضعکو درست کردمو رفتم پید وازشون
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 در و باز کردم و منتظرشون موندم تا بیان

 سالم خوش اومدین بفرمایید-

 با خاله روبوسی کردم و با نوشین دست دادم

پشت سر نوشین وارد شد یه دختری بود بسیار مغرور که هکچین نگاهی دختری که 
 بهم کرد که انگار داره به زیر دستد نگاه میکنه

 خیلی خوش امدین-

 با اکراه جوابکو داد

 مکنون-

 تعارفشون کردم بشینن

 ببخشید اینجا اینجوریه-

 نه بابا دیشب پایین خوابیدین-نوشین

 زور می دم تا تشک و جکع کنم جوابشو دادم هکونطور که به زور خم شده بودمو

 اره سختم بود برم باال کامران گفت پایین بخوابیم-

 نوشین سریع اومد کککم و تشک و جکع کرد و بهم گفت که بشینم

 بعدم رو کرد ررفم و گفت

 راستی مامان کوچولو یادم رفت معرفی کنم نازلی جون دختر خاله کلی-

 گفتم  سری واسه دختره تکون دادم و

 خوشبختم-

 اونم سرشو تکون داد

اوف دختره ی پررو انگار از دماغ فیل افتاده پایین حاال خوبه هکه جاشم ککلیه با اون 
 هکه ارایشیم که کرده شده شبیه دلقکا

 نوشین رفت ررف ارش و گفت
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 ای جونم خاله قربونت بره ک ی  دلم،ببین چه خوشگل خوابیده-

 اوردم رفتم اش  خونه و واسشون شربت

 بشین ک ی م چرا هی سرپایی-خاله نجکه

 داشتم از درد میکردم ولی با این حال گفتم

 خوبم خاله نگران نباشین-

 کنار خاله نشستم دوباره ارش بلند شده بود و گریه میکرد

 هرکاری میکردم شیر نکیخورد

 خاله گفت

 مادر شاید جاش و کثیف کرده-

 سرمو تکون دادم راست میگفت

ارش که هکون پایین بود پوشکد و برداشتم وقتی باران بچه بود پوشکد و از ساک 
 من کود میکردم واسه هکین بدم نکیومد

 سریع پوشکد و کود کردم و شلوارشو تنتد کردم

ساکتای بک بود که به کامران زنم زدمو گفتم میاد ناهارم بگیره کلیرم با خودش بیار 
 خونه

 شدن به نوشین گفتم بره از باال واسم لباس بیارهکلی و کامران با خنده وارد خونه 

شتیاق حالد  شو داد ولی نازلی با ا سردی جواب کامران با دیدن نازلی اخکی کردو به 
 و پرسید مشکوک شدم به این کارشون

کامران غذاها رو داد دسددت نوشددین و رفت ررف ارش که چشدداش و باز کرده بود 
 داشت دورو ورش و نگاه میکرد

 و با ذوق گفتبغلد کرد 

 وای پسر من و نگاه کن،جیگر من و نگاه کن ،نفس من و ببین چه خوشگله-
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 با شوخی از تو اش  خونه صداش زدم

 کامران خان قرارمون یادت رفت-

 سریع ارش و گذاشت بغل خاله و گفت

 نه خانومی من غلط کردم-

 کلی زد تو سر کامران و گفت

 دادی؟حاال چرا قراری گذاشتی؟ خاک تو سر زن ذلیلت هنو هیچی نشده وا-

 قرار نشد فضولی کنی دیگه کلی ها

 هی بهار بگو ببینم چیکار کردی که این بچه اینفدر زود وا داده؟-

 خندیدم و می  و چیدم و هکه رو واسه ناهار صدا کردم

 بچه رو از دست خاله گرفتم و گفتم بشینه سر می 

ودشددو بغل کامران جا داد خون خودمم رفتم تو هال نشددسددتم وقتی دیدم نازلی خ
 خونکو میخورد میخواستم پاشم از وسط نصفد کنم

 نوشین سریع ناهارشو خورد اومد بچه رو از من گرفت تا من ناهار بخورم

 رفتم وسط کلی و کامران نشستم و ناهارم و خوردم

 داشتم می  و جکع میکردم که گریه ارش بلند شد

 نوشین از تو هال صدام زد

 کشق خاله داره گریه میکنه بهار بیا-

 بده باباش دارم سفره رو جکع میکنم-

 کامران نیست رفت دستشویی-

 می و نصفه ول کردمو رفتم ارش و بغل کردم

کلی که فهکید معذبم بلند شدو رفت جلوی تلوی یون نشست و خودشو مشغول کرد 
 منم با خیال راحت به جوجوم شیر دادم
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 کامران رفتیم تو فکربا حرفی که خاله زد هم من هم  

 بهار جان خاله تو نکیخوای ادامه تحصیل بدی؟-

 بعدشم من که ازدواج کردم مدرسه شبانه باید برم….با این بچه؟….اخه-

 نازلی با تعجب گفت

 مگه چند سالشه؟مدرسه میره؟-

 سالشه مادر اره یککی واسه ازدواج کجله داشته ۱۶-خاله

 تنازلی با تحقیر نگاهی بهم کرد و گف

 بایدم داشته باشه-

 از کصبانیت سرمو انداختم پایین و خودمو با ارش مشغول کردم

 خوب خاله داشتین میگفتین-کامران

 این حرفو که زد انگار اب سردی بود رو اتید خیلی خوب کنفد کرد و محلد نداد

 اره مادر داشتم میگفتم-

 بعدم چشم غره ای تحویل نازلی داد

 اموزشگاه ثبت نامد کنید اینطوری بهترم هستشکا خوب ببریدش -

 کامران سری تکون داد و به فکر فرو رفت

 نوشین جان میشه میوه هارو از تو یخچال بیاری؟-

 اره ک ی م چرا نکیشه-

 بعد خوردن میوه خالشون ک م رفتن کردن

 کامران ادامه می و جکع کردو بالشد و رو زمین انداخت و چشاش و بست

 برو باال بخواب ککرت درد میگیرهکامران پاشو -

 با چشم بسته جواب داد
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 نه هکینجا خوبه-

 چی ی نگفتم

اونم گرفت خوابید ارش و که خوابیده بود کنار کامران گذاشدددتم ورفتم از تو اتاق پتو 
 اوردم و روی کامران انداختم و رفتم اش  خونه تا ظرفا رو بشورم

 اروم کارا رو میکردم که بیدارشون نکنم

 بعد شستن ظرفا خسته شده بودم ولی خوابم نکیومد

 گوشی کامران که روی می  بود روشن خاموش میشد رفتم ررفد و جواب دادم

 بله؟-

- 

 الو چرا حرف نکی نی؟-

 گوشی قطع شد

 شونه ای باال انداختم و گوشیو گذاشتم سر جاش

مثل اینکه دیگه  رفتم بیرون تا یه هوای توپ بخورم سالی دیگه با دیدنم پارس نکیکرد
 اونم منو میشناخت

 ولی من هنوزم ازش میترسیدم

 داشتم واسه خودم اروم اروم راه میرفتم شعر میخوندم

شده بود باید به کامران میگفتم  شو نگاه کردم چقدر کثیف  ستادم و تو ستخر وا کنار ا
 یکی و بیاره این و تکی  کنه

 روی صندلی کنار استخر نشستم و به فکر فرو رفتم

 به خانوادم فکر میکردم که االن دارن چیکار میکنن

 دلم واسه هکشون خیلی تنم شده بود خیلی وقت بود سر م ار مامان نرفتم

 با یادشون اشکام رو گونه هام جاری شد
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 وقتی حساب گریه کردمو خودم و خالی کردم

 رفتم تو خونه

من با تعجب  کامران از دسدتشدویی اومد بیرون و با دیدن چشدای سدرخ و پف کرده
 گفت

 چی شده چرا گریه کردی؟-

 سرمو تکون دادم و گفتم

 هیچی،ارش بیدار نشد؟-

 نه خوابه،واستا ببینم چرا گریه کردی؟-

 دستکو گرفت

 هیچی کامران ول کن االن بچه بیدار میشه-

 تا نگی چی شده ولت نکیکنم-

 کنترلم و از دست دادم و گفتم

 کردم؟میخوای بدونی چرا گریه کردم؟خیل خوب میگممیخوای بدونی چرا گریه  -

 با گریه ادامه دادم

 دلم خانوادمو میخواد ،دلم اغوش گرم بابامو میخواد،دلم باران کوچولومو میخواد-

 حاال فهکیدی؟حاال فهکیدی چرا گریه میکنم؟

 سرمو گذاشتم رو سیند و گریه کردم

 دستد و تو موهام فرو کرد و چی ی نگفت

 ت رو سرمو نوازشم کردسرشو گذاش

دلم میخواسددت بدونم چرا اجازه نکیده خانوادمو ببینم مطکینم یه موضددوک دیگه ای 
 بود که اجازه نکیداد

 وگرنه تا حاال هیچکس با یه دختر اینکارو نکرده بود
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 وقتی گریم تکوم شد سرمو از رو سیند بلند کردمو گفتم

 فقط به خارر رلبت باشه؟میخوام بدونم چرا نکیذاری ببینکشون؟بهم نگو -

 با کالفگی گفت

 االن نه بهار میفهکی؟االن وقتد نیست-

 با هق هق گفتم

 .…ولی من میخوام-

 نذاشت ادامه حرفکو ب نم و با داد گفت

 گفتم االن نه فهکیدی؟-

 با صدای دادش ارش بیدار شد و شروک کرد گریه کردن

دوییدم ررف پله ها وقتی رفتم با یغض به کامران نگاه کردم و بدون توجه به ارش 
تو اتاق درو محکم کوبوندم بهم رو تخت به پشت دراز کشیدم و به اشکام اجازه دادم 

 اروم اروم بیاد پایین

 با باز شدن در پتو رو کشیدم رو سرمو به کامران محل ندادم

 اومد کنارم نشست و پتورو از روم کشید

 ه،بلند شو دلت میاد اشکاشو ببینی؟خانومم بلند شو ببین ارشی داره گریه میکن-

 دستشو کشید رو موهام که داد زدم

 به من دست ن ن فهکیدی؟-

 خیل خوب خانومی پاشو من به جهنم پاشو به ارش شیر بده-

 ارش تو بغلد بود و داشت گریه میکرد

 از جام بلند شدمو ارش از تو بغلد گرفتم و پشتم و کردم بهد و به ارش شیر دادم

 نشست و با دیدن اشکام گفت اومد جلوم

 الهی قربونت برم گریه نکن ،خوب نیست با اشک به بچه شیر بدی ها-
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 جوابشو ندادم

 ارش و ازم گرفت و که باکا شد گریه ارش در بیاد

 چیکار میکنی؟-

 با جدیت گفت

 اشکاتو پاک کن زود باش گفتم بعد بهت توضیح میدم یعنی بعد توضیح میدم-

 دمو گفتمدستکو ررفد دراز کر 

 بده بچه رو کوری نکی بینی داره گریه میکنه-

 به درک زود باش پاک کن ،گریه کنه بهتر ازونه که این شیر کوفتی و بخوره-

شکام و پاک کردمو ارش و از  سریع ا سه هکین  صابم بود وا صدای گریه ارش رو اک
 توبغلد قاپیدم

 جونم ک ی م!اروم باش مامانی،اروم-

د نکیذارم بلند شددددو از اتاق رفت بیرون و در و محکم بهم کامران وقتی دید محل
 کوبید که صدای ارش باز دوباره در اورد

 بلند داد زدم

 دیوانه روانیییییی-

 ککتههههههههههه-

 گکشووووو-

 جوابکو نداد

وقتی ارش خوابد برد اروم از خودم جداش کردم و روی تخت گذاشدددتکد خودمم 
 روی تخت دراز کشیدم

 بودهفته بعد خواهر و برادر کامران بیان ایرانقرار 

 کم کم چشام رو هم افتاد و خوابم برد
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…………………….. 

 یک هفته بعد

 کم و بید با کامران اشتی کرده بودم

 بهار زود باش بابا داری چیکار میکنی االن هواپیکا فرود می اد-

 خیل خوب واستا اومدم دیگه-

 قرار بود بریم فرودگاه دنبال بچه ها

 ارش و اماده کرده بودم و داده بودمد دست باباش

 منم لباسامو با کامی ست کردمو راه افتادم ربقه پایین

 بریم-

 کامران هکونطور که ارش تو بغلد بود از روی مبل بلند شدو گفت

 چه کجب-

 بعد اینکه درو قفل کردم سریع سوار شدم و کامران بچه رو داد دستم

 برو بغل مامانی ارش-

 و دراز کردمو گفتمدستام

 بیا جیگر مامان-

 کامران بچه رو اروم گذاشت تو بغلم

 دست ارش و تو دستم گرفته بودم و قربون صدقد میرفتم

 هویییییی خانوم یککم مارو تحویل بگیر-

 نوچ نکیخوام شکا باید یکم ادب بشین-

 اونوقت چرا؟-

 خودت بهتر میفهکی-
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 دیگه چی ی نگفت

 میدادم تا با این شرایط کنار بیارمیکم باید به خودم فرصت 

 با صدای کامران به خودم اومدم برگشتم ررفد و گفتم

 چی؟-

 کجایی؟میگم پیاده شو رسیدیم-

 با اهستگی پیاده شدم

 کامران اومد ررفم ارش و ازم گرفت و بغلد کرد

 منم دستکو دور بازو کامران حلقه کردم

 بعد چند دقیقه معطلی باالخره اومدن

 کامران اومدن  اونهاشن-

 اونام که مارو دیده بودن واسکون دست تکون میدادن

 بعد سالم و احوال پرسی و اینا کیانا رفت سکت ارش و با ذوق گفت

 ببینم این جیگر ککه رو !وای الهی قربوند برم چقده خوشگله-

 الدنم بعد دیدن ارش کلی اظهار خوشحالی کردو بهکون تبریک گفت

 گرفتم و اونم با چکدونا برگشتارش و از بغل کامران  

 راه افتادیم سکت خروجی

داشتیم میرفتیم سکت ماشین که دیدم یه ماشن با سرکت داره میاد ررف کامران که 
 داشت جلوتر از هکه راه میرفت

بی توجه به کیانا که داشت با ارش که تو بغلد بود حرف می د دوییدم ررف کامران 
 و با جیم صداش کردم

 ااااااااااانکامراااااا-

 برگشت و با دیدن ماشین سریع پرید اونطرف
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ستم  شد د سرازیر  شکام  شتم با بهت بهد نگاه میکردم که ا ستاد دا یه لحظه قلبم وا
 جلوی دهنم گرفتم و به کامران که روی زمین خودشو انداخته بود نگاه میکردم

 کاوه و منصور رفتن ررف کامران و ککک کردن از روی زمین بلند شه

 که تو بهت بودنه

 کیانا که متوجه من شده بود بچه رو شوت کرد تو بغل الدن و اومد ررف من

 اروم باش ک ی م اروم خداروشکر به خیر گذشت-

 وقتی دید اروم نکیشم کامران و صدا کرد

 کامران با دیدن قیافه زارم اومد ررفکو سرمو گذشت رو سیند و گفت

 اروم باش ک ی م ،اروم هیچی نیست-

 گریه گفتم  با

 اگه بالیی سرت میومد من چیکار میکردم؟-

 هیسسسس اروم فعال که چی ی شده-

با گریه ارش از توبغلد امدم بیرون با دسددتکالی که منصددور بهم داد صددورتم و پاک 
 کردم و رفتم ارش و بغل کردم

 تو ماشین که با هر بدبختی بود خومون و جا کردیم

 کامران میشناختی کی بودن؟-کاوه

 کامران سرشو به معنی نه تکون داد

 من پالکد و برداشتم بهتر نیست بری شکایت کنی؟-منصور

 حاال بذار ببینم چی میشه-

 با ترس گفتم

 کامران کنه هکونایین که تهدیدت کردن-

 کامران از تو اینه بهم چشم غره رفت که فهکیدم نباید جلوی اینا چی ی میگفتم
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 کیانا با نگرانی گفت

 میگه کامران؟کی تهدیدت کرده؟بهار چی -

 هیچی بابا اون موضع مال خیلی وقت پید بود حل شد-

 از پنجره به بیرون نگاه میکردم

باز  مطکین بودم که هکونان چند وقتی بود که کامران محافظارو مرخا کرده بود 
 دوباره باید

 بهد بگم اونارو بیاره

شم بچه ها چی م شدمو در با ذهنی درگیر بدون اینکه متوجه با شین پیاده  یگن از ما
 خونه رو باز کردم

 بهار-

 به ررف الدن که صدام کرده بود برگشتم

 با حالت استفهام نگاش کردم

 بله؟-

 چته چرا اینقده ناراحتی؟-

 کیانا زودتر جواب داد

 حتکا به خارر اینه که ما اومدیم-

 اخم مصلحتی کردم و گفتم

 ومدیناین چه حرفیه اتفاقا خوب کاری کردین ا-

 خودا از ته دلت بشنوه زن داداش-کاوه

 هکه با این حرفد خندیدن ولی من فقط یه لبخند زدم

 به هرکدوم از بچه ها یه اتاق دادم

 خودمم رفتم تو اتاق تا لباسامو کود کنم
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 یه تی شرت قهوه ای با گرمکن قهوه ای پوشیدم موهامم با یه تل فرستادم کقب

 میکردکیانا داشت کیوان و دکوا 

 رفتم پایین دیدم آرشم داره گریه میکنه

سیخونکد کرده که بچه زده زیر گریه،کیوانم مقابل دکوای کیانا  فهکیدم حتکا کیوان 
 بغض کرده سرشو انداخته بود پایین

 چی شده چرا داری دکواش میکنی؟-

 به خارر اینکه اقا کیوان پسر بدی شده-کینا

 اره کیوان؟-

 کیوان با بغض گفت

 ن دایی به خدا من فقط داشتم باهاش بازی میکردم یهو خودش زد زیر گریهنه ز-

 دلم واسه لحن حرف زدند ضعف رفت

 رفتم جلوش رو دو زانو نشستم و اروم گفتم

 اره بابا این بچه اینقده لوسه تا باهاش حرف می نی می نه زیر گریه-

 کیوان که با این حرف من شیر شده بود گفت

 راس میگی؟-

 ک ی ماره -

 یعنی تو دوسد نداری؟-

 چرا گلم،مگه مامان تو ،تورو دوس نداره؟-

 چرا-

 خوب منم مامان آرشم دیگه دوسد دارم-

 بعدم بلند شدم و آرش و از بغل الدن گرفتم
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 قربون بره مامانی ،چی شده فدات شم؟بارکه تو اشکات سرازیره-

 کامران از پشت بغلم کردو گفت

 کد اشکاش سرازیرهشبیه مامانشه دیگه اونم ه-

 سرمو چرخوندم ررفد و گفتم

 اگه ماماند و اذیت نکنی اشکاش سرازیر نکیشه اقا-

 اگه اذیت نکنم پس چیکار کنم-

 بیا نگاه خودت کرمی-

 با صدای کاوه به خودمون اومدیم

با ول کنید هکو اینجا خانواده نشدددسدددته ،اینکارارو بذارید واسددده وقتیکه تنها - با
 داداش این نخود بیار بده به ککوش ببینمشدین!حاالم زن 

شام  ش  خونه تا  سکت ا شدم و آرش و ادم دست ککوش و رفتم  از بغل کامران جدا 
 درست کنم

 کامران؟-

 هااان؟-

 نوشابه نداریم بدو برو بگیر-

 االن؟-

 نه پ فردا-

 بیخی بابا کسی نوشابه نکیخوره-

 با حرف گفتم

 کامران-

 نوشابه خور نیستیم راست میگه زن داداش ما-کاوه
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دیگه حرفی ن دم سریع مرغارو گذاشتم تو فر تا کباب بشن و هکراهد نون و دوغ و 
 ریحونم اماده کردم

شد  سته بودن قرار  ست پختم تعریف کردن چون هکه خ شام که هکه کلی از د بعد 
 هکه بخوابیم و فردا واسه نهار بریم بیرون

سامون دادم رفتم باال  کامران آرش و بغل کردو رفت باال منم بعد سرو  اینکه خونه رو 
 پیششون

 کامران چشاش و بسته بودو آرشم داشت وول میخورد تو جاش

 اروم رفتم اینطرف ارش دراز کشیدم

 کامران ارش و بینکون گذاشته بود

 به آرش شیر دادم ولی مگه ول میکرد داشتم بیهوش میشدم از خواب

 کامران ازجاش تکون خورد

 کامران-

 و باز کرد چشاش

 با ناله گفتم

 کامران خوابم میاد تورو خدا بیا این و جدا کن-

 خوب بخواب دیگه این و چیکارش داری-

 کامران ککرم خشک شد-

 کامران با بدجنسی بهم نگاه کردو گفت

 باشه ولی شرط داره-

 بی حوصله گفتم

 باشه قبوله هرچی باشه-

 نکیخوای شرط و بشنوی؟-
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 نه دیگه گفتم قبوله-

 اوکی-

 صبح با صدای گریه آرش از خواب بلند شدم

 من نکیدونم این بچه چقدر انرری داشت که هکد گریه میکرد

 کامران کنارم نبود

 کامران-

 جونم؟-

 تو میتونی آرش وببری من برم دوش بگیرم-

 اره ک ی م برو-

بعدم رفت ررف بچه و بغلد کردو رفت پایین منم سدددریع رفتم تو حکام و چ یدم 
 توش

 بعد ازین که دوش گرفتم

 سریع یه تونیک سفید با ساپورت مشکی پوشیدم

 موهامم هکونجوری خیس دور خودم رها کردم و رفتم تو اش  خونه

 بچه ها داشتن صبحونه میخوردن

 سالم صبح بخیر-

 هکه برگشتن ررفکو جوابکو دادن

 بهار بدو موهات و خشک کن سرما میخوری-کامران

 فتمنشستم صندلی کناریشو گ

 بیخیال حوصله ندارم خودش خشک میشه-

 برو موهات خشک کن گفتم-
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 از جام بلند شدم و گفتم

 هکد گیر بده-

 بعدم رفتم موهامو خشک کردم و برگشتم

 چند لقکه بیشتر نتونستم بخورم

 تو اش  خونه من و کیانا و الدن نشسته بودیم و حرف می دیم

 با صدای کامران صحبتکون و قطع کردیم

 ۱۲خانوما سریع اماده شین ساکت -

 از جامون بلند شدیم و رفتیم تا اماده بشم

 ارش و گذاشتم رو تخت و به کامران گفتم حواسد بهد باشه تا برگردم

 خودمم رفتم تو اتاق ارش که االن کیانا اینا اونجا بودن

 در زدم و وارد شدم

 جونم؟-کیانا

 ببخشید میخوام واسه ارش لباس بردارم-

 باش ک ی م راحت-

 رفتم سر ککدو واسد لباس سرهکی قرم ی که الدن از امریکا اورده بود و برداشتم

 جورابای کوچولوی سفیدم برداشتم تا پاش کنم

 با یه ببخشید از اتاق اومدم بیرون

 کامران جلوی اینه داشت موهاش درست میکرد

 با یه کالکه قربون صدقه اقا ارش رفتن باالخره لباسشو تند کردم

شتکد روی  سد کردمو دوباره گذا شده بود بو شگل  وای که قربوند برم چقده خو
 تخت
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 از توی ککد مانتوی قرم مو هکراه با شلوار لی سفیدم و شال سفیدم برداشتم

شیدم با یه ررلب  شکم ک سرم جکع کردم و یه ریکل و خط چ موهامو هکه رو یاالی 
 صورتی

 ادکلن کامرانم برداشتم و به خودم زدم

 نظر من ادکلنای مردونه خیلی خوشبو تر بودن تا زنونه هابه 

 هوی خانومی اونی که زدی مال من بود-

 یه چشکک پرکشوه ای تحویلد دادم و گفتم

 من و تو نداریم کشقم-

 اااا،باشه ب ار برگردیم بهت نشون میدم-

 چی ی نگفتم

 ارش و بغلم کردمو رفتم پایین

 مادر و پسر خوب باهم ست کردین ها-

 به آرش نگاه کردمو گفتم

 آره دیگه ککه جون-

 الهی ککه قربوند بشه نگاه چقدرم رنم قرم  بهد میاد-

 خودمو لوس کردمو گفتم

 به آرش یا ماماند؟-

 کیانا و الدن خندیدن و گفتن

 از بس خوشگلین ادم میکونه تو کار خدا… به هردوتاشون ماشاا-

 لبخندی زدمو گفتم

 لطف دارین-
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 داشتین میگفتین؟چی -کامران

 خصوصی بود اقا-

 برگشت ررفم و گفت

 اینجوریاس؟-

 بلههههه-

 دارم برات-

 داشته باش ک ی م-

 آرش و بغل کردو گفت

 وااای قند کسل بابارو نگاه چه دخترکد شده،ماماند قربوند بره-

 با لجبازی گفتم

 میره-

 خدانکنه ک ی م-کیانا

 فعال که باباش قصد داره مارو بکشه-

 باباش غلط کرده-کیانا

 هویییییییییی کیانا مثال داداشتم ها-

 هرکی میخوای باش من هکیشه ررف حقم-کیانا

 برگشتم و رو به کامران گفتم

 خوردی اقا؟نوش جونت-

 باشه باشه من و تنها گیر اوردین هرچی میخواین بارم میکنین-

 بعدم اهی کشید و گفت

 هی خدا هیشکی من و دوس نداره-
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 کامران و گفتکاوه زد پشت  

 من دوست دارم داداش غصه نخور-

 کامران سری تکون دادو به سکت بیرون راه افتاد

 منم کفشای پاشنه بلند قرم مو پام کردم

سابی دخترکد  شکیی ح شرت م شیده بود با یه تی  سفید پو شلوار کتون  کامران یه 
 شده بود

 بعد قفل کردن درا دوباره نشستیم تو ماشین

 ن کامران چرا زنم نکی نه ارانس؟واالمن مونده بودم ای

 در رستورات هکه از تو ماشین پیاده شدیم

 رستوران شیکی بود

 وارد که شدیم صدای پچ پچ اررافیانکون و میشنیدم

 روی یه می  ب رگ نشستیم

منصددور خیلی کم حرف می د و تا وقتی ازش سددوالی نکی رسددیدی صدددایی ازش در 
 نکیومد

 بودن زن و شوهرا کنار هم نشسته

 کامرانم کنارم نشستو ارشو که پتوش دورش بود روی می  گذاشت

 چون می  چسبیده به دیوار بود نکیترسیدم آرش بیفته

با صدددای حرف زدن چند نفر از پشددت سددرمون که داشددتن در مورد ما حرف می دن 
 گوشامو تی  کردم

 وای بچه ها دختره رو دیدین چقده خوشگل بود؟-

 کدوم؟-

 توی قرم  تند بودهکونی که مان-
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 اره خیلی ناز بود،نظر تو چیه الناز؟-

 به نظر من که هکچین تعریفیم نبود-

 صدای دوستاشو شنیدم که میگفتن

 ببند بابا حسودددددد-

 سقلکه ای به کامران زدم و گفتم

 گوش کن پشت سری ها چی میگن-

 سرشو تکون داد و مثل من داشت گوش میداد

 بود با صدای لوسد گفتاون دختره که اسکد الناز 

ولی بچه ها به نظرم اون پسدددره که بچه بغلد بود خیلی خفن بود،کجب هیکلی -
 داشت

 برگشتم به کامران نگاه کردم که از خنده سرخ شده بود

 به تو چه الناز ندیدی بچه بغلد بود-

 راس میگه خجالت بکد ررف زن و بچه داره-

 شکا از کجا میدونید؟-

 دختر خوشگله زنشه به نظر من که هکون-

 نه بابا فکر نکنم دختره خیلی بچه می نه-

شکا میگین -الناز شم اومده  سره خو سر دختره من میگم من از پ ای بابا باز که رفتین 
 دختره بچس

 خوب تو از پسره خوشت اومده به ما چه؟-

 خوب میخوام برم مخد و ب نم-

 اروم به کامران گفتم

 می نه کامی اماده باش که االن مخت و-
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 بعدم ری  ری  خندیدم

 کامرانم مثل من گفت

 خاک توسرت بهار یکم غیرتی شو خوب خیر سرت شوهرتم-

 صدای دختره توجهم به خودم جلب کررد

 االن میرم بهد شکاره میدم-

 الناز بتکرگ سرجات جلف بازی در نیار-

 برو بابا-

 کامران اومد-

 کامران بلند زد زیر خنده

 ده بود باهاش میخندیدممنم که تحکلم تکوم ش

 بچه ها با تعجب بهکون نگاه میکردن

 با صدای دختره زدم تو پهلوی کامران و گفتم

 ررف و داری؟-

 کامرانم اروم گفت

 دارمد کشقم-

شتیم ررفد  شوه و نازی گفت که هکه برگ شید پرک شید کیانا-دختره یه ببخ -ببخ
شددکا خیلی برام اشددناس اقا کذر میخوام قیافه -بله؟ برگشددت ررف کامران و گفت 

میشددده ب رسدددم ما هکو کجا دیدیم؟ کجب ادم پررویی بود یه ابرومو دادم باال و به 
صال به روی  شون بده ا شو جدی ن شت خود سعی دا کامران نگاه کردم کامرانم خیلی 

شت ررف من و گفت  شه برگ ک ی م پتو رو بکد دور -خودش نیاورد که دختره باها
 بچه سردش نشه

 شده بودم سرمو تکون دادم پتوی ارش و درست کردم از خنده سرخ
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 بچه رو بغل کردم و قربون صدقد رفتم

 کامران این خانوم با شکا بود؟-کیانا

 برگشت ررف دختره که مثل ماست واستاده بود و با حالت متعجب گفت

 بله کاری داشتین؟-

 دیگه راقت نیاوردم پقی زدم زیر خنده

 بودو خیلی خودشو کنترل میکرد تا نخنده زیر لب گفتکامرانم که خندش شدید شده 

 کوفت بیشور-

 صورتکو کردم ررف دیوار و به خندیدنم ادامه دادم

 بله گفتم من شکارو قبال یه جایی دیدم-الناز

 کامران نذاشت حرفد و ادامه بده و گفت

 ولی من یادم نکیاد شکارو جایی دیده باشم-

 .…اما-

 م من به خارر ندارم شکاره جایی دیده باشماما نداره دیگه خانوم گفت-

 یکی از دخترا اومد ررف النازو گفت

 ببخشید واقعا این دوست من مثل اینکه حالد اصال خوب نیست-

 اینا رو با حرف گفت ودست دختره رو کشید و رفت

 من و کامرانم زدیم زیر خنده

 زهرمار شکا چراهی دارین میخندین؟-کیانا

 به زور گفتم

 .…ترهاین دخ-

 دیگه نتونستم ادامه بدم سرمو گذاشتم رو می  و از ته دل خندیدم
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 از هکه جالبتر اونجاش بود که کامران برداشت گفت

 بله کاری دارین؟-

 بعد اینکه خوب خندیدم واسشون توضیح دادم چرا میخندیدیم

 اونام بعد اینکه کلی خندیدن مشغول حرف زدن با خودشون شدن

 دارممامان من جید -کیوان

 باشه-

 من میبرمد خودمم میخوام دستامو بشورم-

 باشه ک ی م کیوان پاشو با زن دایی برو-

 دست کیوان و گرفتم و رفتم سکت دستشویی های رستوران

منتظر پشددت در واسددتاده بودم تا کامران بیاد بیرون داشددتم اررافکو دید می دم که 
گاه میکنن وقتی  بد دارن بهم ن گاهم شددددن سدددریع دیدم دوتا مرد خیلی  متوجه ن

 خودشون و زدن به اون کوچه

 وا مردمم دیوانه شدن خدا شفاشون بده

 زن دایی بریم من اومدم-

 ک ی م تو برو پید مامان اینا من برم دستامو بشورم-

 سرشو تکون داد ورفت

 منم رفتم تا دستامو بشورم

دی رو کرد بهم و تو دسددتشددویی بودم که دیدم اون دختره الناز اومد تو با یه لحن ب
 گفت

 ببین دختره کوضی حالت و بعدا میگیرم-

 با تعجب بهد گفتم

 با منی؟-



                 
 

 

 sara bala|  ازدواج اجباریرمان 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

170 

 

 ادامو در اورد و گفت

 نه با ککتم-

 با ترحم برگشت ررفد و گفتم

 شفات میده ک ی م امیدوار باش-

 بعدم با یه پوزخند ازکنارش رد شدم

 دیدم که از حرف سرخ شده بود دختره پررو

 و ارشو بغل کردم رفتم نشستم سرجام

 کامران دستشو انداخت دورم و گفت

 دختره چی گفت؟دیدم اومد دستشویی-

 ولد کن بابا روانی بود-

 بعدم با بدجنسی گفتم

 اگه دیونه نبودن که کاشق تو نکیشدن-

 اااا اینجوریاس باشه خانوم بهم میرسیم-

 کامران میخوام به آرش شیر بدم چیکار کنم

 خونه بعدولد کن ب ار بریم -

 ساکته نخورده شیر تایم خاف داره ۳-

 شالکو روری انداخت سرم که چی ی معلوم نباشه

 راحت به جوجو شیر دادم

 ناهارمون و اوردن بعد خوردن

 کامران لم داد رو صندلی و گفت

 به خدا اگه بذارم حساب کنی کاوه-
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 کاوه که داشت دندوناشو خالل میکرد گفت

 حرفا رو نداریم من حساب میکنمجون داداش ما که این -

 این دوتا داشتن کل کل میکردن که منصور گفت من حساب میکنم

 رفت پای صندوق

 زدم به کامران و گفتم

 ااا کامران پاشو ببینم-

کامران سریع از جاش بلند شدو باالخره تونست منصورو راضی کنه تا خودش حساب 
 کنه

 اومدن سر می و گفتن

 بریم-

 ارشم بغلم کردمو از جام بلند شدمکیفکو برداشتم 

 کامران ارش و ازم گرفت

 دخترا داشتن بهکون نگاه میکردن

 دستکو دور بازوی کامران حلقه کردم و از جلوی دخترا رد شدم

 بیرون که رفتیم کامران گفت

 خوب حاال کجا بریم؟-

 بریم یه پارکی دور ب نیم موافقین؟-کاوه

 سوار ماشین شدیم و رفتیم به ن دیکترین پارکهکه موافقت خودشون و اکالم کردن 

 کامران زیر اندازی که تو جعبه داشت و بیرون اورد

 بعد پیدا کردن جای مناسب زیر انداز و پهن کردیم و نشستیم

 بهاری پاشو راه بریم که هوا هوای دونفرست-
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 آرش و چیکار کنم؟-

 ابجی آرش و نگه میداری ما بریم و بیایم؟-

 د گفتکیانا با لبخن

 آره بده این خوشگله رو ،شکا دوتام برین-

 تشکری کردمو دست کامران و که به ررف دراز شده بود گرفتم و بلند شدم

 اوم اروم راه میرفتیم و از هوا لذت میبردیم

 بهار؟-

 هوم؟-

 نظرت راجب من چیه؟-

 هاااان؟-

 میگم نظرت راجب من چیه؟-

 با شیطنت نگاش کردم و گفتم

 ندارم فقط خیلی ادم م خرفی هستینظر خاصی -

 یه تای ابروش و داد باال و واستاد و رو به من گفت

 جووووون؟-

 بادمجون-

 خانومی امروز داری خیلی شیرین می نی ها حواست هست؟-

 پشت چشکی براش نازک کردم دستشو کشیدم و دوباره راه افتادیم

 کامران؟-

 ها؟-

 کامران؟-
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 چیه؟-

 کامران؟-

 ای بابا بله؟-

 کامران؟-

 منتظر بودم که االن بگه زهرمار ولی برخالف انتظارم گفت

 جونم؟-

 چه خبر از دوست دخترای رنگارنگت؟-

 ای ضدحال،خوبن سالم دارن خدمتتون-

 بعدم برگشت و چشککی بهم زد

 منم نامردی نکردم و گفتم

 سالمت باشن سالم برسونی بهشون-

 دادبا دست دیگد من و بغل کرد و به خودش فشار 

 شیطونی نکن دیگه خانوم خانوما-

 با دیدن تاب و سرسره ها با ذوق بهد گفتم

 کامران بریم تاب بازی؟-

 بشین بچه من با این هیکلم بیام تاب سواری؟-

 اره خوب مگه چشه-

 بعد کامران و در حال تاب سواری تصور کردم و زدم زیر خنده

 کامرانم خندش گرفت و زد زیر خنده

 هاررو اب بخندی ب-
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ست  شدم و د ساکت  شدن بهم رفتن  شم غره ای که دوتا خانوم ازاونجا رد می با چ
 کامران و گرفتم و رفتیم ررف تاب سریع نشستم روش و به کامران گفتم

 هولم بده-

 اومد پشت سرم واستاد وهولم داد و گفت

 نگاه تو رو خدا مثال مامان یه بچه ای ها-

 با لجبازی گفتم

 مامانا دل ندارنخوب باشم مگه -

 اومد جلوم واستاد و گشیشو در اورد و ازم ککس گرفت

 ااا خوب یه اماده باشی میگفتی-

 خوب بیا این یکی فیلکه-

 بعدم شروک کرد فیلم گرفتن

 بسه دیگه کامران چقدر فیلم میگیری؟-

 خوب-

 بعد به خانومی که اونجا بود گفت بیاد ازمون یه ککس بگیره

شوند و رو به  کامران اومد کنارم و شتم رو  سرم و گذا شو دورم حلقه کرد منم  دست
 دوربین لبخند زدم

 بعد تشکر از خانومه یکم دیگه بازی کردم

 بهاری بسه دیگه پاشو بریم-

 باشه-

 بعدم از رو تاب پریدم پایین که کامران دکوام کرد

 این چه وضع پایین اومدن دختر االن اگه میفتادی چی؟-

 بهد زدم و دستد و گرفتم و گفتملبخند پرکشوه ای 
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 ک ی مکم خدانکنه-

 خوب خدانکنه دیگه-

 حاال بریم-

 برگشتیم پید بچه ها کنار الدن نشستم

 خوش گذشت؟-کاوه

 لبخندی بهد زدم و گفتم

 بله جای شکا خالی-

 دوستان به جای ما-

 آرش بغل کیانا بود و کیوان داشت باهاش بازی میکرد

 چی ی داشتیم یه بازی میکردیمای کاش یه توپی -کامران

 اره حیف شد االن یه والیبال میچسبید-منصور

 چه کجب این منصورم حرفی زد ما فهکیدیم بچه الل نیست

 حاال باشه یه وقت دیگه امشب میریم پارک سر کوچتون بازی میکنیم-الدن

 ای گل گفتی زن داداش،آبجی این فنچول بابا رو بده-

 بهچیکارش داری جاش خو-کیانا

 ای بابا آبجی یعنی ما نباید دلکون واسه ای جوجوم تنم بشه؟؟-

 خوبه خوبه حاال نیم ساکت ندیدید-

 حاال هرچی-

 نکیدمد هرکاری میخوای بکن-

 مامان توکه من و تاب بازی نبردی-کیوان

 کاوه ازجاش بلند شدو گفت
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 بلند شو دایی جون خودم میبرمت-

 فقط زودی بیاین که بریم-کامران

 وتام باشه ای گفتن و دست تو دست هم راه افتادن سکت وسایل بازیاون د

 هرکی واسه خودش جفتی پیدا کرده بود و داشت باهاش حرف می د

 کامران و منصور ،من و الدن و کیانا

 از هر دری میگفتیم و میخندیدیم

 کروسی نوشین و کلی آخر هفته بود یه باغ اجاره کرده بودن خارج از شهر

فهکیده بود بچه ها از امریکا برگشددتن زنم زده بود و اونارم دکوت کرده نوشددین که 
 بود

 بهار واسه کروسی لباس داری؟-الدن

 نه باید بخرم شکاها لباس دارین؟-

 من که لباس با خودم اوردم-کیانا

 با تعجب گفتم

 مگه میدونستی کروسیه؟-

 اره شاید الزمد بشهنه بابا این هروقت میاد ایران با خودش لباس مجلسیم می-الدن

 که این دفعه واقعا نیازش شد

 وا چه اخالقا داشت این ها

 توچی الدن؟-

 نه من نیاوردم،تو کی میری لباس بگیری؟-

 فردا صبح بریم؟-

 اره بریم-
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 فقط من آرش و چیکارش کنم؟-

 خوب من هستم دیگه-کیانا

 مگه تو با ما نکیای؟-

 نه من که لباس دارم شکاها برین-

شه پس- ستن احکاال با کامران برن  با صبح خودمون دوتا بریم این مردام که نی فردا 
 شرکت

 باشه اینجوری بهتره-

با اومدن کاوه و کیوان بحثکون و تکوم کردیم و بعد جکع کردن وسدددایل راه افتادیم 
 ررف ماشین

 اخ که فقط دوس داشتم برسم خونه و یه چرت ب نم

 کردم و گرفتم خوابیدم  وقتی رسیدیم بی حال از هکه کذر خواهی

 بهار بلند شو دیگه چقدر میخوابی ؟میخوایم بریم پارک پاشو-کامران

 ساکت چنده؟-

 و نیم بلند شو ۷-

 باشه-

 کس و قوسی به بدنم دادم و رفتم دست و صورتکو شستم

 اماده بشم؟-

 اره زود باشه بچه هام دارن اماده میشن-

 آرش کجاست؟-

 پید کیوانه؟-

 س ردی دست کیوان؟وا بچه رو -

 اره بابا نگران نباش رو زمین گذاشتکد کیوانم گفتم مراقبد باشه-
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 شو تند کرد کالهشم رو سرش گذاشت puma کامران ک شن شلوار ورزشی مشکی

شت پام کرم با یه  صورتی دا سه تا خط  سکو که کنارش  ستر شم خاک شلوار ورز منم 
شال  ستیناش و دم باال  ستریو ا سرم انداختم و موهامو مانتوی کوتاه خاک صورتیکم 

 فرق ریختم تو صورتم بعد یه اراید مختصر گوشیم و از رو می  برداشتم و رفتم بیرون

 کالجای صورتیکم پام کردم

لباسددای ارش و کیانا کود کرده بود کامرران آرش و بغل کرد و رفت بیرون هرکدوم 
 ازماهام یه تیکه وسیله برداشتیم

 اون توپ والیبال و از زیر پله ها بیارکیوان دایی برو -کامران

 کیوان اراکت کردو با توپ برگشت

 پارک یه میدون اونطرف تر از خونه بود واسه هکین پیاده رفتیم

 چون شب بود یکم هوا سرد شده بود

 مردا جلوتر میرفتن و ما پشت سرشون بودیم

 کامران؟-

 برگشت ررفم

 جانم؟-

 هوا یکم سوز داره سرما میخورهارش و بیار بده من تو اینارو بگیر -

 کامران وسایالی دستکو گرفت و ارش و تحویلم داد

 پتوی ارش و محکم دورش پیچیدم و به خودم چسبوندمد

 پارک شلوغ بود بعد پیدا کردن جای مناسب زیر انداز و پهن کردیم و روش نشستیم

 اقایون پاشین بریم به دور مجردی ب نیم-کامران

 باس ورزشی پوشیده بودن از جاشون بلند شدن و دنبالد رفتنکاوه و منصورم که ل

 منصورجان کیوانم با خودتون ببرید-کیانا
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 بعدم رو کرد به کیوان و گفت

 پاشو پسرم با بابا اینا برو-

 کیوانم فرستادی باهاشون رفت

آرش و رو زمین گذاشدددتم و پتوش و دورش پیچیدم توی سددداک یه بالد کوچولو 
 بودممخصوف آرش اورده 

 بالشد و گذاشتم رو زمین و سرشو گذاشتم رو اون

 کیانا شنلی رو که با خودشو اورده بود که اگه یه موقع سردش بشه انداخت رو آرش

 پسر کوچولومم چشاش و بست و راحت خوابید

 با سوالی که کیانا یه دفعه پرسید هنم کردم

 اذیتت نکیکنه؟بهار از زندگیت راضی هستی؟کامران و دوست داری؟دیگه -

 ساکت بهد نگاه کردم که با ناامیدی گفت

 ولی بهار به خدا کامران خیلی مرد خوب و دوست داشتنی هست-

 مگه من چی ی گفتم؟-

 خوب نه ولی این سکوتت دلیل رضایتت نیس-

درسته که به زور زند شدم و باهاش ازدواج کردم ولی االن خیلی دوسد دارم و از -
 زندگیم راضیم

 حالی گفتبا خوش

 راست میگی؟-

 کاست و بیار ماست بگیر

 اره دروغم چیه-

 با خوشحالی خودشو به ررف من خم کرد و بوسیدم و گفت

 خیلی ازت مکنونم بهار نکیدونم چه جوری ازت تشکر کنم-
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 خندم گرفت ازین کاراش واسه هکین با خنده گفتم

 بیخیال بابا کیانا حالت خوب نیست ها-

 بابا باز جو گرفتتداین و بیخیال -الدن

 الدن شکا چند ساله ازدواج کردین؟-

 ساله ۳ما تقریبا -

 نکیخواین بچه دار بشین؟-

 هکین و بگو خانوم میترسه یکی ب اد و هیکلد از رو فرم بیفته-کیانا

که ادم فقط دلد  فارو می د  با حرف این حر جب ادمی بود هکچین  نا ک یا این 
 میخواست بخنده

 میکردن و من بلند میخندیدمکیانا و الدن کل کل 

 کامران خودشو کنارم پرت کردو گفت

 متر اونطرف تر میاد؟ ۱۰۰چه خبره صداتون -

 بعدم سرشو گذاشت رو پاهام و دراز کشید

 توچرا اینقده میخندی؟-

 به کارای این دوتا-

 کامران جان راحتی شکا داداش؟تعارف نکن یه وقتی-کیانا

 خودمه اصال دوس دارم سرمو بذارم رو پاهاش ای بابااخه به توچه پاهای زنکه مال -

 حاال به چی میخندیدین؟

 فضول و بردن جهنم-الدن

 کامران پرید وسط حرفد و گفت

 گفت کی با الدن بود که پرید وسط؟-
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 الدن پشت چشکی نازک کرد و گفت

 ایششد-

 اوا کاوه این زنت چرا اینجوریه؟-کامران

 کاوه اهی کشید و گفت

 داداش که دلم خونههیچی نگو -

 الدن یکی زد پس کله کاوه و باحالت قهر ازجاش بلند شدو رفت اونطرف

 کاوه بلند شد بره دنبالد که کامران گفت

ولد کن بابا میبینه نکیری دنبالد ضددایع میشدده خودش برمیگرده مام کلی بهد -
 میخندیم

 بعدم با این حرفد بلند زد زیر خنده

 بودن هکشون یه چند تخته ای کم داشتننوچ نوچ هرچی دور ما جکع 

 زهرمار اگه تو اون حرف و نکی دی این قهر نکیکرد منم مجبور نبودم برم دنبالد-کاوه

 ااا به من چه؟میخواستی اون حرف و ن نین-کامران

 کاوه میخواست جوابشو بده که بلند گفتم

 ای بابا بس کنید دیگه برو دنبال الدن-

 کاوه سرشو تکون داد و رفت

 کامران سرشو بلند کردو رو به من گفت

 ای جونم جذبه-

 پشت چشکی واسد نازک کردم که گفت

 ای وای زن منم از دست رفت اگه من دوباره گذاشم تو با این الدن بگردی-

 اوففففففف اگه ولد میکردی تا خود صبح حرف می د
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 با کالفگی گفتم

 بس کن کامران سرمون رفت چقده حرف می نی-

 وااا؟-

 واال !! به جای حرف زدن پاشو برو یه چی ی بگیر بخوریم من گرسنکه

 ساکت خواب خانوم بچه ها وقتی شکا خواب بودین غذا پختن و اوردن-

 برگشتم ررف کیانا و گفتم

 اااا؟-

 بله ؟-

 حاال چی پختین؟-

 کیانا چپ چپ نگام کرد و گفت

 خوبه توم مثل اون شوهرت پررویی-

 خندیدم و چی ی نگفتم

 دن و کاوه برگشتنال

 کامران بلند شدو گفت

 پاشین بازی کنیم-

 هکه موافقتشون اکالم کردن

 قرار بود وسطی بازی کنیم

 من و کامران و الدن تویه گروه،کاوه و کیانا و منصورم تو یه گروه

 کیوانم کرده بودیم نخودی

 ما وسط بودیم

 اومدم بیرونبازی اوج هیجاند بود که با صدای گریه آرش من از بازی 
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ساکته  شد یادم افتاد که االن چند  ساکت ن بغلد کردم و اروم اروم راه میرفتم وقتی 
 من به این بچه شیر ندادم

نشستم رو زیر اندازو شالکو روری تنظیم کردم که چی ی معلوم نباشه و به آرش شیر 
 دادم و بازی بچه هارو نگاه میکردم

 جروبحا میکردن با خستگی نشستن وهنوزم داشتن باهکدیگه

 کامران گوشه شالکو داد ککی داد باال و به ارش که چشاش باز بود نگاه کرد

 قربونت بره بابایی نگاه چه جوری داره شیر میخوره-

 با صدای پسری که از پشت سرم اومد سریع کامران و زدم کنارو شالم و درست کردم

 ای جونم کجب چی ی-

 پشت نگاه کردکامران از ککس العکل من برگشت به 

 جونم کاری داری اقا اینجا واستادی؟-

 زمین خداست دلم میخواد هرجا واستم شکا مشکلی داری-

 کامران اومد بلند شه کا دستشو گرفتم و گفتم

 کامران جون آرش بیخیال=

 کامران نشست سرجاش و رو به پسره گفت

 برو اینجا وانستا وگرنه من میدونم با تو-

 و با دوستاش دور شد پسره برو بابایی گفت

 کامران دنبال دردسری ها-کاوه

 کامران شونه ای باال انداخت و چی ی نگفت

 آرش و از خودم جدا کردو شالکم مرتب

صرار الدن من یه لباس  صبح با الدن رفتیم بازار اونم دوتایی بعد کلی گشتن به ا فردا 
 مجلسی صورتی رنم دکلته برداشتم با کیف و کفد ستد
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 س نشکی برداشت که به نظرم تو تند خیلی شیک وا میستادالدنم لبا

 لباس بهار

 لباس الدن

 بعد اتکام خریدا برگشتیم خونه حسابی از پا در اومده بودیم

 اقایون خونه نبودن رفته بودن هکه باهم شرکت

 کیانا بعد دیدن لباسا کلی ارشون تعرف کرد و گفت خوشگله

 به زور کیانا رفتم پروش کردم

 شنبه رسیده بود قرار بود با کاوه بریم ارایشگاه ازون ررفم کامران بیاد دنبالکون ۵روز 

سم دراورد و یک  شیک موهام وا شنیون کنه اونم خیلی  ستم موهام و  شگر خوا از آرای
شم اومد خیلی  سم کرد تو اینه که خودم نگاه کردم خیلی خو صورتیم وا اراید مالیم 

 ناز شده بودم

 ترکونده بودن و حسابی شوهر کد شده بودناون دو نفرم حسابی 

 اقایون اومدن دنبالکون ۳۰و  ۷ساکت 

 لباسامون و تو هکون ارایشگاه پوشیده بودیم و اماده رفتیم بیرون

مردا تو ماشین نشسته بودن اتکال خراب شدن لباسا بسیار زیاد بود واسه هکین کاوه 
 و منصور و کامران و جلو نشوندیم

 شلوار مشکی با پیراهن سفید و کروات مشکی پوشیده بودکامرانم یک کت و 

 موهاشم فشن زده بود باال حسابی بهار کد شده بود

 ساکت فاصله بود تازه اگه به ترافیک نکیخوردیم ۱تا رسیدن به باغ 

 بعد رسیدن ککرم خشک شده بود تو ماشین

 کامران آرش و بغلد داشت

 ما خانوما جلو رفتیم و اقایونم پشت سرمون
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 مجلسشون مختلط بود و حسابیم شلوغ

 لباسامون و در اوردیم و رفتیم تا به کروس دوماد تبریک بگیم

 نوشین و بغلد کردم و بهد تبریک گفتم رومو کردم ررف کلی و گفتم

 مامان من و نبینم اذیت کنی ها-

 کلی اهی کشید و با ناراحتی ساختگی گفت

 این و اذیت نکیکنیم باباجان این مامان تو مارو اذیت نکنه ما-

 نوشین با استرس دستکو گرفت و گفت

 ولد کن اینو بعدم دستکو کشید و من و کنار خودش تو جایگاه نشوند-

 کلی با اکتراد گفت

 اااا اونجا جای من بود ها!!!من االن کجا بشینم-

 نوشین بی حوصله گفت

اقایون اون وسط قر بده کلی من باهاش کار دارم چه میدونم یه دو دقیقه برو با این -
 اه

 بچه ها رفتن سر می  نشستن و فامیالی کلی ریختن دورش و به زور بردند وسط

 بهار دارم از استرس می میرم چیکار کنم؟-نوشین

 دستاش یخ کرده بود بهد نگاه کردم دیدم تو چشاش اشک جکع شده

گاه چه جوری بغض کرده نبینم گریه کنی- ها وگرنه من  اااا ،دختره ی دیوونه رو ن
میدونم و تو،استرس واسه چی داری بابا هکه تو شب کروسیشون کلی شادن و حال 

 میکنن اون وقت تو نشستی اینجا میگی استرس داری

 سرشو تکون داد و چی ی نگفت

 اهنم تکوم شد و کلی برگشت سرجاش با دیدن قیافه زند گفت

 بهار با این چیکار کردی که اماده گریه کردن-



                 
 

 

 sara bala|  ازدواج اجباریرمان 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

186 

 

بابا مامانم راضددی با ازدواج با تو نیسددت میخوان به زور شددوهرش بدن این هیچی -
 اصال تورو دوست نداره یکی دیگه رو دوس داره االنم یاد کشقد افتاده

 نوشین خنده ای کرده و رو به من گفت

 گکشو دختره لوس-

 خوردی بهار حاالم پاشو بذار نه نه ،بابات دوکلوم باهم حرف ب نن-

 شدم و رو به هردوشون گفتماز جام بلند 

شم کارای بد بد نکنید ها من ازون جا دارم نگاتون - شه من و دک کنید ولی گفته با با
 میکنم

 نوشین دسته گلشو خواست پرت کنه ررفم که گفتم

ک ی م من که شوهر کردم شکا باید این دسته گل و واسه دخترای مجرد بندازین نه -
 من که شوهر و بچه دارم

 از رو تاسف تکون و دادم و اون دوتا رو تنها گذاشتمبعدم سری 

 کروسی خوبی بود به خوبی و خوشی تکوم شد و ما راهی خونه شدیم

 با خستگی خودم و پرت کردم رو تخت

 پاشو لباسات و در بیار بعد بخواب-کامران

 حوصله ندارم خوابم میاد-

 بلند شو-

م بود پوشیدم کامران کنارم دراز بی حوصله از جام بلند شدم و یه لباسی که دم دست
 کشید و گفت

 بهار؟-

 برگشتم ررفد

 هوم؟-
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 میخواستی دلیل نفرت من و از خانوادت بدونی اره؟-

 هیجان زده نگاش کردمو سرمو تکون دادم

 من نکیتونم برات بگم فردا میبرمت یه جایی اونا بهت میگن-

 …نکیشه-

 نذاشت حرفم و ب نم بغلم کرد و گفت

 حاالم بگیر بخواب جوجونه نکیشه -

 یه نگاه به ارش کردم که تو گهوارش خواب بود

کامران چشاش و بسته بود منم سرمو رو بازوش گذاشتم و چشام بستم اینقدر خسته 
 بودم که سریع خوابم برد

 با تکون خوردن تخت از خواب پریدم

 کامران داشت ازجاش بلند میشد

 چشای باز من و که دید گفت

 زودهبخواب هنوز -

 پس تو کجا میری؟-

 میرم شرکت دیگه خانوم حواس پرت-

 خکیازه ای کشیدم و گفتم

 مراقب خودت باش-

 چشام و بستم و ادامه خوابم و شدم

 با صداهایی که آرش از خودش در میاورد بیدار شدم

 از رو تخت بلند شدم و رفتم ررفد

 چشاش باز بود و داشت دستد و تو حلقد میکرد
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 قربونت بره جیگر من !وای چه پسری دارم منالهی مامان -

 با خنده ای که کرد دلم واسد ضعف رفت

 از تو گهوارش بلندش کردمو تو بغلم گرفتکد

 مامان قربون اون خنده های شیرینت ،قربونت برم-

 با هکون موهای زولیده و تیپ افتضاح رفتم پایین میدونستم مردا خونه نیستن

 ودنکیانا و الدن پایین نشسته ب

 بهشون سالم دادم اونام با خوشرویی جوابکو دادن

 خانومی شکا صبحا هکینجوری میای جلوی چشم داداشم؟-کیانا

 اره مگه چشه؟-

 بیچاره داداشم-

 دلشم بخواد،حاالم این برادرزادت و بگیر تا من برم به خودم برسم واسه داداشت-

 کیانا با خنده آرش و ازم گرفت

 تر و تکی  اومدم پایین

به ارش شیر دادم و و تشک کوچولویی که کیانا واسد درست کرده بود اوردم و رو 
 زمین گذاشتم بچه رم روش خوابوندم

 با صدای زنم تلفن به ررفد رفتم

 بله؟-

 سالم-

 سالم خوبیی؟-

سی بهار تو و کیانا تا - شین میام دنبالتون میخوام ببرمت هکونجایی که  ۱۲مر اماده با
 گفتم

 احت بود واسه هکین گفتمصداش خیلی نار 
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 کامران چی ی شده؟-

 پس اماده باشین،خداحافظ…نه …نه-

 بای-

 متفکر روی مب نشستم که کیانا گفت

 کی بود تو چرا اینجوری شدی؟-

 اماده باشیم میاد دنبالکون ۱۲کامران بود گفت من و تو ساکت -

 واسه چی؟-

بگه گفت میبرمت یه جایی نکیونم دیشب بهم گفت میخواد دلیل نفرتشو از خانوادم -
 که بفهکی

 رنم کیانا پرید و با ترس و نگرانی بهم خیره شد

 اینا چرا اینقده مشکوک می دن

 با شک پرسیدم

 چی ی شده؟-

 چی ی نیس…نه …نه-

 بعدم سریع رفت باال تو اتاقد

 بود که اماده پایین نسسته بودم و داشتم لباس تن آرش میکردم ۱۲ساکت 

 تند کردم پتوشم دورش پیچیدم و بغلم گرفتکد یه سرهکی سورمه ای

خودمم یه مانتو تا روی زانو مشددکی با شددلوار مشددکی تنم وشددال بنفد و کفد 
 کروسکی بنفد پوشیدم موهامم باالی سرم ساده جکع کردم

 حوصله اراید نداشتم واسه هکین یه ررلب زدم فقط

 و اومدیم بیرون با صدای زنم من و کیانا از الدن و کیوان خداحافظی کردیم

 منصور داشت میومد تو خونه
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 با تعجب بهد گفتم

 مگه شکا نکیاین؟-

 نه شکا برین-

 لبخندی زدو رفت تو

 کیانا سوار شده بود

 با لبخند سوار شدم و سالم دادم

 جوابکو شنیدم ولی قیافه هکشون خیلی ناراحت بود

 میشه ب رسم شکاها چتونه؟چرا اینقده ناراحتین-

 ایه نگام کردو چی ی نگفت کامران از تو

 ای بابا چرا حرف نکی نین اصال داریم کجا میریم؟-

 کاوه برگشت ررفم و گفت

 اروم باش بهار جان میریم خودت میفهکی-

 دیگه داشتم میترسدم

 با دیدن مسیری که کامران داشت میرفت با تعجب و بهت برگشتم ررفد و گفتم

 کامران؟-

 اروم باش بهار-

 میریم اونجا؟چرا داریم -

 بهار مگه نکیخوای بفهکی پس هیچی نگو اوکی؟-

 فقط با بهت نگاش کردم

 به کیانا نگاه کردم که سریع صورتد و ررف پنجره کرد

 واویال اینا هیچکدوم حالشون خوب نبود



                 
 

 

 sara bala|  ازدواج اجباریرمان 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

191 

 

 پیاده شین-

با صدددای کامران که داشددت از ماشددین پیاده میشددد به خودم اومدو و با ترس پیاده 
 شدم

 نشسه بودم و گیش بهشون نگاه میکردم تو ماشین

 کامران در سکت من و باز کرد و آرش و از بغلم گرفت

 پیاده شو دیگه-

 اهسته گفتم

 چرا اومدیم اینجا-

 پیاده شو خودت میفهکی-

 از ماشین پیاده شدم

 تند تند رفتم سکت در خونه و دستم و رو زنم گذاشتم

 دبا صدای کیه گفتن بهرام اشک تو چشام جکع ش

 اومدم-

 وقتی در و باز کرد مات و مبهوت به هکدیگه نگاه میکردیم

 هیچکدوم باورمون نکیشد که االن جلوی هکدیگه واستاده باشیم

 من زودتر به خودم اومدم

 داداشی-

 بهرام که با صدای من به خودش اومده بود

 محکم بغلم کرد و گفت

 بدون تو چیکار کنیم؟جون داداشی!!!ککر داداشی..کجا رفتی دختر نگفتی ما -

 چند دقیقه ای تو بغل هم گریه میکردیم



                 
 

 

 sara bala|  ازدواج اجباریرمان 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

192 

 

 با صدای بابا که داشت میگفت کیه بهرام

 از اغوش بهرام جداش دم

 بهرام از جلو در کنار رفت و بابا تونست من و ببینه

 با دیدن من تندتند اومد ررفم

 بهارمکم-

 بابا-

 دویدم تو خونه و خودم و پرت کردم تو بغل بابا

دلم کجا بودی تو؟نکیگه این پیرمرد بدون دردوند چیکار کنه؟نکیگی این مرد  ک ی  -
 باید جواب زند و چی بده؟

 تو بغل بابام چند دقیقه ای بودم اصال حواسم به کامرانشون نبود

 وقتی برگشتم ررفشون دیدم انام اومدن تو و پشت سرمن واستادن

 بهرام خیلی خشن زل زده بود به کامران و آرش

 م ررف کامران و آرش و ازش گرفتمرفت

 اونام مشغول احوال رسی با بابا شدن

 بهرام اومد ررفم و گفت

 اینا کین؟-

 برگشتم ررفد

 کیانا و کاوه خواهر و برادر کامران-

 واسه چی اومدن اینجا؟-

 کامران قراره واسم توضیح بده چرا اینقدر از خانواده من بدش میاد-

 بهرام با تعجب نگام کرد
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 ه اینکه سوال پیچم نکنه آرش و گرفتم جلوش و با زبون بچگون گفتمواس

 دایی جون سالم-

 اخکاش باز شد و با خنده آرش و ازم گرفت

شم،وای خدا ببین باالخره منم - واای خدای من این جوجو رو ببین،الهی من قربونت ب
 دایی شدم

 رن داخلبا لبخند داشتم نگاش میکردم که بابا کامرانشون و تعارف کرد ب

 بهرام با ذوق رفت ررف بابا و به شوخی گفت

 پیر شدی بابا نوهت و نگاه کن-

 بابا آرش و بغل کرد و با ناراحتی زل زد تو چشای من

 دستاش و فشار دادم و گفتم

 بابا من خوشبختم خودت و ناراحت نکن-

 بعدم پتورو از صورت آرش زدم کنار

 حاال نوبت بابا بود قربون صدقه بچه بره

 رفتیم تو

 کنار کامران نشستم و گفتم

 پس بهراد و باران کجان؟-

 بهراد رفت دنبال باران بیارتد االنا دیگه میان-بهرام

 خیلی خوش اومدین-بابا

 مکنونم-کیانا

 کامران اخم کرده بود و سرشو انداخته بود پایین

 در گوشد گفتم
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 کامران؟-

 سرشو بلند کردو بهم نگاه کرد

 خوبی؟-

 بهم نگاه کرد و سرشو تکون دادبا سردرگکی 

 صدای بهراد و باران و از تو حیاط میشنیدم که داشتن باهم جرو بحا میکردن

 باران اومد داخل

 هنوز متوجه ما نشده بود

 بابا-

 جون بابا بیا تو دیگه دخترم؟-

 تو دلم داشتم قربون صدقد میرفتم

رشون دید با شادی دویید باران اومد داخل با تعجب به هکه نگاه کرد وقتی من و کنا
 ررفم

 ابجی بهار-

 اغوشم و براش باز کردم

 جون ابجی بهار!قربونت برم من خوبی؟-

 محکم بغلم کرده بود و ولم نکیکرد

 بهرادم خیلی تعجب کرد ولی به خودش اومد خیلی تحویلم گرفت

 باران روی پای من نشسته بود و ازجاش تکون نکیخورد

 دیدی؟باران این کوچولو رو -بابا

 این کوچولو کی هست؟-

 نی نی ابجی بهاره-
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 باران با کجب برگشت ررفم و گفت

 اره ابجی؟-

 اره ک ی م-

 زد زیر گریه و بدو رفت تو اتاقد

 با ناراحتی ازجام بلند شدم و دنبالد رفتم

 روی تخت دمر افتاده بود و گریه میکرد

 رفتم کنارش روی تخت نشستم و گفتم

 کنه؟خوشگل من چرا گریه می-

 جوابکو نداد ادامه دادم

 بارانی؟خانکی؟اگه گریه کنی دلم میشکنه ها-

- 

 باران خانوم حاال که اینطور شد منم میرم واسه خودم دیگم پیشت نکیام-

 یهو بلند شدو

 چشای خوشکلد از گریه قرم  شده بود

 اومد تو بغلم و گفت

 نرو تورو خدا نرو منم دیگه گریه نکیکنم-

 زدم و گفتمروی موهاش بوسه 

 باشه ک ی م نکیرم توم دیگه گریه نکن-

 باشه-

 حاال میشه بگی چرا ناراحت شدی؟-

 ازون بچه بدم میاد؟-
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 چرا ک ی م؟-

 اخه اون دیگه نکیذاره تو من و دوست داشته باشی-

 غلط کرده بچه پررو ،مگه میشه من دیگه جیگر خودمو دوست نداشته باشم-

 یعنی دوسم داری؟-

 دوست دارم تو تکوم زندگی منیمعلومه که -

 قول؟-

 قول-

 حاال پاشو بریم صورتت و بشورم-

 از اتاق اومدیم بیرون

شتن بقیه رو  بابا اخکاش توهم بود و کامرانم هکینطور ولی بهرام و بهراد با تعجب دا
 نگاه میکردن

ستم بارانم رفت کنار بهراد که االن ارش  ش سرجام ن ستم و دوباره  ش صورت باران و 
 د بود نشست و با بچه مشغول شدبغل

 کامران شروک کرد

 بهار قرار بود بیارمت اینجا و بگم چرا نکیذارم خانوادت و ببینی-

 با پرسد نگاش کردم و سرمو تکون دادم

 کامران تکیه دد به پشتی و با پوزخند رو بابا گفت

 خوب جناب بهتر نیست خودتون بگین-

 بابا با نگرانی نگام میکرد

 ان مودب باشکامر -کاوه

 من که چی ی نگفتم-

 کاوه چشم غره ای به کامران رفت اونم بیخیال برگشت ررف بابا و منتظر موند
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 بابا سرش و انداخت پایین و گفت

 نفرت این اقا ازین جایی شروک میشه که تو چند سالت بیشتر نبود-

شده بود دکترا گفته بودن باید کک شکل قلبی  شه تو مادرت بعد زایکان تو دچار م ل ب
 لیست انتظار بود

 خیلی رول میکشید دکترا گفته بودن هرچه سریعتر باید ککل بشه وگرنه میکیره

 بابا به اینجا که رسید مکا کرد ولی سریع ادامه داد

 ما هکچنان منتظر فلب بودیم که پرستار اون بخد بهکون گفت

 م کردهدو نفر تصادف کردن و یکیشون مرگ مغری شده و اون یکی دیگم تکو

 گفت باید بریم از خانوادش رضایت بگیریم

 خوشحال رفتیم سکتی که پرستار گفته بود

 ولی از دیدن خانواده اون دو نفر شوکه شدیم

 سه تا بچه بودن اصال توقع هکچین چی ی رو نداشتم

 هیچکدومشون حال درست و حسابی نداشتن

 رفتم پیششون و دلداریشون دادم

 زدم از حرفم خیلی کصبانی شد رفتم با داداش ب رگه حرف

 تو بیکارستان داد و فریاد میکرد

 ولی به هر بدبختی بود رضایت خواهر و برادر ب رگتر و گرفتم

 ولی برادر کوچیکتر راضی میشد

 نفرینم میکرد

 برادرش و فحد میداد که راضی شده بود هکچین کاری کنه

 هیچوقت یادم نکیره روزی که این پسر
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 کردبه کامران اشاره  

 برداشت گفت ارزو میکنم زنت بکیره،ارزو میکنم قلب مامانم تو سینه زنت از کار بیفته

اون روز روز جشددن منه،ازت انتقام میگیرم جناب،اشددکاتو میبینم،زندگیتو بهم میری م 
 مطکین باش

 با چشکای گریون برگشتم ررف کامران و اونم برگشت ررفم و فقط نگام کرد

 چشای اشکی گفتبابا رو به کامران با 

 نفرینت گرفت پسر جون ،نفرینت گرفت ،قلب مادرت تو سینه زنم از کار افتاد-

 زنم از پیشم رفت و بچه هام یتیم شدن

 نفرت پسرا از کامران بیشتر شده بود

 بابا ادامه داد

بنفشه سر زایکان قلبد از کار افتاد،چفدر بهد گفتم من این بچه رو نکیخوام ،چقدر -
 ن کارو ولی گوش ندادگفتم نکن ای

 زندگیم بهم خورد پسر جون ،بچم بدبخت شد،جوونید از دست رفت

 با گریه گفتم

 ولی بابا پس کامران رلب چی داشت؟-

 من نکیدونستم کامران هکون پسری هسته که قلب مادرش تو سینه مادرت بود

از ررف حاجی مرتضددوی باهاش اشددنا شدددم خودت میدونی که قرد داشددتم واسدده 
 حاجی گفت این اقا ادم خوب و با خداییه هکین

 منم رفتم و ازش درخواست ککک کردم و گفتم حاجی مرتضوی مغرفیم کرده

 اینم خدا خیر بده کککم کرد

 ولی تا فهکید که من کیم شروک کرد که پولشد و میخواد و اینا

 بهم فرصتم خیلی داد ولی خوب دستم تنم بود و نکیتونستم کاری کنم
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 به ارزوش رسید و تونست زندگیم و نابود کنهکه باالخره 

 سرشو باال اورد و بهم نگاه کرد و گفت

 اره باباجان با گرفتن تو ازم زندگیم و نابود کرد-

 با ناباوری برگشتم ررف کامران گفتم

 اره کامران-

 با صدایی ناراحت گفت

 مگه نکیخواستی بدونی چی شده؟خوب حاالم دونستی-

 گریه و داد رو بهد گفتمازجام بلند شدم و با  

شیدی،تکام ارزو - سخره زندگیم و به گند ک ازت بدم میاد کامران،به خارر یه انتقام م
شون و میخونن اونوقت من باید تو  س ستام دارن االن در هامو ازم گرفتی،هکه ی دو

 سالگی مادر بشم،ازت نکیگذرم کامران ۱۷

 …گوش کن بهار-

شو - ازین خونه برو بیرون،دیگه نکیخوام ریختت و نه تو گوش کن ازت بدم میاد ،گک
 ببینم

 برو بیروننننننننن

 نشستم رو زمین وسرم و گذاشتم رو پاهام و زار زار گریه کردم

ش ط  شقد بودم ولی اون هکد به خارر یه  شتم یعنی کا ست دا من کامران و دو
 مسخره نابودم کرد

 کامران با خشم و فریاد گفت

بازیارو ،نیاوردمت انجا که دوباره فیلت یاد هندستون  بلند شو جکع کن این مسخره-
 کنه بلند شو ببینم

 کاوه داد زد
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شه،ولد - شغال و کینه ای با شو کامران،فکر نکیکردم داداش من هکچین ادم ا خفه 
 کن چی میخوای از جوند

نا یا خارر این بود که نکیخواسدددتیم -ک به  هت نگفتیم  تا االنم که هیچی ب کامران 
ولی این دخترم حق داره مطکین باش با این کارات داری تن مامان و  ناراحتت کنیم

 بابا رو تو گور میلرزونی

 شکا لطفا تو مسایل خصوصی من دخالت نکنید-

 اروم اروم اشک میریختم و به جرو بحثشون گوش میدادم

 که با سیلی که کاوه به گوش کامران زد با بهت بهون نگاه کردم

 هکین االن راه میفتی یا دیگه من برادری به اسم کامران ندارمراه بیفت کامران،یا -

 بعدم رو کرد ررف کیاانا و گفت

 بریم کیانا-

 ما معذرت میخوایم اقای شرفی بهار اینجا میکونه-

 …ولی-کامران

 کاوه با خشم گفت

 حرف ن ن راه بیفت-

 هکشون رفتن خدارو شکر کردم که کامران نگفت آرش و با خودم میبرم

 کنار بهراد و ارش و ازش گرفتم وقت شیر خودند بود  رفتم

 وقتی شیرش و خورد بابا در زد

 بله؟-

 بهار بابا میتونم بیام تو؟-

 بله بفرمایید-
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اروم شدددده بودم فقط میخواسدددتم تا یه مدت کامران و نبینم به خودم باید فرصدددت 
 میدادم تا با این ماجرا کنار بیام

 بابا کنارم روی تخت نشست و گفت

 از دست من ناراحتی دخترم؟-

 لبخند تلخی بهد زدم و گفتم

 نه شکا که کاری نکردین-

 خیل خوب دخترم پس پاشو بریم بیرون بچه رو بده به من توم لباساتو کود کن

سام  شیدم هنوزم لبا شتم و پو ست لباس بردا بابا بچه رو برد منم از تو ککد اتاقم یه د
 سرجای قبلید بود

 و اش  خونه داشت ناهار درست میکردرفتم بیرون بهرام ت

 با خنده رفتم پیشد

 به به چه بوهایی میاد=

 اره خواهری یه غذایی درست کردم ه انگشتاتم باهاش میخوری-

 میگم قبلد زنم ب ن اوررانس بیاد-

 گکشووو حاال که اینطور شد اصال نکیدم بخوری-

 اه بهرام باز تو با احساسات من بازی کردی؟-

 خندیدیمبعدم غد غد 

 گکشو بیرون هنوز نیومده شروک کرد-

 با خنده از اش  خونه اومدم بیرون

 رفتم کنار باران نشستم و باهاش بازی میکردم

 روزها پشت سرهم میگذشت و من هنوزم با کامران اشتی نکرده بودم

 ابجی؟-باران
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 جونم؟=

 میشه فردا من و ببری مدرسه؟-

 من؟-

 رو به دوستام نشون بدماوهوم تورو خدا بیا میخوام تو -

 با خنده گفتم

 این ارش توپولو رو چیکارش کنیم اونوقت-

 من نگهد میدارم-بابا

 خوب پس هکه چس حله فردا خودم میبرمت و خودمم میام دنبالت-

 با خوشحالی پرید هوا و گفت

 هورااااااااااا-

شدم و باران و اماده کردم خودمم هکون مانتو شلواری  صبح به زور از خواب بلند  و 
 که اون روز اومده بودم خونه پوشیدم راه افتادیم سکت مدرسه باران

 توی راه فقط میخندیدم و چرت و پرت میگفتیم

شید پایین و  ستکو ک سیدیم د سه وقتی ر سوندم مدر شوخی و خنده بارانو ر با کلی 
 :وقتی خم شدم گفت

 …شونو میدنو و منمابجی میشه هکیشه تو منو بیاری؟اخه هکه دوستام بهم پ  ابجیا

سه تا از بچه ها که تقریبا هم قد و قواره باران بودن  شدیم  سه  وقتی وارد حیاط مدر
 ..دویدن ررفکون.. باران تند تند دست منو میکشید

 …رسیدیم به بچه ها

 یکیشون که مثل باران دوتا از دندونای جلویید افتاده بود

 .…تازه بقل دستیشم هستم من مبینام دوست باران…رو به من گفت:سالم خاله

 …سالم ک ی م..خوشحالم میبینکت مبینا جون..باران که اذیتت نکیکنه-
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 …خندید و گفت نه خاله باران خیلیم خوبه

مبین شانس اورده که …بارانم سریع جبهه گرفت و گفت :پس چی من خیلیم مهربونم
 من پییشد میشینم

جون دوست باران..بعدم دستشو هکه خندیدیم.. اون یکی هم گفت منم نرگسم خاله 
 …اورد سکتم

خیلی دختر نازی بود با این که هم سن باران بود ولی احساس کردم خیلی بید تر از 
یهو … من دستشو اروم گرفتم تو دستامو ل شو کشیدم…ساله میفهکه ۷یه دختر بچه 

م صدای اون یکی که پشت مبینا و نرگد بود در اومد خود شو رسوند به منو گفت من
 …وااااااااای شکا چقدر خوشگلید….مدیسام خاله جونم

 …معلوم بود از اون بلبل زبوناست

دستکو کشیدم روسرشو چتریهاشو بهم ریختم بعدم گفتم..:مرسی ک ی م ولی به پای 
 …تو نکیرسم که

یهو مبینا رو به باران گفت:واااااااای بارون جونم مدیسدددا راسدددت میگه مامانت چقدر 
 …خوشگلو جوونه

 … یه لحظه احساس کردم تو چشامای بارانم اشک جکع شد

منم رو کردم ررف مبینا و با لبخند گفتم:نه ک ی م من بهارم.. مامان باران نیسدددتم 
 .…خواهرشم

 مدیسا:رو کرد به منو گفت:پس مامانتون کجاست خاله؟؟؟

سبوندمو گفتم: مامان  شتر به خودم چ شونه بارانو اونو بی ستکو انداختم رو  ما دوتا د
ولی میدونم که مامانکون باران و خیلی دوس داره …رفته مسافرت یه جای دوووووور

 ..حتی بیشتر از منو داداشاشکون و دلد براش یه کالکه تنم شده

بارون لت  حا به  گه االن زنم ….نرگس گفت:خوش  یایین بریم دی بدویین ب ها چه  ب
 میخوره
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شیدو بردش ست باران و ک سو بچه ها باران هکینطور ک…بعدم د شت دنبال نرگ ه دا
شد برگشت به کقبو منو نگاه کرد یهو دستای نرگسو ول کردو دوید ررف  کشیده می

 …من تو یه حرکت انی خودشو پرت کرد تو بغلم

بعدم هکینطور که خودشدددو به من بیشدددتر میچسدددبوندو پاهامومحکم گرفته بود 
 گفت..اجیییییییی خیلی دوست دارم

 …دم و گفتم:برو باران جان دیرت میشه ک ی مپیشونیشو به ارومی بوسی

 …بیا دنبالم…با دلخوری گفت:ابجی منتظرما

چشکامو به کالمت مثبت باز و بسته کردمو وقتی مطکئن شدم که رفت توی مدرسه 
داشددتم فکر میکرد چرا جواب بارانو ندادم؟چرا وقتی …دوباره راه برگشددتو پید گرفتم

مگه من هکینو نکیخواسددتم؟مگه نهایت ارزوم گفت هرروز منو بیار یه جوری شدددم؟
شم؟حاال چی؟حاال مگه ارزوی دیگه ای  این نبود که برگردم خونکون و کنار خانوادم با

دلم حتی واسه سالی هم تنم …دلم واسه خونه کامران تنم شد…داشتم؟ته دلم لرزید
حتی …ولی اخه اون حتی سددراغکم نیومد…دلم واسدده دکوا کردنکونم تنم شددد…شددد

 …ومد دنبال بچدنی

تو هکین فکرا بودم که محکم خوردم به چی ی سددرمو که بلند کردم نکیدونسددتم باید 
شم شم یا غکگین با شاد با ستم نگاهد کنم…بخندم یا گریه کنم؟باید  بابای …فقط تون

شوهرمو نگاه کنم شت…بچکو نگاه کنم. سرتاپامو نگاه میکرد …ولی اون اخم دا با اخم 
 ..باز شدتااینکه باالخره لباش 

 …کلیک سالم-

 …لبم تکون خورد ولی صدام درنیومد

 با تشر گفت:بچم کو؟

 …بازم صدام درنیومد

 :پشت ککرمو با خشونت گرفت و کشید سکت خودش و تو گوشم گفت

 بشین تو ماشین…این جوری نگام نکن-
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 مگه میشد چی یو بخواد و نه بیارم؟؟؟

 …کشیدمنشستم تو ماشین بوی شوهرمو باجون و دل نفس  

 …وقتی سوار شد تازه یادم اومد باید رلبکار باشم ازش

 یادت اومد زن و بچه هم داری ؟-

 تو چی؟یادت اومد شوهر داری؟-

 شوهری که این مدت یه سراغ از زند نگیره ازش توقعی میره؟-

 المصب اگه سراغی نکیگرفتم که االن اینجا چه غلطی میکردم؟-

طاتو کردی- هات …تو غل ته  یدیبه خواسددد چه هم تو …یه زن مفتی…رسددد یه ب
سرشم کین کبک کرده تو برف تا یادش نیاد پدر بچد با چه هدفی اومده تو …بغلد

 .…زندگید

 …حرف دهنتو بفهم بهار-

ولی من تازه زبونم باز شددده بود مگه میشددد گله نکنم ازش؟مگه میشددد کقده هامو 
 سرش خالی نکنم؟

 چی داری بگی کامران چی داری بگی؟االن چه احساسی داری؟به هدفت رسیدی نه؟-

 .…متاسفم-

 هکین؟؟؟من شدم اسباب بازی اره؟-

ستم انتقام بگیرم ولی بخدا االن - ستم حالتو بگیرم میخوا من اوایل ازدواجکون میخوا
 …دیگه اونجوری نیستم

 …حتی حاضر نشد بگه االن دوسم داره

 …ثابت کن بهم-

نه- بت میکنم تو برگرد خو ثا نا رردم کردن خودشدددون کاوه و  …باشدددده  یا ک
 المصب من چندروزه بچکو ندیدم؟اخه تو دل داری تو سینت؟…برگشتن
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 …قهقهه زدم از حرف داد می دم و میخندیدم

ندادی - جازه  تو داری از دل و کارفه داشدددتن حرف می نی؟تو؟تو کارفه داری ک ا
یر دسدددتو اینهکه مدت رنم خانوادمو ببینم؟تو کارفه داری که منو کین یه حیوون ز

پات له میکنی؟تو دم از کارفه ن ن که یه جو تو اون سددینت نیسددت االنم فقط واسدده 
سیدی ستم…بچت اومدی وگرنه تو که به هدفت ر صیلم …من دیگه دختر نی ترک تح

 .…اانتقامتو گرفتی…کردم

 …پس بده…بهار گفتی بهم فرصت میدی ثابت کنم-

؟رالقم بده؟با یه سکه مهریه و یه االن مثال بااون حرفا به کجا میرسیدم…ساکت شدم
 اصال مگه من راقت رالق داشتم؟…بچه تو بغلم و

 …شرط داره-

سشو با حرف داد بیرونو  شت کرد روی فرمون نف شو م ستا زیر لب یه چی ی گفت د
 :گفت

 چی؟-

 …حق نداری دیگه از خانوادم دورم کنی-

 …ماشینو روشن کرد و سکت خونه پدریم پید رفت

 قبوله؟؟؟-

 …فکر میکنم روش-

 …پس منم رو اینکه برگردم خونه فکر میکنم-

 :داد زن وگفت

 .…بهار بس کن-

 :ترسیدم ولی گفتم

 …برمیگردم به شرط اینکه ب اری خونوادمو ببینم و درسکو بخونم-

 دونه دونه اضافه میکنی؟-
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 …اره..هکینه که هست-

شب خونه بابات پالس … خیله خب- صبح تا شه  شیولی اگه قرار با به منو ارش …با
 …نرسی کالهکون میره توهم

 …پوزخندی تحویلد دادم

 پیاده شدم که گفت:منتظر میکونم زود بیا بیرون…رسیدیم درخونه

 …ماشینو خاموش کن ناهار میکونیم به باران قول دادم بیارمد خونه-

 بهار با من یکی بدو نکن-

 …اگه منو بچتو میخوای باید گوش کنی-

شتم میتازوندم  سلوالی بدنم دا ستفاده میکرد تکام  شده بود باید ا دیگه دور دور من 
 …داد می دن نیاز اغوششو ولی منم باید خودمو میساختم

 :کامران با صدای کصبانی گفت

 …بهار تا نیم ساکت دیگه اگه اومدی که هیچ نیومدی..خودت میدونیو خودت-

کصبانیه اونم بی دلیل چرا منم کصبانی بودم ..اگه اون …معلوم بود که خیلی کصبانیه
 .…من نباشم؟؟اونم با دلیل

صبح  شینو محکم کوبیدمو رفتم ررف خونه با کلیدی که  شدم و در ما شین پیاده  از ما
سالم مختصری کردمو رفتم ….از بابا گرفته بودم درو باز کردمو رفتم تو  بابا خونه بود 

زش بدم اومد..یاد حرف ارش خواب بود یه لحظه با دیدند نکیدونم چرا ا…تو اتاقم
 !!کامران افتادم

که با تشر ازم پرسید بچم کوش؟؟؟؟بعد از سالم اینوپرسید حتی حالکم ن رسید اشک 
صال منو دوس …تو چشکام جکع شد سه خارر بچد اومده نه من اون ا اره کامران وا

یه حس …اون ارشدددو دوس داره…چرا باید داشدددته باشددده؟؟من یه بازیچه ام…نداره
شد سادت  شدم…یدی به ارش پیچید تو وجودم ح صبانی  شم تو ….ک صدای گریه ار

 :گوشم پیجید بود و اکصابم هر لحظه داشت خورد تر میشد..با کصبا نیت داد زدم

 خفه شو….خفه شو ارش
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 ..که باکا شد بیشتر گرید بگیره

اما بعد یه لحظه پشیکون شدم اشکام چکید رو گونم من مادرش بودم هر چقدرم که 
از من بدش میومد بازمن مادر ارشدددم بودم من با چه حقی سدددر این رفل  کامران

شت؟!!من حق  شت؟؟اون که از هیچی خبر ندا معصوم داد زدم؟؟؟؟اون چه گناهی دا
 .…حق نداشتم… نداشتم

شتکو کشیدمد تو بغلم اروم در گوشد گفتم:ببخشید  سریع به ررف ارش خی  بردا
شید گلم  سر کوچولوی من..م…ک ی م ..بخ سرت داد می دم پ امانتو ببخد من نباید 

شید..گریه نکن کوچولوی من گریه نکن شکام …ببخ هکینطور که این حرفا رو می دم ا
 …میچکید رو گونم از ارشم خجالت میکشیدم

 ..من مامان خیلی بدیم ارش مگه نه؟؟ -

 …بعدم اروم اروم به گریه کردنم ادامه دادم

 .. ..ارش پسر کوچولوی من بود

اق میچرخیدمو سدددعی میکردم ارشدددو اروم کنم..که نگاهم افتاد به بابا که تو توی ات
 .. چارچوب در وایستاده بودو داشت با چشکای خیس به من نگاه میکرد

شو برات الالیی  شدی!!! وقتی که تورو میگرفت تو بقل شبیه مادرت  اروم گفت :چقدر 
 .…میخوند تا خوابت ببره

ستم… یاده مامان افتادم شم  با یه د شکامو پاک کردم رفتم ررف بابا لبخندی زدم ار ا
 …گرید بند اومده بودو داشت تو بقلم ووول میخوردو لبخندای مکد مرگ ما می د

صدای بچه گونه ای گفتم :بابا ب رگ باباب رگ - شید این مامانکو که داد و …با یه  ببخ
 .…دختر شکاس دیگه لوس بارش اوردین…بیداد راه انداخته بود 

 خندیدو ارشو از بقلم گرفت بابا

ای پدر سدوخته دختر من لوسده یا پسدرش که از صدبحی که ماماند رفته هی داره _
 گریه میکنه؟؟؟؟

 ..خندم گرفت
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 :بابا ادامه داد

بهراد بهرامم انقدر …تا اونجایی که من یادم میاد بهار تو خیلی مظلومو سددداکت بودی
 .. شیونو زرزرو نبودن

 ؟؟شوهرت تو بچگیاش چطوری بوده؟؟خبر داری؟؟…رفتهنگکونم این بچه باباش 

 .…یاد حرفای کیانا افتادم . خارراتی که از بچگیشون تعریف میکرد

تازه …رو به بابا با خنده گفتم:واااااااااااای اگه به باباش رفته باشدده که بد بخت شدددم
 …خداد به دادم برسه وقتی که راه بفته . زبون باز کنه…اولشه

سیدی؟؟؟ خدا به داد ما هم اوه اوه .._ شرا بوده که اینوری تر شوهرت از اون  معلوم 
 .…برسه

 …اصال میدیکد دست بهرا چطوره؟؟؟هر بالیی خواست سر اون بیاره

 …با بابا زدیم زیر خنده

 …بابا هکینطور داشت با ارش بازی میکرد و براشعر میخوند

 می ارید برم؟؟؟؟رو کردم بهد و گفتم:بابایی..کامران اومده دنبالم 

 ..بعدم سرمو انداختم پایین

 دوسد داری بهار؟؟؟؟…:بابا یه ذره خیره نگاهم کردو گفت

 بابا از کجا فهکیده بود؟؟انقدر تابلو بودم؟؟؟…سریع سرمو اوردم باال

شرم گفتم: خوب خوب اخه  سرم پایین بود با  شتام بازی میکردمو  هکینطور که با انگ
پدر بچکه..شدددوهرمه..م ید برم سدددر خونه اون  با جام بالخره  ته که این نم خیلی وق

 .…زندگیم..نکیشه که تا ابد اینجا بکونم

بابا گفت:هکه اینارو میدونم دخترم بعد با شددیطنت ادام ه داد ولی این جواب سددوال 
 …من نبوداا

سرا فکر  شکا و پ خندیدمو گفتم..اوووووم خوب کامران خیلی خوبه یعنی اونقدرام که 
 … نیستمیکنید بد 
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 .…بابا باز خندید گفت از جواب دادن تفره نرو دختر

 با خنده گفتم:شکا که میدونید چرا می رسین که من خجالت بکشم؟؟؟؟

 …بابا گفت دوس دارم از زبون دخترم بشنوم

 …یه ذره خجالت کشیدم دستم برا بابا رو شده بود

کامرانو دوس   با خجالت گفتم:اووووووووووووم خوب اره..راسدددتشدددو بخوایین منم
 ....دوس دارم.. دوسد دارم بابا

 سرمو بلند کردم چشم تو چد بابا شدم

بیا بچتو بگیر وسایلتو جکع …معلوم بود از نگاه کردنت…بابا خندید و گفت :میدونستم
 اینو که گفت خندید..بعدم ادامه داد…کن سریع تر برو که شوهر منتظرته

 !!!…سالگی مامان شده ۱۷رده و تو سالگی ازدواج ک ۱۶باورم نکیشه بهارم تو

اینور که معلومه اون پسرم تو …من خودم با پسرا حرف می نم نگران نباش بابایی برو 
 …رو دوس داره

با سر افتاده رفتم ررف بابا و ل شو محکم بوس …یه لحظه احساس کردم ل ام قرم  شد
امروزو میبرمد  راسدددتی من خودم میرم دنبال باران…کردمو گفتم: مکنونم بابا جونم

 خونکون فردا هم خودم میبرمد مدرسه.برگشتنیم میارمد اینجا..کیبی که نداره؟؟؟

 .…بابا گفت:نه دخترم برو خدا به هکراهت

شوندم سای ارشم پو سایلکو جکع کردمو لبا سریع و بعدم بغلد کردمو …رفتم تو اتاق 
 راه افتادم. ررف اتاق باران باید واسه اونم لباس بر میداشتم

سریع یه تاپ صورتی و شلوارک سفیدش و برداشتم .با بابا خداحافظی کردمو از خونه 
 …اومدم بیرون

باید گربه رو دم حجله میکشددتم از حرف خودم خندم گرفت مگه …رفتم تو الک جدیم
 دارم میرم خواستگاری؟؟؟؟؟ زود لبخندمو جکع کردمو
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مامی هککاری کن تا حال این رو کردم به ارش:الهی مامان قربونت بره یه امروزو با 
 …باباتو بگیرمو یه ذره بچ ونکد

 …ارش خندید و دست و پاشو تکون داد

از هکون اولشم میدونستم پسرا مامانی میشن …مامان قربونت بره….ای پدر سوخته-
 .…فدات شم

نفس ککیقی کشیدمو در حیاط و باز کردم با اکتکاد به نفس راه افتادم سکت ماشین 
 …زم منتظرم بودکامران..هنو

 با جدیت نشستم تو ماشین و در محکم کوبوندم بهم

 بدون توجه به من آرش و از بغلم گرفت و با خنده شروک کرد باهاش حرف زدن

 وای پسر بابا رو ببین چه مردی شده واسه خودش-

 آرش خندید که باکا شد کامران بیشتر قربون صدقد بره

 آرش و ازش گرفتم و با جدیت گفتم

 بیفت راه-

 دیدم حرکتی نکیکنه

 بر گشتم ررفد دیدم با جدیت و اخم داره نگام میکنه

 چته؟چیو نگاه میکنی؟-

 سرشو با تاسف تکون داد و راه افتاد

 از ماشین پیاده شدم که سالی پارس کرد اصال حواسم بهد نبود

 با پارسی که کرد هم من سکته کردم هم ارش زد زیر گریه

 د گفتمبرشتم ررف سالی و با دا

 زهرمار بیشور-

 سالی با داد من دمی تکون داد و نشست
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 رو کردم به کامران و با کصبانیت گفتم

میکیری این توله سم و بفروشی؟زهرم اب افتاد،سه ساکته دارم این بچه رو ساکت -
 میکنم

 اینقدر غرغر نکن سرم رفت-

 اومد ارش و تو بغلد گرفت و ارومد کرد

 یسسسس ،ارشی،گل پسرم اروم باش باباجونم بابایی!!هیچی نیس ه-

 دیگه وانستادم قربون صدقه هاشو گوش بدم

 سریع رفتم داخل

 دلم واسه این خونه و تکوم وسایالش تنم شده بود

 در اتاق خواب و که باز کردم ته دلم یه جوری شد خیلی حال کردم

 ککسی ب رگ شده از من روبه روی تخت نصب شده بود

 لبخندی اومد گوشه لبم

 چیه ذوق مرگ شدی؟-

 سریع لبخندم و جکع کردم و با جدیت گفتم

 چرا کین جن وارد میشی بلد نیستی در ب نی؟-

 شونه ی باال انداخت و گفت

 نیازی نکیبینم واسه وارد شدن تو اتاق خودم در ب نم و اجازه بگیرم-

 رفتم ررف ارش و لباساش و با ه ار بدبختی کود کردم

چه باز این ب خت بردمد تو حکوم و  اوففففففف  کاری کرده بود هکونطوری ل خراب
 شستکد

 دوباره گذاشتکد رو تخت

 کامران روی تخت دراز کشیده بود
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 یدونه پوشک برداشتم و مشغل پوشک کردند شدم

 ( [۲۷ ۲بچه ها کامران و پوشک نکردم ارش و پوشک کردم اشتباه متوجه نشین ])

 کامران داشت بهم نگاه میکرد

 و انداختم تو صورتد و گفتملباسای آرش 

 پدر نکونه لباساشو تند کن-

 روی تخت نشست و گفت

 ای به چشم-

 بلند شدم لباسامو کود کردم از توی ککدم یه تیشرت سفید با شلوار مشکی پوشیدم

 سنگینی نگاش و رو خودم احساس میکردم

 اکصابم حسابی ریخت بهم برگشتم ررفد و با خشم گفتم

 چته چی میخوای؟-

 یچی بابا چرا پاچه میگیری زنکه دلم میخواد نگاش کنمه-

 اداش و در اوردم و نشستم رو تخت

 داری با نگاهات کصبیم میکنی-

 تو کی کصبی نبودی؟-

 سریع برگشتم ررفد که شونه باال انداخت و گفت

 راست میگم خوب-

 شونه او درد ،شونه و مرد واسه من شونه باال میندازه

 یشهاه این بچم که سیر نک

 با صدای کامران فهکیدم که دوباره بلند فکر کردم

- 
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 زود باش کارت دارم-

 من با تو کاری ندارم-

 با خشم بهد نگاه کردم و گفتم

 کی گفت تو بیای تو اتاق؟هان؟-

 خشن نشو بابا جذبه،خونکه دلم میخواد-

 دیوونم کردی-

 میدونم ک ی م دیوونه من شدی-

 اوف کجب اکتکاد به نفسی

 نکنی یه وقترودل -

 برو بیرون کامران-

 نیشد شل شد و رفت بیرون

 ای خدا این چقده خررررررررررررههههههه

میرفتم  ۳۰و  ۱۱بود باید تا  ۱۱گرفتم تو اتاق ارش خوابیدم وقتی بیدار شددددم سددداکت 
 دنبال باران

 بیحوصله از جام بلند شدم کد و قوسی به ککرم دادم

 ودش برده بودتدارش سرجاش نبود حتکا کامران با خ

 دست و صورتم و شستکو رفتم تو اتاق اماده بشم

کامران روی تخت نشسته بود و لب تابشم روی پاش بود ارشم کنارش به خواب رفته 
 بود

 صبحتون بخیر بانو-

 غرغری با خودم کردم و جوابشو ندادم

 مانتوی نخی کرمم و باشلوار لی تنم قهوه ای و شال هکرنگد برداشتم
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 سالمتتی؟کجا به -

 دارم میرم دنبال باران میارمد خونه-

 اخکاش رفت توهم

 فکر نکنم اجازه داده باشم کسی از اکضای خانوادت پاشون و ب ارن تو خونه-

 برگشتم ررفد و با تعجب نگاش کردم

 اخکاش بیشتر رفت توهم

 جدی که نگفتی؟-

 چرا اتفاقا جدی گفتم-

 کااامران؟-

 زهرمار کامران-

 منم ازهکونجا میرم خونه بابامخیل خوب پس -

 رفتم ررف ارش که بغلد کنم که ارش و بلند کرد و با جدیت گفت

 هرجا میخوای بری ازادی ولی آرش با تو جایی نکیاد-

 من ارش و با خودم میبرم-

 غلط میکنی،هی از صبح هیچی بهت نکیگم پررو شدی-

 اوکی پس تو بکون و بچت ،شیرم بهد بده،بای-

 یدملباسام و پوش

 برای حرف دادن کامران

 فرق کش زدم و موهامو ازاد ریختم از دو ررف شال بیرون گیره گندمم زدم پشت سرم

 اراید نیکه غلیظیم کردم

 کیف ولم و برداشتم و بدون توجه بهشون رفتم بیرون
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 هنوز از در اتاق خارج نشده بودم که دستم کشیده شد

 کامران با حرف گفت

 ن تی تکدوم گوری میری با ای-

 سعی کردم دستکو از تو دستد بیارم بیرون ولی نشد

 به تو هیچ ربطی نداره-

 زود برو ارایشت و پاک کن موهاتم بده تو-

 نکیخوام-

 فشار دستد بیشتر شد

 من و پرت کرد روی تخت و اماده شد

 اومد جلومو با یه دستکال خیس صورتکو پاک کرد

 تقال میکردم ولی محکم گرفته بودتم

 حرکت تکوم موهام زد زیر شال و مرتب کردبا یه 

 پاشو میبرمت-

 با حرف گفتم

 الزم نکرده خودم بلدم-

 باخشم گفت

 بهت میگم بلند شو وگرنه نکیذارم بری-

 ترسیدم میدونستم کاری رو که بگه حتکا انجام میده

 سریع بلند شدم آرش و که خواب بود بغل کرد

 یگه ای باهم ن دیمتا رسیدن به مدرسه جر پرسیدن ادرس حرف د

 مدرسه تعطیل شده بود
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 از ماشین پیاده شدم تا بتونم باران و پیداش کنم

 بین بچه ها نبود

 رفتم داخل مدرسه دیدم با دوستاش نشستن یه گوشه و دارن میخندن

 باران-

 صداش کردم تا متوجه من شد با شادی دووید ررفم وداد زد

 ابجی بهار-

 بغلد کردمو گفتم-

 که کامران بیرون منتظرمهبدو بریم  -

 با شگفتی نگام کردو گفت

 باهاش اشتی کردی؟-

 اره ک ی م اومدیم دنبالت تورو ببریم خونکون امشب مهکون مایی-

 هورا-

 برو با دوستات خداحافظی کن تا بریم-

 واسه دوستاش دست تکون داد و دست من و گرفت و باهم زدیم از مدرسه بیرون

 باتعجب به من و باران نگاه میکننبچه هارو میدیم که دارن 

ستاش رد  ستم باران با افتخار از بین دو ستد تو یه د ستم بودو د کیف باران تویه د
 میشد و محلشون نکیداد خندم گرفت ازین کارش

 وروجک من چه کالسی میذاشت

 در کقب و واسد باز کردم و منتظر بودم تا سوار شه

 جوابشو داد و حالد و پرسیدبه کامران سالم داد اونم با خوشرویی 

 کامران بچه رو گذاشت رو پام تا بتونه رانندگی کنه
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 ابجی االن میریم خونه شکا؟-

 اره ک ی م-

 من که لباس نیاوردم-

 من برات اوردم-

 با خوشحالی سری تکون دادو گفت

 آرش خوابه؟-

 اره ک ی م خوابیده-

شد با تعج شت و پیاده  شه ای نگه دا شین و گو ب نگاش میکردم که دیدم کامران ما
 رفت تو یه بستنی فروشی

 کاشق هکین کاراش بودم

 با دو تا بستنی لیوانی برگشت

 بفرمایید خانوما اینم بستنی-

 باران خوشحال گفت

 مرسی ککو کامران-

 نوش جونت ک ی م-

 بستنی و که دوتا قاشق توش بود داد دستم

 اینم مال من و تو-

 با لبخند نگاش کردم

یخوردم و یک قاشدددق میدادم کامران نکیتونسدددت رانندگد کنه اگه یکی خودم م
 خودش میخورد واسه هکین من قبول کردم بهد بدم حین رانندگی

 بستنی که تکوم شد گفت

 اخید خیلی چسبید-
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 با ناراحتی ساختگی گفتم

 بایدم بچسبه هکد و تو خوردی-

 ای بهار نامرد-

 تا خود خونه گفتیم و خندیدیم

 سالی فکر کنم سکته رو زد باران با دیدن

 سالیم که غریبه دیده بود پارس کردند شروک شده بود

 با ترس خودش و به من چسبوند دستشو گرفتم و راه افتادیم ررف خونه

 کامران سوتی زدو گفت

 ساکت سالی-

 هکچین سوتی زد که فکر کنم آرش کر شد

 برگشتم ررفد و گفتم

 بچه رو کر کردی-

 بیخیال بابا-

 تکون دادم و رفتم توسرمو 

 باران با شگفتی به هکه جای خونه نگاه میکرد

 رفتم ربقه باال و روبه باران گفتم

 باران ک ی م بیا بریم باال لباسات و کود کن-

 اومد ن دیکم و گفت

 ابجی اینجا خیلی خوشگله-

 کامران با لبخند نگاش کرد

 ا رفتار میکنهای خاک برسر ندیدت باران ابرومو بردی مثل این ندیده ه
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 سری از تاسف تکون دادم و رفتم تو اتاقم

 بارانم بردم تو اتاق آرش

 لباسامو با یه تاپ شلوارک سوسنی کود کردم

 باران با دید من سوتی کشید و گفت

 ای جونم ابجی جونم چه تیپ کامران کشی زده-

 کامران بلند زد زیر خنده دستشو به کالمت اینکه ب ن قدش ررف باران گرفت

ای خدا این دختره اگه امروز ابروی من و نبرد ،معلوم نیس تو مدرسدده به جای درس 
 خوندن چه غلطی میکنه

 ای خدا خودم امروز به تو میس ارم

 محلشون ندادم و رفتم پایین صدای خندشون کل خونه رو پر کرده بود

 یه لحظه ازبس جیم جیم کردن اکصابم پوکید واسه هکین بلند داد زدم

 ساکت شین سرم رفتاههه -

 هردوتا با تعجب برگشتن و من و نگاه کردن یهو باران رو به کامران گفت

ولد کن این دیوونه رو من موندم اگه تو این و نکیگرفتی کی این و میخواسدددت -
 البته دلم واسه توم میسوزه بیچاره شدی

 کامران با بهت و تعجب نگاش کردو بلند زد زیر خنده

 نگاش کردم و داد زدمبا چشکای گشاد شده 

 باااااااااااااارررررررررر ااااااااان-

سددریع رفت پشددت کامران قایم شددد و یه چی ی بهد اروم گفت که صدددای خنده 
 کامران بلند شد

 ای خددداااااااااا من و بکد

 رفتم تو اش  خونه تا ناهار درست کنم
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 باران پشت سرم اومد تو و گفت

 ابجی من گشنکه-

 بلند گفتم

 من چه برو به کامران جونت بگووو واست درست کنهبه -

 کامران اومد تو اش  خونه و باران و بغل کرد و گفت

 بیا بریم ک ی م خودم واست یه چی ی درست میکنم تا انگشتاتم بخوری-

 رفتم از اش  خونه بیرون و گفتم

 پس ناهار با شکا-

 اوکی-

 بعد چند دقیقه صدام کرد بیا ناهار

 ی که دیدم با شگفتی نگاش کردمرفتم تو با چی 

 کجب غذایی درست کرده بود کصصاااافططط

رفته بود واسه من نیکرو درست کرده بود یعنی اون موقع دوست داشتم ماهیتابه رو 
 بردارم ب نم تو سرش

 بیا بشین دیگه بیا ببین چیکار کردم-

 بله چه زحکتی کشیدین خسته نباشین-

 کردیمنشستم پشت می  و شروک به خوردن  

شت  سریع از پ شتیم تو دهنکون یه نگاه به هم کردیم  لقکه ی اول و که هرسه تا گذا
 می  بلند شدیم و به سکت دستشویی هجوم بردیم

 اه که چقده شور بود یعنی زهرماربود

 بعد اینکه حسابی کق زدم خودم و روی مبل انداختم رو به کامران گفتم

 کردنتخاک تو سرت کامران با این غذا درست  -
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 ابجی حالم بده-باران با ناله گفت

 رومو کردم ررفد و گفتم

دسدددت پخت کامران جونت بود بگو یه فکری به حالت کنه من خودم حالم بدتر از -
 تویه

 شورید از بس زیاد بود واقعا حال بهم زن بود

 بلند شدم رفتم تو اش  خونه تا یه چی ی درست کنم کوفت کنیم

 کامران اینقدر بد م ه درست نکنیابجی جون ما مثل ککو  -

 سوسیس از تو یخچال برداشتم با سیب زمینی

 سوسی و سیب زمینی و سرخ کردم به اندازه کافیم نکک و فلفل زدم

 بیاین حاضره-

 با شک اومدن تو اش  خونه

 بهار نکشی ماروها-کامران

 اون غذاهای شکاست که ادم و میکشه جناب-

 بعدم زبونکو واسد در اوردم

 ی ادبب-

 خودتی-

 نه خیلی خوشک ه شدم بود با ولع میخوردیم

 کامران با دهن پر گفت

 بهار؟-

 هوووم؟-

 میخوام یه چند وقتی بریم مشهد پایه ای؟-
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 با تعجب نگاش کردم و گفتم

 واسه چس؟-

 میخوام ببرمت ماه کسل-

 بعدم نیشد شل شد

 کوفت-

 نه جدی گفتم،اگه حاضری فردا راه بیغتیم-

 فردا؟-

 اوهوم-

 بلیط گیر اوردی؟-

 نه بابا بلیط میخوای چیکار با ماشین میریم-

 شوخی میکنی؟-

 نه بابا شوخیم کجا بود-

ند راه - کت چ یارت میکنیم هم تفریح،سدددا قا هم ز فا ندارم،ات خیل خوب من حرفی 
 میفتی؟

 باران و که بردیم مدرسه از هکونجام یه راست میریم مشهد-

 ادامه دادمسرمو تکون دادم و به خوردن 

 مرسی ابجی خیلی خوشک ه بود-

 نوش جون ک ی م-

 ابجی من خوابم میاد،میای پیشم-

 تو برو ک ی م من اینجا رو جکع کنم اومدم-

 باشه-
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 رفت باال

 رفتم باال پید باران روی تخت آرش دراز کشیده بود

 خندم گرفت خودشو مچاله کرده بود تا توی تخت جا بشه

 مواسد رو زمین جا انداخت

 بیا اینجا بخواب باران-

 هکینجا خوبه ابجی-

 اونجا که جا نکیشی دختر بدو بیا-

 توم پید من میخوابی؟-

 هکچین با خواهد گفت دلم نیومد بهد نه بگم

 واسه هکین یه بالد و پتو واسه خودم اوردم و کنارش دراز کشیدم

نوازش  خودشدددو تو بغلم جا داد با یه دسدددتم بغلد کردم با یه دسدددتکم موهاش و
 میکردم تا خوابد برد

 منم چشام و روی هم گذاشتم و خوابیدم

 رفتم سراغ آرش که دیدم اونم راحت گرفته خوابیدم

 بیشتر شبیه کامران بود تا من واسه هکین کاشقانه دوسد داشتم

 ساک و از تو ککد در اوردم و مشغول چیدن لباسا توش شدم

 و اتاق آرشوقتی لباسای خودمو کامران تکوم شد رفتم ت

 ساک کوچولوش و برداشتم و لباساش و توش گذاشتم

 رفتم از تو جیب کامران پول کد رفتم تصکیم گرفتم برم یکم واسه خونه خرید کنم

 واسشون یادداشت گذاشتم که من رفتم بیرون

 یه خیابون اون ررف تر هم میوه فروشی بود هم سوپرمارکت
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 کسی بهم گیر ندهسعی کردم ککتر از هکیشه تیپ ب نم تا  

 دیگه از غیرت کامرانم میترسیدم

 مانتوی بلند مشکیم و باشال مشکی و شلوار مشکی تنم پوشیدم

 کیف پولم و برداشتم و رفتم پایین

 کالجای مشکیکم پوشیدم

 کاشق ست مشکی بودم درست بود مثل ک ادارا میشدم ولی دوست داشتم

 و یه برق لب زدم موهامم فکل با ارتفاک کم باالی سرم جکع کردم

 با خوشحالی از خونه زدم بیرون

 دیدن اون هکه ادم ،ماشین،خنده ی رهگذرا شادم میکرد

 بعد اینکه سریع خرید کردم سریع راه افتادم ررف خونه

تا خود خونه تیکه بهم مینداختن ولی سعی کردم با اخم کردن و محل ندادن هکشون 
 و ضایع کنم

 تودر خونه رو باز کردم و رفتم 

 هکشون بیدار شده بودن

 سالم دادم که بالبخند جوابکو دادن

 خریدارو گذاشتم رو اپن و شالم و از سرم کندم

 آخ که چقدر خوب بود-

 چی این هوا خوبه؟-

 هواش و کار ندارم هکین که پیاده رفتم و اومدم و چندتا ادم دیدم خودش کلی بود-

 میذاشتی بیدار شم باهم میرفتیم-

 انداختم و گفتم شونه ای باال
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 حاال که رفتم-

 رفتم ررفشو آرش و که تو بغلد گرفته بود و تکون میداد و از بغلد گرفتم

 سالم جیگر مامان ،خوبی نفسم؟-

 با خنده جوابکو میداد

 باهکون مانتو شلوار نشستم و شیرشو دادم

 باران داشت با لب تاب کامران بازی میکرد

 لباسامو کود کردمآرش و گذاشتم بغل کامران و رفتم 

 زن جان بلند شو اماده شو-

 با ناله گفتم

 کامران هکین االن خوابیدم-

 پاشو خانومی -

 بی حوصله موهام و سشوار کشیدم و با یه تل کشی دادم کقب

 سریع یع تیپ اس رت زدم

سافریم و اینا و بره دنبال  سه و زنم زدن به بابا و گفتن م سوندن باران به مدر بعد ر
 ه افتادیم سکت جادهباران را

 کامران من خوابیدم-

 بخواب ک ی م-

 صندلی و یه ذره خوابوندم آرشم روی پام بود

 گرفتم راحت خوابیدم

 بهار خانومی بلند نکیشی پاشو دیگه یه چی ی بده بخوریم-

 سالم-
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 سالم به روی نشستت خانومم-

 اگه منظورت اینکه بشورم اینجا اب نیس-

 نخیر منظورم این نبود-

 هرچی حاال-

 از توی نایلون جلوی دستم یه رانی هلو در اوردم و دادم دستد

 بازش کن-

 خوب خودت بازش کن دیگه دست که داری-

 بله دارم ولی اگه بخوام بازش کنم فرمون ول میشه بعد تصادف میکنیم و میکیریم-

 ااا زبونتو گاز بگیر-

 خوب راسته دیگه-

 خیلی خوب-

 باز کردمرانی و ازش گرفتم واسد 

 حاال شد-

 کیک صبحونه ای که دیروز خریده بودم تیکه تیکه تو دهند گذاشتم

 وقتی حسابی کوفت کرد گفت

 دستت رال خانومی-

 سرمو تکون دادم

 رسیدیم به پلیس راه کامران شیشه رو داد پایین و گفت

 سالم جناب خسته نباشین-

 کامران و داد  یارو کلد و کرد تو ماشین و یه دید زد داخلد بعد جواب

 سالمت باشین مدارک لطفا-
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 کامران خم شد ررف من و مدارک و از تو داشبورد برداشت و داد دست یارو

 خانوم با شکا چه نسبتی دارن؟-

 کامران کینک افتابید و زد رو موهاش و گفت

 زنکه-

 خیلی خوب سفر خوش میتونید برین-

 مدارک و تحویل گرفتیم

 دستتون درد نکنه-

 و گرفت و حرکت کرد بعدم گاز 

 با صدایی که کامران از خودش در میاورد بهد نگاه کردم

 چته کامران؟-

 هان؟-

 میگم چته-

 جیششد دارم-

 زدم زیر خنده

 وول میخورد سرجاش خیلی باحال شده بود

 زهرمار کجاش خنده دار بود که تو داری میخندی؟-

 خوب حاال چرا اینقدر داری وول میخوری؟-

 نگه دار برو پشت هکین کوه موها و ت ه ای جایی خودتو خالی کنیه گوشه ای 

 برگشت چپ چپ نگام کرد

 اصال به من چه هکینجا جید کن-

 بعدم صورتکو برگردوندم ررف شیشه تا خندمو نبینه
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 شکا اصال نظر نده لطفا-

 ری  ری  میخندیدم

ماشین و بعد نیم ساکت رسیدیم به یه مسجد کامران سریع رفت دستشویی منم در 
 باز کردم و رو صندلی نشستم

 هوا خوب بود نه گرم بود نه سرد

 آرش و بغلم کردم و از ماشین پیاده شدم

 حیف بود ازین هوا استفاده نکنی

 ماشینی کنار ماشین پارک کرد

 محل ندادم با صدای ررف برگشتم ررف صدا با حیرت و خوشحالی نگاشون کردم

 ی مسافرت و به ما چی ی نکیگیبه به بهار خانوم حاال میا-نوشین

 نوشیییییییییین-

 زهرمار نوشین اصال میدونی چند وقته ریخت نحست و ندیدم-

 اصال من کشته مرده محبت کردند بودم

 داشتم به حرفاش میخندیدم که با صدای کلی برگشتم ررفد و باخنده سالم کردم

 سالم به روی ماهت باباجان یکم مارم تحویل بگیر-

 تمباخنده گف

 مگه این زنه وروره تو میذاره-

 به نازلی و پسر جوونی که باهاشون بود سالم کردم

شاش  شت با چ سرم که دا نالی که انگار ارث باباش و خوردم به زور جواب داد اون پ
 قورتم میداد

 ایشششد پسره بیتربیت

 موهاش و فشن کرده بود وصورت جذاب و تو دل برویی داشت
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 شده بودیم اینکارا زشت بودولی خوب ما دیگه متاهل 

 بهار جان پسرخالم نوید-

 خوشبختم-

 هکچنین-

 این داماد بنده کجاست؟-نوشین

 با لبخند گفتم

 االن میاد فراستی شکا ازکجا فهکیدیذ که ما داریم میریم مشهد-

قاتون -نوشدددین با ما هکالهنم شدددده بود ا خواهرمن قبل اینکه تو خبر داربشدددی 
 میخواست سوپرای تون کنه

 نیشم باز شد

 زهرمار چه ذوقیم میکنه با این شوهرش-

 توچرا زورت میاد شوهرمه اصال اسکد میاد ذوق میکنم-

 نازلی اید بلنندی گفت و روشو برگردوند

 چند دقیقه بعد با ند باز گفت

 ااا کامرانم اومد-

 جووووووووون؟چه صکیکی شدی باباجان

 ه ذره شدهبده این کسل خاله رو ببینم دلم واسد ی-نوشین

 آرش دادم بغلد کامران بهکون ن دیک شده بود

 با بچه ها دست داد و سالم کلیک کرد

 کجا بودی داماد؟-نوشین

 مادر جان w.c رفته بودم-
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 خوش گذشت ؟-نوشین-

 جای شکا خالی-

 دوستان به جای ما-

 کامران سری تکون داد وگفت

 سوارشید بریم-

 ازش بگیرمدستکو ررف نوشین دراز کردم تا بچه رو 

 آرش با خنده و ذوق اومد بغلم

 الهی قربونت برم جیگرم-

 تو بغلم وول میخورد و میخندید

 هکه با لبخند نگامون میکردن

 اقا سوارشید بریم که دیر شد-

 دوباره سوار ماشینا شدیم کلیشون راه افتادن و مام پشت سرشون

 کامران هکینطور که ککربندش و میبست گفت

 برداشتن اوردناینا رو چرا -

 کیا رو؟-

 هکین نازلی و این پسره رو-

 شونه ای باال انداختم و گفتم

 من چی میدونم-

 بهار نبینم بری ررف این پسره ها وگرنه من میدونم و تو-

 با تعجب گفتم

 وا؟-
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 هکین که گفتم-

 بعدم جدی شد و گفت

 بهار شوخی اصال باهات ندارم ها-

 توچرا اینطوری شدی؟-

 وشم نکیاد پسر درستی نیساصال ازش خ-

 باشه-

 افرین-

 بعدم دست برد و صدای اهنم و زیاد کرد

شااهلل مثل الک  شین کلی بود اونم که ما شت ما شینکون پ شدم ما شتم کالفه می دا
 پشت میروند خوابم گرفته بود ازون ررفم آرش بی تابی میکرد

 بلندش کردم تا یکم بیرون و ببینه شاید ساکت بشه

 میکرد و ساکت نکیشدهکد گریه 

 آروم ک ی م چت شد تو یهو،هیس مامانی-

ازون ررفم کامران بایه دستد فرمون و گرفته بود با یه دستد داشت با آرش بازی 
 میکرد ولی مگه ساکت میشد

 شاید گرسنشه،چیه بابا؟آروم چرا گریه میکنی؟-کامران

 نه بابا هکین االن بهد شیر دادم،کثیفم نکرده-

 میششدم داشتم کالفه

 دست بردم و اهنم کم کردم

 آرررش مامانی چته قربونت برم؟چرا اینقده بی تابی میکنی؟-

 دوباره بهد شیر بده شاید ساکت شه-

 میگم هکین االن بهد شیر دادم-
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 خوب دوباره بده-

 ولی نه گرسنشم نبود

 

 با نگرانی گفتم

 کامران این اوررانسای سر راهی دیدی وایستا ببینم چشه-

 باشه،شاید گرمشه-

 کلر ماشین و روی آرش تنظیم کرد

 باال پاییند میکردم

 لباسد و دادم باال و روی شککد و ماسار میدادم شاید آرومد کنه

 هیسسس،اروم نفسم آروم-

 کم کم گرید بند اومد ولی من هنوز نگران بودم

ص شون فا شین کلی سبقت گرفت و از ما شده  شم معلوم بود کالفه  له کامران که خود
 گرفت و گاز داد رفت

 آرش روی پام خوابد برده بود

 آروم ماسارش میدادم

 وقتی احساس کردم سرد شد خم شدمو از پشت پتوش و برداشتم و روش انداختم

 آخ خسته شدم بهار-

 خوب میخوای یجا واستا استراحت کن-

 نه دیگه رسیدیم فایده نداره-

 باشه-

 ساکت بعدش مشهد بودیم ۱تا 
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 ازظهر بود کامران جلوی یک هتل نگه داشتبعد ۳ساکت 

 بشین تو ماشین تا من با کلی برم ببینم اتاق دارن یا نه-

 باشه-

 نوشین اومد در سکت راننده رو باز کرد و نشست

 خوبی؟این جوجو خوابید؟-

 با ناراحتی گفتم

آره نکیدنم چد شددده بود کالفکون کرد هکد گریه میکرد باید ببرم دکتر نشددوند -
 بدم

 چرا؟-

 نکیدونم اینارو بیخیال چرا این نازلی و داداشد و اوردین؟-

واال اینا دیشب اومده بودن خونکون منم واسه اینکه دکشون کنم گفتم فردا مسافریم -
 ایام خیلی شیک خودشون و انداختن به ما

 وا؟-

 واال!!! راستی شنیدم یه چند روزی با کامی زده بدین به تیپ و تار هم اره؟-

 م باهم قهر بودم بعد اومد منت کشی منم باهاش اشتی کردماوهو-

 <توم که منتظر بودی-

 اوهومکککم-

 مرگ-

 در سکت من باز شد برگشتم کامران بود

 بیاین پایین اتاق دارن-

 ماشین و هکینجا پارک میکنی؟-

 نه شکا برید داخل ما ماشینارو میبریم تو پارکینم-
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شدم مانتم  شین پیاده  سختی از ما سابی رفته بود کقب به  شالم ح شده بود  چروک 
 این یارو نویدم زل زده بود بهم

 بهد چشم غره ای رفتم رو به کامران گفتم

 ک ی م شالم و میدی جلو؟-

 برگشت ررفم و موهام و مرتب کرد و شالکم داد جلو-

 شکا برید داخل ت ماشینارو پارک کنیم-

 وامیستیم شکام بیاید دیگه-

 باشه-

 سریع برگشتن

 رفتیم داخل و بعد تحویل گرفتن کلیدا سوار اسانسور شدیم

 ما دخترا تو یه اتاق پسرام تو یه اتاق بودن

 اوففف حاال چطوری این دختره ور باید تحکل میکردم انگار از دماغ فیل افتاده

 اصال اینارو بیخیال من کامران میخوام

سددر و صدددا میکنه  بچه ها من میرم پید کامران اینجوری آرش شددبا بیدار میشدده-
 نکیذاره بخوابید

 راست میگی ها-نوشین

 پس واستین تا کود کنم-کامران

 هرکی بازند تویه اتاق-

 خوب من که شوهر ندارم چی؟-نازلی

هکچین اینارو باز نازو لبخند رو به کامران گفت که میخواسدددتم بگم نازیییییی موش 
 بخوره تورو بیا خودم شوهرت میشم دختره خاک برسر

 شکا با داداش گرامشتون تو یه اتاق تشریف ببرید-کامران به سردی جواب داد
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 بد خورد تو ذوقد بدبخت کنف شد

 کامران دوباره برگشت

 در اتاق و باز کرد و ساک و وسط اتاق ول کرد و خودشو پرت کرد رو ی تخت

 اخخخخخخخ مردم-

دو بیا بغل ککووووو ب-با لبخند نگاش کردم که چشکک زد و دستاش و از هم باز کرد 
شو برو حکوم که بو میدی - ست میگی ولی بعدش باید بیای-نوچ ککو جون پا ب ها را

خدا ب رگه رفت -غل ککوها خندیدم و گفتم  عد  تا ب خیل خوب تو فعال برو حکوم 
خوب -هکونطور که مانتوم و در میاوردم گفتم -چی آوردی واسم؟ -چکدون و باز کرد 

شلوا شو ببین چی آوردم یه  شت حول شکی بردا شرت م س رت با تی سورمه ای ا رک 
برداشددت و رفت حکوم منم لباسددامو اماده گذاشددتم تا کامران اومد بیرون برم حکوم 
سر رفت  صلم  سرت زنده اجرا میکرد حو سه خودش کن شت وا توی حکوم رفته بود دا

ون بعد چند دقیقه لباس پوشدددیده اومد بیر  -باشددده تا چند دقیقه دیگه میام -رفتم 
داشت با حولد موهاش و خشک میکرد تاپ پشت گردنی سفیدمو که یقد تا وسط 

شتم  شلوارک باالی زانوی مشکی بردا خیل -مراقب آرش باش تا بیام -سینم بود با یه 
خوب برو دیگه تندی خودمو شدددسدددتم و اومدم بیرون آخ که چه کیفی داد حکوم 

های هندی درسدددت کردمو کنار کامران گرفته بود خوابیده بود حولکو شدددبیه این کال
شدم کامران هنوز خواب بود یه ذره از  صدای در از خواب بلند  شیدم با  کامران دراز ک

ای بابا شددکا که -در و باز کردم که نوشددین درو هل داد و با نازلی اومد داخل نوشددین
هیس بابا نکیبینی خوابن؟ نوشین اروم گفت -هنوز خوابید خکیازه ای کشیدمو گفتم 

شد با- سر تا پای من و نگاه کرد بعدم خیره  سر رفت نازلی با حرف  صلم  با خوب حو
به کامران دلم میخواسددت جفت پا برم تو دهند دختره بیشددور رفتم تو سددرویس تا 
دسددت و صددورتکو بشددورم کامران خواب خواب بود نوشددین روی صددندلی می  اراید 

وشید ور میرفت رفتم نشسته بودو داشت واسه خودش الک می د نالیم داشت با گ
ستم  ش شو -ررف تخت و کنار کامران ن کامی بلند -تکونی نخورد -کامران ک ی م بلند 

بگیر بخواب بچه خوابم میاد -با صدددای خوابالودش گفت  ؟شددو دیگه چقدر میخوابی
سته گفت -گفتم  شکای ب شو بچه ها تو اتاقن این و گفتم با چ -ای بابا ولم کن بلند 

-اتاق چیکار؟ خواسددتم جوابشددو بدم که نوشددین سددریعتر گفت  غلط کردن اومدن تو
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شو ببینم  شو میخوام بخوابم -خودت غلط کردی بچه پررو بلند  ساکت  شین  -اه نو
چیکارش دارین خوابد میاد خوب کامران با -کامران بلند شو منم ول کن نازلی گفت 

یکنه؟ خندیدم و بلند این مامانم اینا اینجا چیکار م-صدای نازلی وولم کردو اروم گفت 
شت باهاش بازی میکرد اونم  شین بود و دا شونه کردم آرش بغل نو شدم موهام و 
صدای خندش هرچند دقیقه یه بار بلند میشد کامران روی تخت نشست و دستاش و 

شید  سبید -ک شین زد و -آخخخخخخخ که چقده چ سالم داماد کامران لبخندی به نو
شین ل-گفت  شغول بازی با آرش کرد سالم به روی ماهت نو شو م بخندی زد و خود

نازلی با لبخند به کامی سالم داد که اونم به سردی جوابشو داد انگار یه سطل اب یخ 
شین و گفتم  سر نازلی رفتم ررف نو شی رو  این جیگر مامان و بده که باید -ریخته با

ستم د ش شت بغلم کنار کامران روی تخت ن شت با شیر بخوره با لبخند بچه رو گذا ا
شت ررف آرش و گفت  شیر میدادم که برگ شتم به آرش  شید ور میرفت دا به -گو

سم؟  سر ما رو باش چطوری نف شد -گل پ شیر خوردن  شغول  آرش خندید و دوباره م
کامران صورتشو بوسید و بلند شد تا بره دستشویی نوشین اومد کنارم نشست و رو 

سرت و ب ن -به نازلی گفت  شت  شن نازلی اون کلید پ شه اتاق اتاق که رو شن  تا رو
قربونت برم من دستد که شستم و محکم گرفته بود باال -شد آرش چشاش و بست 

کلی -آوردم و بوسیدمد کامران اومد بیرون و مشغول شونه زدن موهاش شد کامران
نکیدونم فکر کنم مارو -چه کاری ؟ -رفتن با نوید بیرون گفتن کار دارن -کجاسدددت؟ 

غلط کردی -دختر بازی نوشدددین باحرف به کامران نگاه کردو گفت رفته -پیچوندن 
یکی دیگه میره دختر بازی به من میگی غلط -کامران شدددونه ای باال انداخت و گفت 

غلط کرده با تو کامران اومد خودشو انداخت رو نوشین که روی تخت نشسه -کردی؟ 
دم نوشین داد می د بود و شروک کرد باهاش کشتی گرفتن با خنده بهشون نگاه میکر 

شروک کرد  شت نگاه میکرد کامران  شه دا ستاده بود یه گو کامران قهقه می د نازلیم وا
کامران دست …..تورو خدا….بهار-به قلقلک دادن نوشین نفس نوشین بند اومده بود 

ولد کن کشددتید به رو با خنده از روی نوشددین بلند شددد -کامران و گرفتم و گفتم 
س شین از موقعیت ا شید با نو شت کامران موهاش و ک شو انداخت پ تفاده کردو خود

صدای بلند اونا آرش دست ا خوردن برداشت و بهشون نگاه کرد ولی هنوز چند ثانیه 
ای نگذشدددته بود که بلند زد زیر گریه هردوشدددون با صددددای گریه آرش تکوم کردن 

ی خوب شددد حاال خودتون بیا-جنگشددون و سدداکت شدددن با اخم رو بهشددون گفتم 
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شدن آرش با دیدن اون دوتا بلند زد  ساکتد کنید یه نگاهی بهم کردن و بهم ن دیک 
بکیریدددد ایشددااهلل از جام بلند شدددم و لباسددکو مرتب کردم راه -زیر گریه داد زدم 

آروم فدات شم،خودم میکشکشون،ترسیدی مامان قربونت -میرفتم باهاش حرف می د 
غلم گرفتم یکم قربون صدددقد رفت و باال نگهد بره کامران اومد کنارم و آرش و از ب

شت زنم میخورد  شیم و که دا شیدم گو شد نفس راحتی ک ساکت  شت تا باالخره  دا
 - جانم بابا-برداشتم 

چشم قربونت برم شکام - –آره اونام خوبن ،جای شکا خالی -قربونت برم اره رسیدیم-
-سدددوند اونام گفتن قربونت برم خداحافظ بابا سدددالم ر - –مراقب خودتون باشدددین 

سددالمت باشدده در و زدن کامران رفت درو باز کنه کلی و نوید بودن کامران نگهشددون 
بهار لباس ب وش بچه ها میخوان بیان تو سددریع لباسددامو -داشددت و رو به من گفت 

شالم سرم انداختم جلوی کلی راحت بودم و شال سرم نکیکردم ولی  کود کردمو یه 
جلوی در کنار رفت و اون دوتام اومدن داخل کلی با  کامران از … جلوی این پسدددره

توچرا این شددکلی شدددی؟چرا اینقده سددرخی؟ نوشددین خودشددو -دیدن نوشددین گفت 
به -ازین یارو ب رس کامران خندید و گفت -انداخت روی تخت و با بی حالی گفت 

من کرم -من چه میخواسددتی کرم نری ی نوشددین با حالت تهاجکی بلند شدددو گفت 
غلط میکنی -نوشدددین میگرم دوباره لهت میکنم ها -نه پس من کرم ریختم -ریختم 

کامران به ررفد خی  برداشت که اونم دویید و پشت کلی قایم شد رو کردم به اون 
اماده شددید بریم بیرون نوشددین هورایی گفت و رفت با -بشددینید کلی-دو نفر و گفتم 

رون مانتوی مشددکیم و با شددلوار ابی نازلی تا اماده بشددن اون دونفرنم رفتن از اتاق بی
ککرنم تنگم و با شال هکرنگد سرم کردم کفشای ل  دارم و پام کردم موهامم باالی 
سرم فکل کردم نشستم جلوی می  وشروک کردم اراید کردن رر گونه صورتیکو با رر 
صددورتیم زدم دور چشددکم مداد کشددیدم تا چشددام یکم حالت بگیره پاچه گیر بشدده 

داشددتم کامرانم یه تی شددرت مشددی با شددلوار لی اب ککرنم پوشددیده بود موبایلکو بر 
ستی که کرده بودیم آرش و اماده  شم اومد از  ست کرده بود خو شن در شم ف موها
سختم بود با اون  ست کامران خودم  شلوار آبی تند کردمو دادمد د کردم یه بلوز 

نام از جاشددون بلند کفشددا بغلد کنم بچه ها تو البی منتظرمون بودن با اومدن ما او
شدن سوار ماشینا شدیم و راه افتادیم ررف شاندی  هوا رو به تاریکی بود شبای شاندی  
شدیم رفتیم تویه یکی از آالچیقا نشستیم و  شینا رو پارک کردیم و پیاده  کشق بود ما
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باهکدیگه  االچیق روبه روییم گروهی از دختر پسدددرای جوونی بودن که معلوم بود 
ش شروک کردن هووو کشیدن تو دلم گفتم زهرمار دوستن با ن سرا  ستنکون دخترا و پ

سرای روبه  سه پ شت وا سفارش دادن نازلی هی دا سرا قلیون  شد پ شروک  باز دوباره 
رویی کشوه خرکی میومد نوشین کثافت کجب تی ی زده بود یه مانتو قهوه ای و شال 

ش سط از  شم فرق و شیده بود موها شلوار تنم کرمی پو ل ریخته بود بیرون کرمی و 
شروک  شده بود قلیونارو که آوردن بچه ها  سابی داف  شم مثل من بود ولی ح ش ارای
کردن کشددیدن بوی دود اذیتم میکرد ولی با این که کامران سددیگار میکشددید هیچی 
نکیگفتم نوید که معلوم بودتو کف یکی از دختراسددت چشددم از ررف بر نکیداشددت و 

یومده کشددوه خرکی واسدده این یارو میومد پسددرام که دختره ام که معلوم بود بدش ن
حسدددابی زل زده بودن به ما دخترا بیشدددتر از هکه من بدبخت محلشدددون ندادم و 
مشددغول حرف زدن با نوشددین شدددم کامران واسددکون بسددتنی سددفارش داده بود با 
سرا بود خیره خیره نگام میکرد با  سکت یکی ازهکون پ شتم اون  سنگینی نگاهی برگ

ای جونم چشم ،ای جونم قیافه بعدم بلند زدن -ش کردم که با دوستاش گفت اخم نگا
پاشو بریم یه -زیرخنده کامران که فهکید با اخم نگاهی بهشون کرد و رو به کلی گفت 

تخت دیگه کلیم که معلوم بود از نگاه پسرا به زند حسابی کصبی شده قبول کرد با 
یکه مینداختن از کنارشون رد شدیم و بلند شدنکو صداشون و میشنیدیم که داشتن ت

رفیتیم قسکت باالی رستوران خیلی خوشگل بود با خیال راحت دیگه اونجا نشستیم 
شد از هکه دوتایی ککس انداخت  شغول ککس گرفتن  شید و در اورد م شین گو نو
خیلی ککسای خوشگلی شده بود چند تا دختر شیک و خوشگل از کنارمون رد شدن با 

و بغلم بود یکیشددون جیغی کشددید و اومد ررفم با صدددای مهربونی دیدن آرش که ت
آره ک ی م دخترای -میشدده این نی نی رو ببینکد؟ لبخندی بهد زدم و گفتم -گفت 

یکیشون -مودب و باحالی بودن اصال محلی به پسرا نذاشتن خودشون و معرفی کردن 
ناز دومیشددون اسددکد نسددترن بود خیلی دختر باحال و خونگرمی بود والبته خیلی 

سکد روناک بود خیلی دخترای  سومیم ا سترن و دختر  سکد زهرا بود اونم مثل ن ا
خوبی بودن روناک از هکشددون خوشددگلتر بود مام خودمون و معرفی کردیم نوشددین 

سترن شینن ن شون کرد ب ستیم؟ -دکوت نه ک ی م اونام اومدن کنارمون -م احکتون نی
وای که این بچه -صدقد میرفت نسترن نشستن روناک آرش و بغل کرده بود قربون

-ب نم به تخته چقدر نازه ،وای اینهو فرشددته هاس،اسددکد چیه؟ نوشددین جواب داد 
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بچه کدوماتونه؟ با -الهی اسدددکشدددم مثل خودش خوشدددگله زهرا گفت -آرش روناک
به نظرت بچه کیه؟ هرسه تاشون نگاهی بهم کردن -شیطنت بهد نگاه کردم و گفتم 

نوشددینه روناکم -ماماند بهکون نگه کردو رو به نوشددین گفت  به نظرم-زهرا گفت 
شکافی نگاش کرد و گفت  شت ررف کامران و با مو سته؟ -برگ شم آقا کامرانه در بابا

نه ک ی م باباش و درسددت گفتی ولی ماماند من -زدیم زیر خنده که نوشددین گفت 
لیون شو توی نیستم البته خیلی خوشحالم که شوهرم این کتیقه نیست کامران دود ق

دلتم بخواد البته منم خیلی خوشددحالم نوشددین که -صددورت نوشددین خالی کردو گفت 
خودم کفنت کنم کامران داشددتیم باهم به کل کالی اون -داشددت سددرفه میکرد گفت 

ماماند بهاره آره؟ این هنوز داشدددت فکر -دوتا میخندیدیم که یهویی نسدددترن گفت 
سر منه آره ک -میکرد لبخندی بهد زدم و گفتم  ولی توکه می نه خیلی -ی م این گل پ

شه  شون با تعجب نگاهی به من و کامران و  ۱۷آره من -سنت کم با سه تا سالکه هر
آره دخترای خوبی بودن شکاره -نههههههه خندیدیم و گفتم -آرش کردن و باهم گفتن 

هاشون و ازشون گرفتیم اونام شکاره مارو گرفتن البته فقط دخترا رو اونا اهل مشهد 
با اخم نگ که اونم  کاره داد  ناک شددد به رو ید  که بودن موقع رفتن نو با ه فت و  ر

خداحافظی گرمی کرد ولی به نوید که رسددید به سددردی باهاش خداحافظی کرد قرار 
شون خبر بدیم اونام بیان ادمایی خونگرم و مهربونی  ستیم جایی بریم به شد اگه خوا
سکون بوق زدن و رفتن مام  شدن و وا سفید بود  شون که پرشیای  شین سوار ما بودن 

سه هکین هرکی سوار ماشین شدیم و راه افتادی شام و خورده بودیم وا م سکت هتل 
صدای  شتیم بریم حرمبا  صبح قرار گذا شد  سه خواب اماده  رفت تویه اتاق خودش وا

ستم  ش شکام و باز کردم و روی تخت ن صبح بخیر به گرمی جوابکو -کامران چ سالم 
م باشه ای گفت ۸-مگه ساکت چنده؟ -سریع آماده شو میخوایم بریم حرم -داد و گفت 

و رفتم تا دست و صورتکو بشورم کامران داشت جوراباشو پاش میکرد بک بلوز سفید 
یقه شددیخی به رنم مشددکی پوشددیده بود که خیلی جیگر شددده بود با شددلوار مردونه 
هکرنگد موهاشم داده بود باال سریع مانتوی مشکی بلندم و با یه شلوار لی تنم آبی 

ریده بودم و خیلیم بهم میومد و سرم کردم روشن پوشیدم مقنعه حجابیم که تازگیا خ
سفید رنگیم که آورده بودم تا زده  شم ندادمد چادر  شت گو ستکد و پ شل ب ولی 
صله آراید  ضر کردم حو سریع حا شم  شتکد توی کیفم و جورابامو پام کردم آر گذا
نداشددتم فقط یه ررلب زدم و اومدم بیرون بچه رو دادم دسددت کامران رفتیم تو البی 
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هنوز هیچکدوم از بچه ها نیومده بودن چند دقیقه منتظرشون نشستیم که  نشستیم
ساکت تو ترافیک گیر  شین یک  شوخی و خنده رفتیم تو ما شد با  شون پیدا  سر و کل
کرده بودیم به حرم که رسدددیدیم ازهم جدا شددددیم چادرمو سدددرم کردم اون دونفرم 

قسددکت بازرسددی اومدیم  هکینطور لبخندی به روشددون زدم که جوابکو دادن با هم از 
سرم بود لبخند مهربونی بهم زد داخل  سفید روی  بیرون کامران با دیدن من که چادر 
صحن از هم جدا شدیم بچه رو ازش گرفتم سختم بود با بچه چادر نگه دارم یه گوشه 
ای نشددسددتم و اشددکام روون شددد دکا کردم و گریه کردم از امام رضددا خواسددتم تکام 

کنه بذاره دوباره روی خوش زندگی و بچشم با صدای دخترا ازون مشکالت و ازم دور  
حال و هوا بیرون اومدم اونام چشاشون سرخ بود معلوم بود گریه کردن خواستم بلد 
شم ولی پام خواب رفته بود نوشین حواسد بهم نبود ولی نازلی با لبخند آرش و ازم 

سریعتر خوابد می ره با  بدش من این خوشگله رو توم پاتو تکون بده-گرفت و گفت 
تعجب بهد نگاه کردم که دوباره لبخند زد با خودم گفتم جلل الخالق چه سدددریع 

شد ای کاش زودتر میاوردمد اینجا با داد نوشین با گیجی نگاش کردم  ها؟ -متحول 
حواست کجاس بلند شو دیگه پسرا بیرون منتظرن از جام بلند شدم و خواستم آرش -

شه با بچه و ازش بگیرم که اجا شتم مشغول با  ———زه نداد لبخندی بهد زدم و گذا
یک هفته بعد از مشدددهد اومده بودیم سدددفر خیلی خوبی بود بعد کلی گردش و حرم 
شده بودیم مهربون تر از چی ی بود که فکر میکردم با  ست  رفتم ،با نازلی مثل دوتا دو

شت از  شم یه چند باری رفتیم بیرون و موقع برگ ستا سترن و دو شون قول گرفتیم ن
شگاه کنکور ثبت نام کرده  سر ب نن کامران من و تویه آموز اومدن تهران حتکا بهکون 
این روری میتونم درسددکم بخونم دختر و پسددر قارین ولی خوب بچه های باحالین 
تاق میام  امروزم مثل هرروز دارم میرم اموزشدددگاه آرش و کنار کامران میذارم و از ا

شیدم با بیرون امروز یه مانتو سفید پو شلوار تنم  شن با مقنعه و  صورتی خیلی رو ی 
ست بگیرم  صورتیم از خونه می نم بیرون تا برم درب سفید و  س رت آدیداس  شای ا کف
شین جلوی  سیم که یه ما شگاه کوچه خلوته یکم ترس برم میداره منتظر تاک برم آموز

شدده و یه چی ی پام ترم  میکنه بی تفاوت از کنارش رد میشددم که دسددتم کشددیده می
جلوی بینیم قرار میگیره و دیگه هیچی نکیفهکم چشددکا و باز میکنم سددرم گیش میره با 
ترس به دو رو برم خیره میشددم توی اتاق تاریکم شددبیه زیر زمینه گریم میگیره خدایا 
شکام  شنوم ا صدای پایی و می شم  شه ای از ترس تو خودم مچاله می چیکار کنم یه گو
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سرازیر  شه و یه دختر میاد تو قیافد و نکیتونم ببینکه رو گونه هام  شه در باز می می
چراغ و روشن میکنه دستکو جلوی چشام میگیرم کم کم چشام کادت میکنه دستم و 
از روی چشدددام بر میدارم و با بهت به دختره نگاه میکنم قیافد خیلی آشدددنا می نهبا 

نشناختی ک ی م؟مارالم چشای ری  شده نگاش میکنم که قهقه مسخره ای مینه و میگه 
شغاله که اون روز با  شوهر جونت یادم اومد این هکون دختره ا ست دختر قبلی  !!!دو

چرا من و -کامران رفتیم دنبالد اشددکام و از روی گونم پاک میکنم و با خشددم میگم 
ضی؟  شده و گفت -اوردی اینجا کو شگله بعدم جدی  شو خو صبانی ن اون -اخه ی ک

که نباید با ما در بیفته قبال مبهد ههشدددار داده بودیم ولی شددوهر اشددغالت باید بفه
شم داد زدم  ضی با -خوب مثل ایکه جدی نگرفته مردک گورخر با خ دهنت و ببند کو

سیلی که زد ساکت شدم تازه یادم افتاد کامران واسه چی بادیگارد واسکون گذاشته 
یرسدددونکت ولی من بود تازه یادم افتاد چرا بهم میگفت مراقب خودت باش بذار م

یاد آرش جیگرم و اتید زد هق هق  کار کنم  باهم چی حاال میخوان  یدادم  گوش نک
باالتکاس بهد گفتم  ند شدددد  خواهد میکنم بذار برم بچهم خونه اسدددت -گریم بل

ااا پس کامران اون توله سم -گرسنشه باید بهد شیر بدم مثل جنونیا خدید و گفت 
یی با مشددت و لگد به جونم افتاد که دیگه دهنت ببند توله سددم تو-و نکشددت نه؟ 

هیچی نفهکیدم با لگدی که بهم خورد چشددامو باز کردم مارال و دوتا مرد باالی سددرم 
بیا واست یه سوپرای  دارم صندلی و اورد جلوی -واستاده بودن تکام بدنم درد میکرد 

ر من گذاشتت و روش نشست گوشید و در اورد و شکاره گرفت و گذاشت رو اس یک
شد  شکام روی گونه هام رونه  شم پیچید ا سته و کالفه کامران که تو گو -صدای خ

حاال آشنامیشیم باهم کامران با کصبانیت -شکا؟ -به آقای مهندس احوال شکا؟ -بله.؟ 
قه ای زد و گفت -گفت  مارال قه هت -کی هسدددتی؟چی میخوای؟  یال ب من و بیخ

سددید خونه؟ بعدم با اون دوتا هشدددار داده بودم آقای مهندس ،راسددتی خانومت نر 
کوضیا زن من -قلچکاغ بلند زدن زیر خنده صدای کصبی و خشکگین کامران بلند شد 

هوی هوی مهندس پیاده -کجاست ؟چه بالیی سرش آوردین،چی از جوند میخواین 
بیا با زن ک ی ت صحبت کن گوشی گرفت -میگم کی هستی کوضی؟ -شو باهم بریم 

هار؟ک ی م؟خانوم-ررفم  با گریه و هق هق گفتم ب کامران -جونم؟خوبی؟ -کامران -م 
کامران مارال -سددریع و تند گفتم -اروم باش ک ی م خودم نجاتت میدم -من میترسددم 

شی و قطع کرد و به جونم افتاد  صندلی پرید پایین و گو سریع از  من و دزدیده مارال 
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کشددکت مارالتکام چیییییییییییییی؟می-فقط تونسددتم داد کامران و بشددنوم که گفت 
لباس روشددنم پر شددده بود از خون حالم خیلی بد بود با هر ضددربه ای که بهم می دن 
سه دیدن  سم نکونده بود چند وقتی بود اینجا بودم دلم وا خون باال میاوردن رمقی وا
ندگیم بود دلم اغوش گرم  که تکوم ز کامران  لک زده بودآرش کوچولوم  خانوادم 

ستم ،دلم  شده بودم کامران و میخوا ست حسابی الغر  دکوا کردنا و غرغراش و میخوا
نداشدددتم نگران خودم نبودم نگران آرش بودم نگران کامران  وبا یه مرده هیچ فرقی 
بودم االن چیکار میکردن در اتاق باز شدددد و مارال با قاسدددم که فهکیده بودم رکیس 

سید شون کردم از حالت نگاهم تر سردی تکام نگا ن ولی به روی گروهه اومدن تو با 
خودشون نیاوردن هرچی باهم حرف می دن جوابشونو نکیدادم تو دنیای خودم بودم 
هیچی نکیشددنیدم اونام که معلوم بود حسددابی کصددبی شدددن از این هکه بی محلی 
دوباره شدددروک کردن به زدنم و فحد دادنم دیگه مثل اوال حتی گریه هم نیککردم 

م که خوب خالسی میشدن میرفتن قرار بود فقط سرد به یک گوشه خیره میشدم اونا
اگه امروز کامران برگه شراکت با اون شرکت و ازبین نبره و شراکتد و بهم ن نه من 
و بکشددن هیچ خبری از کامران نبود با صدددای آزیر ماشددین پلیس چشددام و از هم باز 
کردم ماراال و قاسددم سددریع اومدن داخل و دسددتام و بسددتن و یه تفنم گذاشددتن رو 

سلحه به دست ش سشون کار میکردن ا قیقم و هلم دادن بیرون هکه ی افرادی که وا
ککین گرفته بودن راه پشددت و بوم و در پید گرفتن بدون جون دنبالشددون کشددیده 
میشدم روی پشت بوم که ایستادیم قامت کامران که خکیده شده بود شناختم مارال 

ی کردی جناب مهندس قرار بد کار-دادی زد که توجه هکه رو به خودش جلب کرد 
نبود پای پلیس تو بازی وا بشدده ،به قولت ککل نکردی پس منم به قولم ککل نکیکنم 
با زنت خداحافظی کنم کامران خواسددت بیاد ررفم که دسددتاش و گرفتن با دیدند 

بهتره -اشددکام سددرازیر شددد هق هقم اوج گرفت پلیسددی که پایین واسددتاده بود گفت 
شی،اون دختر و سلیم ب شی  ت سلیم ن ست مطکین باش ت صره ا ولد کن خونت محا

سالم به در نکیبریم مارال خنده هیسیریکی کرد و گفت  میکشکد این دختر و -جون 
ضکینی نکیکنم این  سلحشون و بذارن زمین وگرنه ت سرهنم به نیروهات بگو ا جناب 

سالم بکونه این دفعه کامران بود که داد می د  س-دختر  شغال ،ررف ح اب ولد کن ا
تو منم بهار و ولد کن،میدونی چند روزه بچد بیتابید و میکنه ولد کن بیا خورده 
حسابت و با من تسویه کن با صدای تیری که زده شد بلند جیم زدمو چشام و بستم 
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کامرااااااااااااان -مهندس با زنت خداحافظی کن بند داد زدم -قاسم بلند خندید و گفت 
ا پلیسددا میشددنیدم دوباره صدددای شددلیک اومد با ترس صدددای داد و بیداد کامران و ب

افتادم روی زمین چشدددکام و باز کردم از دیدن دوتا جنازه که کنارم افتاده بودن از 
هوش رفتم وقتی چشددام و باز کردم کامران و بابا رو دیدم که کنارم شددسددتن اروم 

رد و آب اب کامران سددریع بلند شددد و با یک لیوان آب برگشددت کککم ک-زم مه کردم 
اروم باش -آرش و بیارین بابا-بخورم با بی حالی زل زدم و تو چشددداشدددون و گفتم 

دخترکم اینجا بیکارسددتانه آرش اینجا نیسددت خونس کامران اومد ررفم و خواسددت 
چرا -بغلم کنه که پسددد زدم تعجب و میشددد تو چشدداش دید با گریه بهد گفتم 

ن گذاشددت نامرد؟میدونی هرثانیه یه اینقدر دیر اومدی کامران،چرا؟میدونی چی به م
شت  سیند م شت،ازت بدم میاد لعنتی بدم میاد تو بغلد بودم و به  سم گذ ککر وا
شت و لگدایی که نوش جان کده  شتم ارومم کنه دلم به خارر م سعی دا می دم اونم 
بودم به شدددت درد میکرد و خون باال اوردم کامران هول شددد و سددریع از اتاق رفت 

شتم  ست بیرون دا سم نکونده بود د شای خودم میدیدم دیگه جونی وا مردنم و با چ
شتم رو بهد گفتم  شد -بابا رو گرفتم و با اخرین جونی که دا آرششد چشام بسته 

کامران تحکل دیدن بهار این شددکلی و نداشددتم این بهار نازنین من بود که اینقدر  –—
شت  سته اوردند رو پ ست ب شده بود وقتی با د ضعیف  ست الغر و  بوم دلم میخوا

بغلد کنم ،تو اغوشم فشارش بدم و از بوی تند مست شم جایی که اسکم و با گریه 
و هق هق صدا زد دوست داشتم بکیرم به خارر من بود که بهار االن تو این وضعیت 
بود تو بیکارسددتان اومد تو بغلم و خودش و خالی کرد دلم واسددد رید شددد معلوم 

مهربون من اینقده کینه ای شدددده بود از بس به خودش نبود چیکارش کردن که بهار 
شار آورد یهویی خون باال اورد از ترس چند ثانیه بهد نگاه کردم ولی بعد به خودم  ف
اومدم و دوییدم بیرون اتاق تا دکتر و پیدا کنم با نگرانی و استرس تو سالن بیکارستان 

پذیرش نشسته بودن به داد می دم و دکتر دکتر میکردم پرستارایی که پشت قسکت 
سددکتم اومدن و سددعی داشددتن من و ارومم کنن با بدبختی بهشددون گفتم چی شددده 
یکیشون رفت دکتر و خبر کنه یکی دیگم با من اومد وقتی در اتاق و باز کردم با دیدن 
وضددعیتی که جلوم بود روی دو زانو افتادم پرسددتار نکیدونسددت به حال کدومکون 

سیدگی کنه بابای بهار ، شاش و باز ر ست چ بغلد کرده بود و با التکاس ازش میخوا
کنه پرستار سعی داشت جداش کنه ولی اون از بچد جدا نکیشد رو به من کرد و با 
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دیدی کامران ؟دیدی بی بهار شددددیم؟جواب بچشدددو چی میدی کامران؟ -گریه گفت 
رم اشددک میریختم و سددرم و به دیوار می دم بلند شدددم و سددکت بهار یورش بردم بها

چشدداش و اروم بسددته بود و دسددتاش دورو ورش بودن با اومدن دکتر مارو از اتاق 
سکت اتاق ککل با گریه  سریع از اتاق اوردند بیرون و بردند  انداختن بیرون بهار و 

تادم  بال دکتر راه اف قای دکتر برگشدددت ررفم و گفت -دن یه الزم دارم ،وگرنه -ا کل
روبه پرستاری که کنارش بود داد زد و گفت  جونشو میده بهت زده بهد نگاه میکردم

شی ،اتاق ککل و آماده کنید - شین،دکتر بیهو سریع دکتر پهلوان و پیجد کنید زود با
با رفتار دکتر فهکیدیم حالد خیلی وخیکه ولی بازم خدارو شدددکر میکردیم که زندس 

باباشو سریع ….. منفی بود باباشم هکین گروه خونی و داشت ولی  o گروه خونی بهار
بردن ازش خون بگیرن و اماده ی ککلد کننجلوی در اتاق ککل روی صندلی نشسته 
صه هکه اومده  شین و خال شک میریختم بهراد و بهرام و کلی و نو بودم و اروم اروم ا
بودن بهراد که تا من دید هکچین خوابوند تو گوشم حق داشت زندگی خواهرشون و 

ده بودم دلم واسدده آرشددم تنم شددده بود یک به خارر یک انتقام بچگونه داغون کر 
سر بهار بیاد من جواب اون بچه رو چی بدم از وقتی بهار و  لحظه فکر کردم اگه بالیی 
شنیدم ولی با رفتن  صدای گریه ها و جیغاش و می ساکتم بغلد نگرفتم  دزدیدن یک 

ده بهار دل و دماغ اینکه برم ررف اون بچه رو نداشددتم بهارم به خارر آرشددم که شدد
شک میریختم و تو  ست ارزشی ندارم ولی اون بچه بهت نیازه داره ا برگرد ،میدونم وا
دلم التکاس میکردم بعد چند سدداکت راقت فرسددا یک نفر از در اتاق ککل بیرون امد 
سی که به حرف  سکته رو زد اولین ک هککون هجوم بردیم ررفد که فکر کنم رفلک 

ید؟ میخواسددتم با لگد ب نم تو دهند ما بسددتگانشدد-حالد چطوره؟ -اومد بهرام بود 
بله؟بگین دیگه پرستاره سری از روی تاسف تکون داد -چی میگیم اون چی میگه بهراد

متاسفانه دوتا کلید و از دست داده،شانس آوردین پدرش بود وگرنه تکوم -و گفت 
ی کنه میکرد االنم اگه خدا بخواد سدددالم از اتاق ککل بیاد بیرون باید با یک کلیه زندگ

پرستاره از کنارمون رد شد ایندفعه نوبت بهرام بود که یقم و بچسبه کوبوندم به دیوار 
به خدا قسم اگه خدایی نکرده ازین در بیرن -و یقکه و گرفت و با گریه و خشم گفت 

نیاد زندت نکیذارم کوضی سرمو انداختم پایین و چی ی نگفتم خودش خسته شده و 
شم گرفت و منم بغلد شت جدامون   تو اغو سعی دا کردم و باهم زدیم زیر گریه کلی 

-کنه ولی ما جدا نکیشدیم روی صندلی نشوندمم نوشین اومد کنارم و با گریه گفت 
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شم  شد با خ شو برو پی شد تورو جون بهارت پا کامران نازلی االن زنم د آرش تلف 
چه ماماند بهار اینجا تو اتاق ککل اونوقت من برم پید اون ب-نگاهد کردم و گفتم 

کامران جان مادر خودت که میدونی آرش نفس بهارت بود دوس -اومد کنارم و گفت 
شکی  شه؟چرا اینجوری میکنی با خودت و اون بچه؟ با چشکای ا داری نفسد پرپر ب

اون بچه رو بدون بهار -زل زدم به خاله دسدددتام و جلوی صدددورتم قرار دادم و گفتم 
د بیرون که انشدددااهلل میاد به خداوندی خدا اگه مادر بهارت اگه سدددالم بیا-نکیخوام 

بفهکه با پاره تند چیکار کردی هیچوقت نکیبخشددتت بهراد دسددتکو گرفت و بلندم 
بلند شددو برو ما اینجاییم خبری شددد خبرت میکنیم خاله رو به نوشددین -کرد و گفت 

شددو بلند شددو مادر توم برو هم رانندگی کن هم اونجا به باران و ارش برس پا-گفت 
دخترم نوشددین از جاش بلند شددد دسددتکو گرفت و من و دنبال خودش کشددوند روبه 

شد بهم زنم ب نید -بهرام و بهراد کردم و با التکاس گفتکم  شه -تورو خدا هر خبری  با
شدو  شین  سوار ما شین  ستان بیرون نو خیالت راحت برو با ناراحتی اومدم از بیکار

دم و چشکام و بستم خیلی وقت بود که روشند کرد سرمو به پشتی صندلی تکیه دا
شت جلوی  شین و نگه دا شین ما شته بودم نو سه یه ثانیه ام بود پلک رو هم نذا وا
سیدم  ست از قیافه خودم میتر ستم آرش کجا ه صال نکیدون شون بودیم ا خونه خود
سرخ بود و زیرش  شام  سام چروک بود حکام نرفته بودم چ رید در اورده بودم ،لبا

ود نوشددین ماشددین و پارک کرد و رفتیم داخل صدددای گریه آرش میومد گود افتاده ب
اروم خاله جون ،اروم ک ی م،اخه -صدددای نازلیم میومد که سددعی داشددت ارومد کنه 

شادی بهم  سالم ارومی دادم نازلی با  شم رفتم داخل و  چرا ایقده گریه میکنی فدات 
سید  شد و با نگرانی پر سریع ناراحت  لد چطوره ؟ککلد تکوم بهار حا-سالم دادو 

نشدددد؟ سدددریع به کالمت نفی تکون دادم و رفتم ررفد تا آرش و ازش بگیرم باران 
روی کاناپه خوابیده بود آرش با دیدن من گرید شدددت گرفت و خواسددت بیاد بغلم 

جانم بابا!!قربونت برم آروم باش،بابا االن -رفتم بغلد کردم و به خودم فشارش دادم 
سیدمد و تو  شت بو شم ،اروم باش پید -بغلم تکوند میدادم پی اروم باش فدات 

مرگت شدددم،توم بهونه ی مامانت و میگیری؟مامانت میاد زود میاد صددددام تبدیل به 
شکام رو گونه هام میریخت  شده بود ا شم ،جوابتو رو -فریاد  باید بیاد،باید برگرده پی

سکون و گفت سرمو کردم ررف ا خداااااااااا این -م چی بدم تو بهد نیاز داری مگه نه؟ 
بچه بهد نیاز داره من به جهنم به خارر هکین بچم که شده دوباره بهم برش گردون 
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نوشین با گریه اومد ررفم و خواست بچه رو ازم بگیره ولی آرش و که گریه میکرد به 
ارم باش نفس بهار،اروم باش،وجود بهارکم ،اروم دوباره -خودم فشارش دادم و گفتم 

دیدی -کردم به نازلی که یک گوشه نشسته بود و با گریه بهم نگاه میکرد اروم شد رو  
نازلی دیدی بهارم چقدر داغون شددده،دکا کن واسددد نازلی ،تو بگو اگه بره من بدون 

به زور چند روزه قبول میکنه -اون چیکار کنم؟ نوشین با شیشه آرش برگشت و گفت 
دادم و شیشه رو از دستد گفتم شیشه رو بگیره،شیر مادرش و میخواد سرمو تکون 

بخور گل پسدددرم بخور تاج سدددرم تازه نگام به باران -آرش لجبازی میکرد و نکیخورد 
-افتاد که داشدددت با ترس و گریه بهم نگاه میکرد لبخند بی جونی بهد زدم و گفتم 

خوبی ککو جون؟ لباش و برچید یاد بهار افتادم که وقتی گریه میکرد اینجوری میشددد 
جی بهارم کجاسددت؟من ابجیم و میخوامککم با گریه پاش و میکوبید به زمین ککو اب-

شتم و  سینم گذا شو رو  سر شتم بغل نازلی و رفتم ررفد بغلد کردم و  بچه رو گذا
سیدم  اروم باش ک ی م ابجی بهار میاد ،زود برمیگرده،اون به ما قول داده مگه نه؟ -بو

ست میگی؟ - شم -را شی-اره فدات  برو یک دوش -ن اومد ررفم و گفت خوابم میاد نو
ست میذارم  سای تکی  کلی و وا ستکو -بگیر لبا شین د شو نو صله ندارم بیخیال  حو

بهار اگه تورو با این ریخت ببینه که سددکته میکنه مگه نه باران خاله؟ -گرفت و گفت 
سم - شین وا شدم رفتم تو حکوم نو صله بلند  شدی بی حو شتناک  اره ککو خیلی وح

ا رید سییلکو ب نم با حوله و لباس تکی  بعد اینکه حسابی اب حالم و جا ریلت اورد ت
شون داد و گفت  شین بهم اتاق خودش و ن ست جا انداختم -اورد اومدم بیرون نو وا

شتم باران و که روی کاناپه مچاله شده بود  برو بخواب سری تکون دادم گوشیکو بردا
شک م شم کنار ت سکت اتاق آر سرجاش باران و و بغلد کردم و رفتم  ن خوابیده بود 

باران و تو بغلم  یدم  نداختم و خودمم خواب ندم و پتوم و روش ا نار خودم خوابو ک
صدای زنم تلفن  ست با  شو تو بغلم جا داد و دوباره چشاش و ب گرفتکد اونم خود
سریع جواب  سرم پرید  سم بهراد روی تلفن خواب از  سریع از خواب پریدم با دیدن ا

چیییییییییییییییی؟ گوشددی از دسددتم افتاد با داد من نوشددین و - –اد؟ الو بهر -دادم 
نازلی پریدن تو اتاق و بارانم از خواب پرید و با وحشددت بهم نگاه کردبی توجه به اون 
دوتا سددریع شددلوارم و کود کردم و بدون جواب دادن به سددواالشددون پریدم ررف 

هرچی میرفتم راه تکومی  ماشدینه نوشدین و گازشدو گرفتم و رفتم سدکت بیکارسدتان
شد اه محکم کوبوندم روی فرمون  سیدم به چهارراه چراغ قرم   شت تا ر اه لعنتی -ندا
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صابم بیاد  شاید اک شد و زیاد کردم  شت پخد می شتم اهنگی که دا سابی کجله دا ح
سرجاش چشکک ب ن ستاره کاشقی کن دوباره اگه بگی میکونی خ ون با تو بهارهههه 

سم بهار که اومد  صد ا صبح ق ستکو گذاتم رو بوق نه این تا فردا  شدم د دوباره روانی 
نداشددت سددب  بشدده جهنم هرچی میخواد بشدده پامو گذاشددتم رو گاز و بدون توجه به 
پلیسی که داشت سوت می د گاز دادم اهنگم با صدای بلند پخد میشد بخند که ناز 

ل اسدددیر مارو درگیر چشدددکات هنوز برام هکونه هنوز دلم دیوونم به یاد تو میکونه د
خنده هات کن بازم بکون کنارم راهیه قصدده هات کن میددونی بودن تو تکوم ارزومه 
بذارم واسددت بکیرم نگو قصدده تکومه تکو ارزومه بذار برات بکیرم نگو قصدده تکومه 
میدونی بودن تو تکوم ارزومه بذرا واست بکیرم بذار واست بکیرم دل اسیر مارو درگیر 

م بکون کنارم راهی قصددده هات کن میدونی بودن تو تکوم ارزومه خنده هات کن باز 
ستانن ترم   سیره ( جلوی بیکار صه تکومه نپویان اهنم دل ا ست بکیرم نگو ق بذار وا
دستی و کشیدم که صدای وحشتناکی داد سریع پیاده شدم و در ماشین و قفل کردم 

م تو سالن هکه داشتن بهراد میگفت بهار و بردن اونجا رسید icu بدو بدو رفتم بخد
شد  شون که کلی متوجه من  شد اروم اروم میرفتم ررف ست  س گریه میکردن پاهام 

کامران روی زمین نشستم و دستام و گذاشتم -بهراد بلند شد و رو بهم با اشک گفت 
ندم کردن بهراد-روی سدددرم  -وای بدبخت شددددم،خدااااااا چرا اخه از روی زمین بل

دروووغ -ا بهت نگاش کردم یهو شدددروک کردم به خندیدن موفقیت امی  بود کامران ب
نه به خدا بهار دوباره برگشددت پیشددکون بغلد کردم و تو اغوش هم اشددک -میگی؟ 

سریع زنم زدم به نوشین و خبر و بهد دادم با  شوق ریختیم هکه بهم تبریک گفتن 
مامان خوشحالی بهم تبریک گفت و رفت به بقیه خبر بده رفتم پید دکترش بهرام و 

سالم دکتر -بفرمایید -پید بابای بهار تقه ای به در وارد کردم  ccu رفته بودن بخد
سددالم جوون بیا تو رفتم تو در مورد ککل ازش سددوال کردم خداروشددکر دکاهامون -

جواب داده بود ولی بهار هنوز بیهوش بود بعد اینکه دکتر کلی توصیه کرد با یه تشکر 
شیدم  زدم از اتاقد بیرون بهار و دیدم که دارن با یک برانکارد میبرند بخد آهی ک

شده بود  شکننده  ضعیف و  سکت حرکت کردم به بهار نگاه کردم که چقدر  و به اون 
دیگه ازون زیبایی خیره کنندش خبری نبود خیلی الغر شده بود چشکای سردش بسته 

-بله؟ -ران؟ کام-بله؟ با کالفگی گفت -بود گوشیم زنم خورد نوشین بود جواب دادم 
آرش روانیکون کرد از وقتی از خواب بیدار شددده هکد داره گریه میکنه به خدا دیگه 
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زودتر بدون -باشه االن میام پوفی کرد و گفت -کالفه شدیم نکیدونیم باید چیکار کنیم 
حافظی گوشدددیو قطع کرد روبه کلی که کنارم راه میومد گفتم  من میرم خونه -خدا

بهوش -باشدده برو -بی تابی میکنه سددرشددو تکون دادوگفت نوشددین میگه آرش خیلی 
باشه خداحافظ باهاش دست دادم و راهی شدم با سرکت به سکت -اومد خبرم کنید 

شار دادم و  شدم زنم خونه رو ف شین پیاده  خونه میرفتم جلوی در ترم  کردم و از ما
ت و با ناله وارد شدددم نوشددین آرش به بغل از خونه اومد بیرون بچه رو به ررفم گرف

-باران کو؟ -تورو خدا بگیرش روانیم کرد آرش و بغلد کردمو رو بهد گفتم -گفت 
امادش کن ببرمد پارک سری -اونم یک گوشه بم کرده و نشسته پوفی کردمو گفتم 

تکون دادو رفت با ارش رفتم داخل ساک لباساش گوشه ای گذاشته بود لباس سفیدی 
دم انگشددت شددسددتد و تو دهند کرده بود و و از تو سدداکد در اوردم و تند کر 

ستادن  شین و نازلی و باران اماده جلوم وا میککیدش بغلد کردم که هکون موقع نو
بریم نوشدددین درارو قفل کرد و اومد صدددندلی جلو -یاکلی گفتم و از جام بلند شددددم 

بریم شهربازی؟ با لبخند -خوب کجا بریم؟ باران-نشست باران و نازلیم کقب نشستن 
شت تا -ش کردمو گفتم نگا ساکتی گذ شین و به حرکت در اوردم یک  شم ما ای به چ

شادوش هم راه میرفتیم نازلی و بارانم  شین بود و دو صد آرش بغل نو سیدیم به مق ر
سوار  سیله بازی باران با هیجان میگفتم میخواد  جلومون تند تند میرفتن جلوی هر و

بلیط میگرفتم خودم یک گوشه میشتم شه بالبخند واسه اون و نازلی و گاهیم نوشین 
و بهشددون نگاه میکردم آرشددم بغلم وول میخورد بچه ها هکشددون رفته بودن سددوار 
ماشین بشن و بازی کنن منم نشسته بودم و داشتم با آرش بازی میکردم با احساس 
شتن  اینکه کسی نشست کنارم سرمو برگردوندم دوتا دختر که خیلی وضع خرابی دا

ورتکو برگردوندم ارش پیرهنکو توی دستد گرفته بود و اماده گریه کنارم نشستن ص
کردن بودن لبخندی روی لبم نشددسددت پسددرم غیرتی شددده بود دوس نداشددت ج  
ماماند با کسدی صدحبت کنم با یاد بهار گوشدیم و در اوردم و به کلی زنم زدم االن 

شهربازی  ساکتی بود که اومده بودیم  شد؟بهوش  سالم کلی خوبی؟چی-جانم؟ -دو 
باشده -سددالم هنوز نه گفتم که بهوش اومد خبرت مبکنم اهی کشددیدمو گفتم -نیومد؟ 

با نوشین و -کلی که متوجه سرو صدای پارک شده بود با کنجکاوی پرسید =کجایی؟ 
-اهان خوش بگذره من برم دیگه کاری نداری؟ -نازلی بچه هارو اوردیم شدددهربازی 

سته بود با لبخند بهم گفت  قربونت داداش فعال دختری که کنارم ش شنایی -ن افتخار ا
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نخیر بهتره بلند شید وگرنه بد میبینید متوجه نوشین شدم که با -میدین؟ با اخم گفتم 
کنجکاوی داشددت میومد سددکتکون بهد چشددککی زدم که سددریع قضددیه رو گرفت 

بالبخند اومد -روبهد کردم و گفتم  اومدی ک ی م؟بچه بهونت و میگرفت نوشدددین 
گرسددنه -قربونت برم ک ی م دسددت باران و گرفت و گفتم -و ازم گرفت و گفت ارش 

پس بریم واسددت یه چی ی بخرم تو -چرا ککوجون خیلی گرسددنه ام -نیسددتی ک ی م؟ 
شیم زنم  شدند گو سفارش دادیم بعد تکوم  ستیم و پیت ا  ش سوران ها ن یکی از ر

م ده بده داداش که -جانم؟ -خورد با دسدددتکال دور دهنم و پاک کردو جواب دادم 
باشدده من االن -راه به جون نوشددین -راسددت میگی؟ -بهوش اومد با خوشددحالی گفتم 

خوب -هیچی بهار بهوش اومده سددریع بلند شددید بریم نازلی-چی شددد؟ -میام نوشددین
خدا ب رگه بدو بریم باهم -بچه هارو چیکار مینید -خدارو شددکر مام میایم بیکارسددتان 

س سرکت به  شدیم به  سیدیم بعد کلی بلند  ستان حرکت میکردیم وقتی ر کت بیکار
حرف زدن با نگهبان باالخره اجازه داد بچه هارو ببریم باال توی اتاق شدددلوغ بود هکه 
دور بهار نشددسددته بودن و لبخند می دن و باهاش حرف می دن با باز شدددن در هکه 

شحالی دوویید ررف بهار ولی من هکونجا خ شین با خو شتن ررف ما نو شکم زد برگ
سکت چرخید اول چی ی که تو چشکم اومد کامران  شدن در نگاهم به اون  بهار با باز 
بود دلم براش خیلی تنم شددده بود تو چشددکای هم خیره شددده بودیم که با دوییدن 
سیدو کلی اظهار  صورتکو بو شین  شتم نو شم از کامران بردا شین به ررف خودم چ نو

لبخند بی جونی ب نم با صدددای گریه  خوشددحالی کرد در جوابد فقط تونسددتم بهد
شد آرش کوچولوی من  شتم روری که گردنم داغون  سکتد برگ سرکت به  بچه به 
بود که حاال داشدددت تو بغل باباش دسدددت و پا می د با لبخند دسدددتکو تا جایی که 
میتونسدددتم باز کردم کامران بچه رو اورد کنارم ولی نداد بغلد کنم با تعجب بهد 

ک ی م تو حالت خوب نیسددت بهتره اسددتراحت کنی با صدددای -ت نگاه کردم که گف
پس بیارش پایین ببینکد -ارومی که به زور تونستم بگم وخودمم به زور شنیدم گفتم 

وقتی صورت آرش جلوی دیدم قرار رفت قطه اشکی از گوشه چشکم ریخت پایین که 
شد کامران گفت ا وگرنه میبرمد اااا قرار نبود گریه کنی ه-صدای اکتراد هکه بلند 

چرا اینقدره -با ناراحتی بهد نگاه کردم صدددام گرفته بود گلوم حسددابی میسددوخت 
ست از مکیدن  سه زدم د ستم گرفتم و بهد بو ست کوچولوش و تو د شده د ضعیف 
دستد برداشت بهم نگاه کرد بعد چند دقیقه زد زیر گریه و دستاش و به سکتم دراز 
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اروم نکیشد با ککک خاله روی تخت جابه جا شدم کرد تو بغل کامران ووا میخورد و 
کامران کنارم نشددسددت و ارش و تو اغوش خودم و خودش گذاشددت اروم با جوجوم 
شکر  شین و نازلی ت سرمو برگردوندم تا از نو شده بود حرف می دم دلم براش یه ذره 

 پس بقیه کجا-کنم ولی هیچکس تو اتاق نبود با تعجب به کامران نگاه کردم و گفتم 
میخواسددتن ما راحت باشددیم بعدشددم خانوم خانوما شددکا -رفتن؟ لبخندی زد و گفت 

شلوغ بود نفهکیدید  -بچه رو ببر اینجا محیطد الودس مریض میشه -سرتون خیلی 
شین  ستکد با باران بره خونه نو شهف س من میفر اره ولی هرچی -باران اومده؟ -با

شدو بچه رو نکید-چرا؟ -گفتم نیومد تو اتاق تو راهرو نشست  ونم از روی تخت بلند 
شد جابه جا کرد  سته بود تو اغو شکاش ب -نه -چی ی نکیخوای بخرم؟ -که حاال چ

-پس من این و بدم برمیگردم البته وقت مالقات گذشددته من تو سددالنم کارم داشددتی 
دیگه -اخه خسددته میشددی؟ -دیگه چی؟ -توم برو خونه اخم دلنشددینی کرد و گفت 

اتاق رفت بیرون درد داشتم ولی به روی خودم نیاوردم چشکام و  نشنوم،برمیگردم از 
ستم از  صبح با تکون د شد  سته  شار دادم کم کم چشکام ب ستم و بهم ف از روی درد ب
سرمم و در میاورد و یکی دیگه  سرم و بود و داشت  خواب بیدار شدم پرستاری باالی 

ومی؟خوب خوابیدی؟ صبحت بخیر خان-رو وصل میکرد با دیدن چشکای باز من گفت 
اوکی ک ی م واسم ویلچر -اوهوم،میخوام برم دستشویی -لبخند بی جونی زدم و گفتم 

شوندن روش  شده بود من و ن سرخ  شاش از بی خوابی  اورد و با ککک کامران که چ
اولین باری بود که میرفتم دسددتشددویی و اینقدر حال میداد قرار بود تا چند روز دیگه 

ان خسددته شددده بودم میخواسددتم زودتر برم خونه و دوباره مرخا بشددم از بیکارسددت
زندگیم و از سر بگیرمباالخره چند روزم تکوم شد و از بیکارستان مرخا شدم در خونه 
ستاده بودن اون یاروم یک  صاب بود وا سیدیم بچه ها با یک مردی که احتکاال ق که ر

م داخل خاله با گوسددفند ت ل دسددتد بود با کامران از روی خوند رد شدددیم ورفتی
آرش داخل بود با شوق آرش و از بغلد گرفتم و بوسیدمد بعد دو سه هفته باالخره 

الهی مامان قربونت بره قند کسدددلم بهم نگاه کرد و مانتوم و مشدددتای -بغلد کردم 
شار داد و خودش و بهم چسبوند تو اغوشم فشارش دادم بوسیدمد با  کوچولوش ف

امو کود کنم فعال نباید میرفتم حکام از خودم حالم بهم ککک کامران رفتم باال تا لباس
میخورد احساس میکردم نجسم آرش و روی تخت گذاشتم و لباسایی که کامران بهم 
داد و به ککک خودش پوشیدم اونم لباساش و پوشید روی تخت دراز کشیدم و آرش 
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شدی ،مامان و میبخشی  -و تو بغلم گرفتم  ضعیف  شم ،چرا اینقدره  کوچولوی فدات ب
من؟قول میدم دیگه هیچوقت تو رو از خودم جدا نکنم دهند و باز کرد و بهم نگاه 
شیر دادم اونم خورد کامران رفته بود  سر کوچولوی من گرسند با کشق بهد  کرد پ
پایین پید بقیه وقتی آرش خوابید اهسددته از پله ها رفتم پایین هکه داشددتن باهم 

ت شدم با شک بهشون نگاه کردم که کامران حرف می دن با رفتن من پیششون ساک
از بس خوابیده بودم حالم بهم میخوره -چرا اومدی پایین؟ اهسته جواب دادم -گفت 

از خوابیدن خودشو کشید کنار و بهم اشاره کرد کنارش بشینم رفتم و کنارش نشستم 
میت دسددتد و انداخت دورم به باران نگاه کردم که کنار بابا نشددسددته بود و با مظلو

بهم نگاه میکرد بهد لبخند زدم و اشدداره کردم بیاد پیشددم با خوشددحالی دویید ررفم 
شد؟ -خوشگل من چطوره؟ -روی پام نشوندمد و گفتم  خوبم ابجی ،تو حالت خوب 

نه فدات شددم هکیشدده -یعنی دیگه از پیشددکون نکیری؟ -اره خوشددگلم خوب شدددم -
ابجی ککو -رگشددت ررفم و گفت پیشددتونم بعد انگار چی  مهکی یادش اومده باشدده ب

تنهایی رفتی -کامران مارو برد شهربای اینقدر خوش گذشت صورتشو بوسیدم وگفتم 
حت گفت  نارا بدون من  ید -؟ لت خوب نیود ببخشددد حا -خوب ابجی تو اون موقع 

بهترم مکنون سرشو -خوبی مادر؟ برگشتم ررف خاله و گفتم -اشکالی نداره فدات شم 
بهتره بریم این دوتا جوونم خستن بهتره برن استراحت -ه گفت تکون داد و رو به بقی

ستم اکتراد کنم که گفت  شوهرت و -کنن خوا ستی ولی این  سته نی مادر جان تو خ
نگاه چشاش سرخه سرخه چند روزه اصال نخوابیده با شرمندگی برگشتم ررف کامران 

حرفیه تشدددریف این چه -و بهد نگاه کردم لبخندی تحویلم داد و رو به خاله گفت 
نه مادر مام بر یم دیگه خودش بلند شد و بقیم پشت سرش بلند شدن -داشته باشین 

نه ک ی م تو دلت برای بابایی تنم نشده میدونی از -بابا میشه من اینجا بکونم؟ -باران
کیه بغلت نکردم باران تسددلیم شددد و چی ی نگفت باباشددون که رفتن دوباره اهسددته 

دراز کشیدم کامرانم دوش گرفت اومد چشکام و بستم و تالش رفتم باال و روی تخت 
یده بود هر تکون من  نارم خواب کامران ک مد از ررفیم  کردم بخوابم ولی خوابم نکیو
مسدداوی بود با بیدار شدددند دلم نکیخواسددت بیدار بشدده ک ززی م معلوم بود خیلی 

یان ایران و واسه یک سال بعد امروز باغ کیاناشون دکوت بودیم قرار بود ب -—خستس 
سرم تازه یاد گرفته بود چند قدمی راه بره هکه بودن  شه اینجا زندگی کنن گل پ هکی
با باران بازی میکرد منم کنار  از خانواده من گرفته تا خانواده کلی و نوشدددین آرش 
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خانوما نشسته بودم و مشغول گپ زدن بودیم اقایونم مشغول برپا کردن کباب برای 
پ بود آرش هنوز چند قدمی نرفته بود که یهووو یه صددددایی اومد و نهار هوا توپ تو

ند شددددم و دوییدم ررفد روی زمین دراز  آرش افتاد روی زمین سدددریع از جام بل
ششیده بود و گریه میکرد بغلد کردم و تو بغلم تکوند میدادم  ارم ک ی م هیس -ک

صدای گرید اوج میگرف شم ولی  ست گریه نکن فدات  ت کامران و مامانی هیچی نی
شت آرش و از بغلم بگیره ولی اون محکم من و  سعی دا بقیم اومدن ررفکون کامران 

نکیاد بیخیال شدددو -گرفته بود و ولم نکیکرد داشدددت خفم میکرد رو به کامران گفتم 
شد اروم گفتم  شاد -دیگه به دماغم چینی دادم و در گو شای گ چقدر بو میدی با چ

رش و رو پای کامران نشوندم و خودمم کنارش نشستم شده بهم نگاه کرد موقع ناهار آ 
سم یه تیکه  سرا کبابارو بیارن کامران وا سته بود و منظر بود تا پ ش هرکی یه جایی ن
شد اولین کق و  شت ولی بوی کباب و کامران باهم پیچید تو بینیم و باکا  کباب گذا

سریع پسد زدم ب نم هکه برگشتن و با تعجب بهم نگاه کردم کامران ن دیکم شد که 
و دوییدم ررف دستشویی که تو باغ بود حسابی کق زدم ای کامران خدا بگم چیکارت 
کنه کنارش نشستم با خشم و کصبانیت نگاش کردم هکه نگاشون به ما بود با تعجب 

قه زده بود بیرون گفت  حد کایی که از  هت و چشددد هه هکه از -و ب نهههههههههههه
ارههه با خوشددحالی از -م پایین و با شددرم گفتم حالتد زدن زیر خنده سددرمو انداخت

بابایی داری یا خواهر -جاش بلند شددددو ارش و انداخت باال و دوباره گرفتد و گفت 
دار یا برادر دار میشدددی آرش میخندید و کامران هکراهید میکرد بیا من و ک ا گرفته 

ل میکنه تو یکید موندم دومید و میخوام چیکار اونوقت اقا داره واسددده خودش حا
هکه بلند شدددن و بعد از روبوسددی و اینا بهم تبریک گفتن االن ماه اخر بارداریم پسددر 
کوچولومون قراره تا چند وقته دیگه به دنیا بیاد دکترا گفتن امروز باید برم بیکارستان 
ساکت که بهوش اومدم کامران و ارش و پسر دیگم و بابا و  س ارین بشن بعد چند  و 

دم آرش با دیدنم خودشددو انداخت تو بغلم بوسددیدمد و قرون خالصدده بقیه رو دی
صدقد رفتم کامران با بچه اومد کنارم خیلی خیلی شبیه کامران بود اصال باهاش مو 
شبیه کامران بود به  نکی دکامران با بچه اومد کنارم نشست نگاش کردم خیلی خیلی 

واید بذارید؟ من حاال اسم این گل پسر و چی میخ-خصوف چشکاش خاله ازم پرسید 
شق گفتیم  شکای هم نگاه کردیم و با ک ست زدن -و کامران تو چ شا هکه برامون د آر

ستین میخوام ازشون ککس بگیرم آرش تو بغل من بود و آرشا تو -نوشین ستین وا وا



                 
 

 

 sara bala|  ازدواج اجباریرمان 

 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

254 

 

گاه کردیم و چیکککککک این بود خوشدددبخیتی و  به دوربین ن بالبخند  غل کامران  ب
 ه با به دنیا اومدن این دو تا بچه به اوجد رسیدازدواج اجباری من و کامران ک

 پایان

 

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

ستید و می خواهید که  سنده ه ستید و یا نوی صورتی که مایل به هککاری با ما ه در
شعر هایتان شوند می توانید به  رمان ها و  شر  ساخته و منت در قالب نرم اف ار موبایل 

 وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تکاس بگیرید.

 پیشنهاد می شود
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