
 

 



 زهرا غنی آبادی

 یک قدم با تو 
 

 

 طاقتم طاق شده بود از دم خانه ي سهیل تا به االن

 یک بند داشت حرف میزد و غر غر میکرد،از تکرار

 مکررات بیزار بودم، از این که هر لحظه باید به ادم

 هاي اطرافم یاد اور میشدم که به کسی محتاج

 نیستم و برعکس تنهایی لذتی عجیب برام داره

 خسته شده بودم

 مهناز کی فکت خسته میشه؟-

 خجالت بکش-

 دقیقا از چی؟-

 حسام چطوري میتونی انقدر بی خیال-

 ....باشی،چطور

 باز شروع کرد،دکمه ي شاسی پنجره را پایین دادم و

 گذاشتم خنکاي باد اخر هاي پاییز مغز داغ کرده ام

 را خنک کند

 با توام-



ان داد،حیف کهمشتی زنانه و اهسته بازویم را تک  

 براش احترام قائل بودم وگرنه همون دم خانه سهیل

 با یه اردنگی پرتش میکردم پایین

 بله؟-

 نگاه پر حرصش روي ابروي باال پریده ام ماند لب

 هاي مخملی اش جمع شد

 دارم باهات حرف میزنم،میشه گوش بدي-

 دستی به میان موهاي یخ زده ام کشیدم
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 یک قدم با تو      

- کردم بده باال پنجره را یخ  

 خبی بی حوصله گفتم و با فشاري کوتاه شیشه باال

 رفت

 حسام میشه جوابمو بدي-

 پوف کالفه اي بیرون دادم، این دختر را تا نمی

 شستم و کنارش نمیگذاشتم ارام نمیشد

 بس کن این دماغ از فیل افتادن رو هر کی ندونه-

 ....من که میدونم

گلیمش دراز میکرد،نگاه داشت پایش را بیشتر از  

 تندم سمتش برگشت و در ثانیه اي ماستش را کیسه

 کرد وزبان سه متري اش جمع شد

 حسام ابروم را بردي امشب-



 نگاهم کار خودش را کرده بود و حاال از یه پیرزن

 حراف و غرغرو تبدیل شد به یه دختر بچه ي لوس و

 گریه او

 پس چرا دنبالم اومدي؟-

- بزنم،شاید سر عقل بیاي،شایدچون باهات حرف  ... 

 نگاهم به روبه رو بود و جاده ي سرمازده ي خیابان

 من زندگی ام هیچ وقت شاید توش کاربرد نداره-

 بله اقاي بارگاهی اما و اگر و شاید نداره-

 انگشت روي چشمانم فشردم،اخرین بار کی خوابیده

 بودم، دیروز؟ پریروز؟ لعنت به این پروژه

- اره میگفت،شیما باباش سرمایهولی حسام ست  
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 یک قدم با تو      

 گذاره میگفت حسابی کله گنده است با بخشی و

 ملکان خیلی جیک تو جیکه

 شیما کدوم بود ،کمی حافظه ي خسته ام را عقب

 زدم،

 همون دختر لنگ درازه؟-

 نخیر-

 پس کدوم همون فیکه؟-

 !!!فیک؟-

ست دنبالهبی حوصله از بحثی که احتماال می خوا  



 اش را بگیرد، نگاه به چشمان سبزش دادم

 بدم میاد از این دختراي فیک که هر جاشون را-

 صدتا امپول و چربی زدن وبعد ادعاشون میشه با

 باشگاه و بدن سازي انقدر خوشگل و خوش فرمن که

 همشون به لعنت خدا هم نمی ارزن

 تو چقدر بد دهنی-

 نیشخندي زدم

- قت براتون تلخهشما زن ها همیشه حقی  

 تو هم خیلی بدت نمیاد،خوبه همیشه از همین-
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 یک قدم با تو      

 فیک ها تو حلقتن

 از فکر بهشون دهنم گس شد، راست می گفت یه

 سري دختر اویزون که حتی به درد یه شبم نمی

 خوردن

 فعال که همه ارزو به دل موندن-

 خندید و انگار بحث قبلش به کل فراموشش شد

 تا دمه چشمه میبري و تشنه برمی گردونی-

 حقشان بود دخترهاي گربه صفت پول پرست،همه ي

 فکر و ذکرشان قیافه و ماشین زیر پایم بود، از هر

 چی ادم پست و بی ارز ِش بدم میاد، پشت چراغ

 قرمز ترمزي بر روي پدال زدم،خیابان انقدر خلوت



امابود که اگر چراغ را رد میکردم اتفاقی نیوفتد   

 رعایت قانون در همه ي شرایط اولویتم بود

 حسام اونجارو-

 صداي مهناز انقدر بلند و پر هیجان بود و که

 ناخواسته سر سمتی که اشاره میکرد برگرداندم،

 *ریحانه*

 الهی قربونت برم عزیزکم، الهی مامان بمیره برات-

 بغض کرده سر کوچک و تب دارش را به سینه ام

شده اش را باال کشیدم چسباندم و تن لَخت  

 خدایا...خدایا-
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 یک قدم با تو      

 قلبم هزار تکه بود و هر تکه اش گوشه اي از سینه ام

 را میبرید،اما بهار کوچک سوخته در تبم شده بود

 بندي بیخ گلویم و مشتی بر قلب پر دردم

 خدایا به بزرگیت به رحمانیتت-

ه هاي جانم نیازنباید گریه میکردم چسمم به ته ماند  

 داشت،بهار کوچکم به قدرت پاهاي مادرش محتاج

 بود اما مگر من چند نفر بودم در این دنیاي جهنم

 شده، چقدر در تمام لحظه هایم باید تنها می ماندم و

 داغ یک همدل وپشتیبان دلم را میسوزاند

 چادرسفیدي که دم اخر هول کرده سر انداخته بودم



رشتاب سمت خیابان دویدم،بهرا به دندان گرفتم و پ  

 امید ماشینی که من و دختر کوچکم را به درمانگاهی

 برساند

 به سر خیابان که رسیدم انگار که دنیا هنوز با من بی

 پشتیبان سر جنگ داشت

 بوسه اي نگران روي پیشانی اش زدم و داغ

 بود،جسم نهیف و کوچکش بی گناه میان تب

 میسوخت

ر به اسمان بلند کردم، سوزکم اورده و پر از گالیه س  

 سرماي این وقت شب سوزاند گونه هاي خیس از

 اشکم را

 خدایا می خواي بکشی،میخواي بزنی منو بزن لهم-

 کن باز شاکرتم وعاشقم اما بهارم را نگیر خدایا بچمو
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 یک قدم با تو      

 نجات بده

 چراغ هایی زرد و روشن در ان خیابان تاریک و یخ

ي شد بر دل پر خونمزده امید  

 قدم برداشتم سمت ماشینی که پشت چراغ قرمز

 ایستاده بود، نگاه زنی که جلو نشسته بود سمتم

 برگشت و من التماس کردم

 بچم داره از دستم میره تو را به خدا کمکم کنید-



 دهانش جنبید و من نشنیدم،باز هم پر التماس

 دویدم،براي نجات بچه ام نیازي به عزت نفسم

اشتمند  

 پنجره ي ماشین پایین امد

 چی شده عزیزم-

 زن این را گفت و در ماشین را به سرعت باز

 کرد،نگاهش روي سر تا پایم نشت و روي بهار ماند

 بچم داره میسوزه،تنهام،کمکم کنید-

 سوارش کن سریع-

 صداي یخ و خشک مرد راننده براي من گرم تز از

 خورشید بود

 بیا عزیزم، بیا-

شد به دور بازویم و کمک کرد تا تن له دستانش بند  

 شده از غصه ام را روي صندلی عقب جا بدهم
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 یک قدم با تو      

 پست

 *حسام*

 چشمانم از اینه ي عقب روي زن تنهاي پشتم

 نشست،مهناز کنارش عقب نشست و در را کامل

 نبسته بود که التماس هاي زن براي نجات فرزند تب

ال گازدارش فشار شد روي پد  



 تب داره؟-

 زن کودك را کمی از سینه اش جدا کرد و نگاه من

 بی اختیار ماند روي موي بافته ي مشکی اش

 از سر شب تب کرد،بهش دارو دادم پایین نیومد،-

 چرا زودتر نبردیش دکتر-

 نگاه مشکی زن پر از درد شد و خجالت و روي

 صورت گل انداخته و عرق کرده ي کودکش

ک شل و مغز کوچکت مهنازنشست،لعنت به ف  

 سر کار بودم،صاحب کارم اجازه نمیداد،مدامم غر-

 میزد بابت بهار

 بی حرف باز نگاهش کردم،چشمانش که پر اصرار و

 دردمند روي طفل کوچکش بود،نگاهم بی اراده روي

 صورتش چرخید و گونه هاي سرخ شده از سرمایش
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 یک قدم با تو      

ه حال تجربه اش نکرده بودمحسی غریب داشتم،تا ب  

 یک نگرانی و شاید توجهی غیر متعارف ان هم به

 جنس مخالف، نگاهم باز روي چادر سفید و گل

 ریزش نشست،روي فرق باز شده از همش،چیزي در

 دلم باال و پایین شد، بغض صدایش دل سنگ را می

 لرزاند،من را چی؟ همه می گفتند از سنگ سر دتر و

 !خشن ترم



- نباش خوب میشه نگرانش  

 ان شاهللاا اش ارام و پر از غصه بود

 رو به روي بیمارستان ایستادم، مهناز دست سمتش

 دراز کرد

 بزار من بیارمش-

 من ساکت و خاموش از درون اینه فقط تماشاچی این

 زن ساده و تنها بودم

 نگاه خیس و غمدارش مردد روي کودکش و چادر

اغدارسفیدش گشت و و با تشکري ارام تن د  

 کودکش را به مهناز سپرد و چادرش را جلو کشید،و

 انگشتانش زیر چانه اش سفت شد

 باز هم حس مزخرف بعدي، همیشه از ادم هاي هیز و

 چشم چران متنفر بودم و حاال حس همان ادم ها را

 داشتم،سرش باال امد و نگاه مشکی اش روي نگاهم

 نشست

 ممنونم-
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 یک قدم با تو      

 پست

 قبل از حرفی از سمت من پیاده شد و پشت مهناز با

 قدم هایی تند سمت بیمارستان دوید

 حالم را نمی فهمیدم،باید میرفتم یا که می ماندم،چه



 برزخی به جانم انداخت چشم هاي معصوم سیاهش

 نگاهم کالفه داخل ماشین گشت که کیف مهناز روي

 صندلی جلو دلیلی شد براي تصمیمی که دلم می

است بگیرمخو  

 با حرکتی سریع ماشین را در حیاط بیمارستان پارك

 کردم ،دزدگیر ماشین را زدم و نگاهم روي ساختمان

 بیمارستان ماند

 *ریحانه*

 نگاهم مستاصل و نگران روي بهار بود و سوزن در

 دستان کوچکش

 خوب میشه بهش مسکن قوي زدن،پرستار گفت-

 تبش زود میاد پایین

ت ازادم پاك کردم و به چهره ياشک هایم را با دس  

 مهربان زن غریبه خیره شدم

 ممنونم اگر شما نبودین نمی دونستم چی میشد-
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 یک قدم با تو      

 نگاهم روي مرد خاموش قد بلند کنارش ماند،

 شما و و همسرتون را خدا برام فرستاده-

 نگاه زن در لحظه اي گرد شد و لب هایش به خنده

حرفی بزند اما انگار زود منصرف شد باز شد خواست  

 نه...من و حسام از مهمونی یکی از دوستان بر می-



 گشتیم خوشحالم که دیدیمت،بیا این شماره ي منه

 حتما فردا بهم زنگ بزن...اصال نه

 کارت را عقب کشید و موبایلش را از جیب شلوار لی

 جذبش بیرون کشید

- وره ازشمارتو بگو خودم بهت زنگ میزنم بهت میخ  

 اینا باشی که خیلی نمی خوان مزاحم بقیه بشن

 لبخند زدم و دست ازادم روي چادرم رفت و به جلو

 کشیدمش

 واقعا تا همینجاشم خیلی بهم کمک کردین-

 نگاه سبزش همراه با لب هایش خندید،برعکس مرد

 عبوس کنارش خوش خنده و گرم بود شاید همین

به شماره باعث شد با یک بار اصرار بیشتر راضی  

 دادن بشوم

 کارتش را بهم داد

 این شماره ي شرکته پشتشم شماره ي خودم و-

 حسام را برات نوشتم
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 یک قدم با تو      

 حسام؟

 نگاهم کوتاه روي نیم رخ مرد ساکت و خشک

 نشست، چشمان بی حوصله اش مدام روي دیوار و

 زمین میگشت و نشان میداد خیلی راضی به اینجا



نیست، حق داشتند تا به االن هم کلی بهشانبودن   

 زحمت داده بودم

 لبخندي قدر دان روي لبانم نقش بست و چشمانم را

 به نگاه سبزش دادم ،خط چشم مشکی پشت پلک

 هایش زیبایی چشمانش را ده برابر کرده بود

 مچکرم،خیلی زحمت کشیدین-

 زن جوان دست سمتم دراز کرد

- زودتر حال دختر مهناز هستم، امیدوارم هر چه  

 کوچولوت خوب بشه

 ارام باهاش دست دادم و از روي ادب اسمم را به

 زبان اوردم

 منم ریحانه ام ،ممنونم-

 لب هاي مخملی اش به لبخند بزرگش کش امد

 تعارف نکنی ها،خداحافظ-

 دهان باز کردم براي جوابش که نگاه قهوه اي و جدي

ردمرد سمتم چرخید و بی اختیار زبانم عقب گ  

 کرد،نگاهش را یک بار درون ماشین دیدم،چشم در

 چشم مثل االن ،نه تلخ بود و نه سرد، نه مهربان بود

 و نه گرم
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 یک قدم با تو      

 نگاهش خلسه داشت،حسی عجیب که بند دور



 گلویت میشد

 خداحافظ-

 نگاه که گرفت خداحافظم از دهانم بیرون پرید،

 اهسته و ارام

 پست

 حسام*

- عه اخرت باشه خودتو به من میبندي هادف  

 اووو تو هم-

 دزدگیر را زدم و دست به دستگیره انداختم،

 میدونی خوشم نمیاد،دفعه دیگه جلو غریبه و اشنا-

 ضایعت کردم شاکی نشی

 ماشین که روشن شد، دست به کمر بند انداخت،

 نگاهم را به جلو دادم و پایم را روي پدال فشردم

- ستمی، اصال چه فرقی میکرد؟چی میگفتم که دو  

 راست میگفت چه فرقی میکرد که از نظر اون زن

 دوستم باشه یا همسرم،موي بافته و نگاه معصومش

 ثانیه اي از ذهنم گذشت و کالفه از این حس جدید

 اهسته غریدم
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 یک قدم با تو      

 دفعه اولت نیست و انگار بدت نمیاد،میدونم دفعه-

فیقاي خودتبد میشه جلوي ر ... 



 حسام چرا انقد ربزرگش میکنی؟اصال اون خودش-

 گفت

 داشتم بزرگش میکردم حق داشت،کوتاه نیامدم

 دفعه اخرت بود-

 باشه-

 دلگیر شد بود و به درك ،منم حالم بد بود اصال

 امشب مزخرف شروع شد و مزخرف تر از ان داشت

 تمام میشد،مغزم چه مرگش بود که هر یک دقیقه

ه از زیر ان چادر سفید و ان چشم هايموي بافت  

 مشکی را مرور میکرد،

 مهناز را رساندم، دمغ بود و به حالت قهر پیاده شد،

 در را که بست نا ایستادم که خداحافظش را بشنوم و

 پایم را روي گاز فشردم

 در ماشین را بستم و دزدگیر را زدم،کت مشکی ام را

تبی حوصله و خسته روي دست انداختم و سم  

 اسانسور رفتم، شاسی را فشردم و مچم را چرخواندم

 تا ساعت را ببینم

 چشمانم روي عدد سه اي که عقربه ها نشان میداد

 نشست،اون زن ساعت سه نصفه شب،تنها با یه بچه
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 یک قدم با تو      

 !!ي تب دار چند ماهه



 همسرش کجا بود؟

البا صداي درب اسانسور افکارم پاره شد و سر با  

 کردم،دکمه طبقه ي چهارده را فشردم و سر به

 دیواره ي اسانسور تکیه دادم،جلسه ي فردا را بگو

 پوفی کالفه از دهانم بیرون زد و چشم بستم،با یک

 حساب ساده میشد فهمید که فرصتی براي خواب

 نیست و این بد بود،انقدر که میتوانستم فردا تمام

دق دلی این کارکنان شرکت را اخراج کنم تا شاید  

 روزهاي مزخرف را سر یکی در اورده باشم

 از اسانسو پیاده شدم و کلید به در انداختم، ورودم

 چراغ هاي سر در ورودي خانه را روشن کرد، کفش

 هایم را درون جا کفشی جا دادم ، این بار میخواستم

 به خودم و تن خسته ام ارفاق کنم، کتم را روي

و روي تخت درازکاناپه ي کنار در انداختم   

 کشیدم،پلک بستم،شاید باید جوراب هایم را در می

 آوردم و یا شاید پیراهنم را تعویض می کردم، تنها

 تالشم،باز شدن سه دکمه ي باالي پیراهنم شد و و

 ادامه اش خوابی بود که زودتر از حرکت بعدي دستم

 من را در خود غرق کرد

 پست
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 یک قدم با تو      



* هریحان  

 خانم فخار متاسفم،من از ایشون کامال بی خبرم-

 تلفن را میان شانه و گوشم فشردم و پیاز ها را هم

 زدم ، درمانده براي بار چندم حرفم را تکرار کردم

 اخه اقاي صبوري چطور میشه کامران دوست شما-

 بود،بهار من کوچیکه ،دستم به هیچ جا بند نیست

بود براي من و مرد خسته بود شاید هم دلش سوخته  

 بهار کوچکم اما کاري انگار ازش بر نمی امد

 بله من و کامران دوست و همکار بودیم اما فقط-

 توي شرکت ،باور کنید اگر خبري ازش داشتم یا

 یکی از دوستان میدونست کجاست من بهتون

 میگفتم

 حرف هایش دلم را سیاه کرد،قدرت از دست و پایم

نصفه و نیمه ام شدم، گرفت،بی خیال پیاز ها و کار  

 زیر گاز را خاموش کردم

 حرفی براي گفتن نمانده بود،جز تشکري خشک و

 خالی و خداحافظی

 تلفن را روي میز ناهارخوري انداختم و روي صندلی

 نشستم، خسته بودم،درمانده و مضطرب از مامور و

 شاکی که معلوم نبود دوباره کی به سراغم می امدند

کرده ام توي سالن کوچک ونگاه کدر شده و بغض   

17 



 یک قدم با تو      

 دوازده متري چرخید،روي بهار غرق در خواب

 نشست،دکتر گفته بود باید مواظبش باشم و زیاد در

 مقابل سرما قرار نگیره

 دلم میخواست از دکتر بپرسم چجوري،وقتی روز و

 شبم را بهم هم گره زده بودم براي پیدا کردن

ه بیاید و گندي راکه به زندگی امکامران عوضی ک  

 زده جمع کند و برود

 دست روي صورتم کشیدم و ارام خدا را صدا زدم که

 فقط او در این شب و روزها امید و تکیه گاهم بود

 دست انداختم سمت تلفن ،شماره ها را گرفتم بوق

 خورد اولی به دومی صداي مردانه اش درون گوشی

 پیچید

 سالم ریحانه خانم-

- م اقاي سلیمانی،ببخشیدسال  

 این حرفا چیه،خبري نشد؟-

 نفس پر از اه شد و از دهانم بیرون زد

 من میخواستم از شما بپرسم-

 نفس گرفت و لحنش دلسوز شد، این روزها همه

 دلشان به حال من و دخترك بی نوایم میسوخت

 منم از صبح دنبال ادرس هایی که دادین هستم اما-



 خبري نیست

یشتر از وظیفه اش برایم قدم برداشتهمی دانستم ب  

 ،اصال این که روز و شبش را پرونده ي من پر کرده

18 

 یک قدم با تو      

 بود خودش کلی بود و حاال پا به پا که نه جلوتر از من

 در خیابان ها و ادرس ها بین ادم ها به دنبال حق من

 میگشت

 شرمندتونم،درگیر شدید و خسته-

- منه ریحانه خانماین وظیفه ي   

 لحنش مهربان شد،بعضی اوقات غریبه ها بیشتر

 براي ادم دل میسوزاندن

 قدر دانش بودم هنوز رنگ این ادم هاي شهر را

 نگرفته بودم ،شاید سه سال زندگی در این شهر

 براي همرنگ جماعت شدن کم بود

 محبت کردید،-

 غم دلم را سنگین کرده بود و این مرد بعد خدا تنها

ام بود در این شهر بی در و پیکر چاره  

 چی کار کنم اقاي سلیمانی؟-

 سکوت و نفسی عمیق این مرد هم مانده بود در کار

 زندگی من

 فعال شما هیچی،مواظب بهار باشید بقیش با من-



 *حسام*
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 یک قدم با تو      

 انگشت به شقیقه ام فشردم و چشم باز کردم سمت

ا توضیحات چرتشمحمد زاده که سعی میکرد ب  

 گندي که زده بود را ماست مالی کند

 این حرف ها یعنی چی؟-

 نگاهش را لحن خشک و کالفه ام سمتم

 کشید،نگاهش ترسید و این ترس بد چیزي بود که

 همیشه ادم ها را در بدترین موقعیت هایشان لو

 میداد و باطنشان را برایت اینه میکرد و میدیدي هر

ه بودندچی به زور مخفی اش کرد  

 ...اقاي بارگاهی من-

 انگشت از شقیقه ي دردناکم گرفتم و کف دستم را

 سمت صورتش باال اوردم که معنی اش را زود فهمید

 و زبان به دهن گرفت

 ببینید،این حرف ها بی خوده و داره وقت حاظرین-

 را تلف میکنه، شما اون خانم را اخراج میکنید و

ه شرکت رویانخودتون تمام هزینه هایی را که ب  

 صنعت زدید را متقبل میشید

 نگاه و لحنم صریح بود اما جا خورده بود

 ...اقاي بارگاهی خانم مافی فقط دستوراته-



 از روي صندلی بلند شدم،حرفم را زده بودم و عادت

 به تکرار نداشتم
20 

 یک قدم با تو      

 بقیه ي هیت مدیره هم به احترام من ایستادند و

ده بی اختیار ساکت شد،متفکر و نگران نگاهمحمد زا  

 به میز داد

 خسته نباشید-

 حرکات سر و جواب هاي کوتاه قدم هاي محکم و

 بلندم را تا دم در مشایعت کردن،از در که بیرون زدم

 به شایان که پشتم بیرون امده بود نگاه

 کردم،چشمانم را که سمتش دید قدمی جلو امد

 بله-

ی بودخوشم می امد پسر زرنگ  

 حواست به محمد زاده باشه،ماشینم اماده کنه تا ده-

 دقیقه دیگه میرم کارخانه

 باشه فقط اقاي فدوي امروز باهاتون وقت ناهار-

 داشتن

 سرم را به حالت تایید تکان دادم،می دانستم فدوي

 دنبال چیست

 باشه-

 سمت اتاقم حرکت کردم،در ذهن حرفهایم را با



براي باغ پرتغال فدوي مرور کردم،می دانستم  

 دندون تیز کرده و مشتري بدي هم نبود اما من

 خیال راحت فروختن اون باغ را نداشتم ،کمی باید

21 

 یک قدم با تو      

رسش را میکشیدم  ُ  

 پشت میز نشستم و به گوشی موبایلم که درون اتاق

 جایش گذاشته بودم خیره شدم،صفحه اش روشن

ان از تماس از دستبود و اسمی رویش بود که نش  

 رفته میداد

 صندلی را با حرکتی سریع به پشت میز و کمی

 جلوتر کشیدم و گردن کشیدم براي دیدن اسم

 علی بود،ابرویم باال پرید چی شده این بی معرفت

 یالغوز یاد من کرده

 بدم نمی امد حالش را بپرسم

 بی خیال ورقه هاي منتظر روي میز شدم و انگشت

با دومین بوق صدایش درونروي اسمش کشیدم،  

 گوشی پیچید

 به جناب بارگاهی بزرگ-

 مرض میدونی با کدوم ض است؟-

 با هر ضیی که شما امر کنید-

 خنده ام گرفت اي مردك زبون باز



 منور کردي موبایلمو،بعد چند ماه یاد ما کردي-

 خندید

 به جون حسام بد درگیرم-
22 

 یک قدم با تو      

- ی؟تو کی وقت داشت  

 باز هم خندید و این بار هم من پرسیدم

 چی کار میکنی زندگیو؟هنوز تو دادگاها پالسی-

 نباشم که نون ندارم بخورم، ما مثل سرمایه داران-

 محترم نیستیم لنگ رو لنگ بندازیم میلیاردي بیاد

 تو حقوقمون

 اي بچه پرو

 بترکی من که از روز اول کارم گفتم بیا پیش من-

 بهت نیاز دارم

 االن اینو میگی نگم بی وفایی-

 خندیدم و به پشتی صندلی ام تکیه دادم

 میخواي دستی هم یه چیز بدم بهت؟ خوبه سري-

 اخر من خدمتت رسیدم

 مهم اینه چی بدي؟-

 لحن وقیحش به خنده ام انداخت

 عوضی،سن باباي منو داریاا-

 بی محابا خندید



 غرض از مزاحمت-

 جانم-

 لحنش کمی جدي تر شد

- وقت داري ببینمت، رودر رو حرف بزنیم بهترهکی   

23 

 یک قدم با تو      

 تغییر لحن و وقتی که ازم میخواست میگفت موضوع

 برایش مهم هست

 همین امشب خوبه؟-

 ساعت بیام شرکت؟-

 مرور برنامه هایم در ذهن زیاد طول نکشید

 به بعد خونم-

 باشه مزاحم میشم-

 قربونت منتظرم-

از سر درد و روزپر تنشم کم کرده قطع تلفن کمی  

 بود

 کاله حوله را روي چشمانم کشیدم و سر به کاناپه

 تکیه دادم،باید ذهنم را خالی میکرد و دوش اب یخ

 همیشه مشکل گشا بود

 صداي ایفون مغزم را از ریجستري دراورد و ارام بلند

 شدم و سمت سالن رفتم،چهره علی بود ،دکمه را

را باز گذاشتملمس کردم و در خانه   



 به اتاق رفتم،شلوار اسلش طوسی رنگم اولین چیز

 دم دست بود ،باال کشیدمش

24 

 یک قدم با تو      

 صاحبخونه-

 صدایم را باال بردم تا از توي اتاق صدایم را به وضوح

 بشنوه

 سالم-

 تیشرت زرشکیم را تن کردم و با همان موهاي به هم

 ریخته از اتاق بیرون زدم

- هپلی خانبه   

 خندیدم

 کوفت شروع نکن-

 خندید، بارونیش را دراورد وروي دسته مبل انداخت

 و خودش همانجا نشست

 خدمه هشمت کجان تا ببین جناب رئیسشون چه-

 مو افشون کرده

 دست میان موهایم کردم و باال و عقب زدمشون، به

 سمت اشپزخانه رفتم

 جفنگیاتتو تموم کردي بگو چی میخوري-

- م خوردم بیا حرفمو بزنم برمتازه شا  

 دکمه کتري برقی را زدم،نگاهم از توي اشپزخانه



 روي تن و صورتش کشیده شد

 خوبه کارت مهمه، داري از خودت اراجیف ترشح-

 میکنی

 بلند خندید و از روي مبل بلند شد و سمتم امد

 چشمانش را گرد کرد

25 

 یک قدم با تو      

 ترشح حسام؟-

م را روز کانتر گذاشتم و تنم را حائلخندید و دستان  

 سمتش کردم

 ردیف ،عرض ترشح همشون یکی ان-

 پشت صندلی هاي کوتاه کانتر نشست دقیق روبه

 روم

 خاك تو سر اون شرکتت که مدیر عاملش توي بد-

 دهنی

 خندیدم ،اب جوش امد، دو کیسه دمنوش گل

 گاوزبان و استخدوس توي لیوان ها میان اب جوش

یکی را جلوي علی هل دادم و دیگريرها کردم،  

 خودم،کانتر را دور زدم و کنارش روي همان صندلی

 هاي کوتاه و ناراحت لعنتی نشستم،اصال این ها را

 !!چرا خریدم

 خب میشنوم-



 لبخند زد،اما این بار جدي

 میخوام برام یکیو استخدام کنی-

 کیسه ي دمنوش را که رنگ کمرنگی از خودش میان

26 

 یک قدم با تو      

 اب جوش رها می کرد را تکان دادم

 کیه-

 یکی از موکالم-

 قضیه جالب شد،ابرویم باال پرید

 نگو که زنه-

 نیشش باز شد

 چه فرقی داره؟-

 معنی دار خندیدم،

 خب چرا من باید این خانم مهم را استخدام کنم-

 اوال کی گفت مهمه-

 دست زیر چانه ام زدم

- اب وکیلبرام فیلم بازي نکن،جن  

 دست به ابرویش کشید

 اره مهمه ولی نه از اون لحاظ ها ،وکیل تسخیریشم-

 دست از زیر چانه برداشتم،تغییر لحن و حال نگاهش

 موضع من را هم تغییر داد

 شوهرش بی خبر ازش به اسمش چک کشیده و-



 فلنگ و بسته ، ریحانه را با بدهی پنجاه میلیونی

تر براي دخترتنها گذاشته،بی کسو وکاره، بیش  

 ...کوچیکش نگرانم

 گوش هام زنگ زد

27 

 یک قدم با تو      

 پس قضیه اینه-

 حواسش جمع کالمم شد ،کیسه دمنوش را دراوردم

 و روي بشقاب گذاشتم

 دخترش چند وقتشه؟-

 چطور؟-

 کمی از دمنوش را خوردم، داغ بود

 دوباره یه بچه دیدي دلت لرزید؟-

لخی طعمش بود یا داغیکمی از دمنوش را خورد ت  

 اش ،صورتش را جمع کرد

 حساسم رو این مورد-

 بله میدونم به خاطر همین تا تهشو خوندم،-

 بقیه ي داستان زن بیچاره ي مد نظر علی به من نه

 ربط داشت نه جالب بود

 خب چه کاري مد نظرته؟-

 نمی دونم زیاد نباشه که به بچش برسه،حقوقشم-

 کم نباشه،



بینی ام کشیدم و کمی دیگر از انگشت به کنار  

 دمنوش را خوردم،عاشق طعم تلخش بودم

 باشه بگو از شنبه بیاد-

 مخلصم-

 حرفشم نزن،-

 این کوفتی چیه تو میخوري ،توش زهر ریختی منو-

 بکشی
28 

 یک قدم با تو      

 ابرو باال انداختم و نیشم باز شد

 بخور ارامش بخشه-

 ریحانه

- ،شیرش تو ساکه،لباساشممریم جون فدات بشم   

 همه تمیزه خوب،

 دست به گوشه ي ساك کشیدم

 این جا پیش بنداشه،خواستی بادگلوش را بگیري-

 حتما ببند بهش

 نگاه نگرانم روي چهره ي خندان مریم که با لذت

 خیره ي چشمان قهوه اي بهار بود گشت

 مریم جان هر چی شد بهم زنگ بزن-

 مثال چی؟-

م و نگاهم روي بهار نشست وروسري ام را صاف کرد  



 پستونکی که ارام و پر حوصله می مکیدش

 نگرانم-

 همین کالم کافی بود تا نگاه مریم از بهار روي من

 بنشیند

 نمی گفتی هم معلوم بود، براي چی؟-
29 

 یک قدم با تو      

 اگر قبول نکنن؟-

 قلبم سنگین بود و پر تپش اظطراب رگ به رگ تنم

کرده بودرا براي خود   

 ریحانه توکلت به خدا باشه،خودت اینو یادم دادي-

 االن فراموشش کردي

 گریه ام گرفت ،انگشت روي چشمان منتظر به اشکم

 فشردم تا اشک هایم همان پشت بمانن

 لعنت به شیطون-

 افرین، حاال هم تا اونجا مدام ذکر بگو تا دلت اروم-

 بشه

بروم ،برايمیدانستم فرصت زیادي ندارم و باید زود   

 بار اخر نگاه به میوه دلم کردم،کودك نحیفم

 دلم با دیدنش غم باد گرفت،چرا نمیشد از بودن در

 کنارش غرق لذت بشم،اه کوچک طفلکم

 حواست به بهارم هست-



 این بار سهمم چشم غره اش شد

 منم نباشم ،مامانم خوب هواشو داره ،کم که نیست-

و رعنا البتهپنچ تا بچه بزرگ کرده همه هم رشید   

 جز من که نه رشید شدم نه رعنا

 به شوخی دم اخرش فقط لبخند محوي زدم و بالخره

 کمبود وقت مجبورم کرد به دل کندن،
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 یک قدم با تو      

 بعد تب اخر و نصفه شب تنها ماندنمان و حرف هاي

 دکتر که واو به واوش را براي مریم تعریف کردم،

دادن بهار را با خودم این ورمادرش و خودش اجازه ن  

 و ان ور بکشم و وظیفه ي نگهداري اش را برعهده

 گرفتن

 چادرم را باال کشیدم و پا بر روي پله ي اتوبوس

 گذاشتم،خدا را شکر کردم که جمعه ظهر بود ودر

 اتوبوس جایی براي نشستن پیدا میشد

 وقتی اقاي سلیمانی زنگ زد و گفت با شاکیا صحبت

قراره تو خانه ي خودش جمع بشن تا بهکرده وامروز   

 نتیجه اي امیدوار کننده برسن نمی دانستم چطور

 وسایل بهار را جمع کردم و از خانه بیرون زدم،ذهنم

 دانه دانه حرف هاي سلیمانی را کنار هم میگذاشت

 به شاکیا گفتم بیان خانه ي من ،شما سر سه این((



شاهللاا به جا باشید،تا قبلش با هم هماهنگ باشیم،ان  

 نتایج خوب و امیدوار کننده اي برسیم،بهار را

 نیارید،بودنش بهتره اما بچه ابزار این مشکالت نشه

 ))بهتره

 بعضی اوقات الزم نبود دنبال خوبی ادم ها بگردي،

 قابل لمس و نمایان بود
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 یک قدم با تو      

 در تمام این چند ماه اقاي سلیمانی مدام حرفش دور

داشتن بهار از این قضایا بود نگه  

 شاید اصال دلیل اصلی قبول پرونده ي من وجود بهار

 ...بود،من با کودکی دو ماهه درون زندان

 یاد اوري اون روز و ساعت ها حالم را خراب

 میکرد،همیشه بعد بد بدتري هست و شاید بدتري

 دیگر

 نمی دانم من کدام قسمت این بدترها بودم ،وقتی از

ن به خانه رسیدم خسته و بی رمق بر سربیمارستا  

 سجاده نشستم،تمام شده بودم زنی بی پناه و تنها

 هق زدم و خواندم نمازي را که نمیدانم قبولش کرد یا

 نه

 بعد از نماز نگاه به جسم کودك نحیفم انداختم و

 التماس خدایم کردم که تمام کند این تنگ شدن



اه مانده کهزندگی را که دري باز کند براي من در ر  

 امیدم خودش است و کرم و لطفش

 اشک را از گوشه ي چشمم پاك کردم و نگاه غم زده

 ام را به خیابان دادم،خدایا خودت مواظبمی اره؟

 با رسیدن به ایستگاه پایین امدم،قدمی برنداشته

 زنگ گوشی ام به گوشه ي پیاده رو کشاندم،اسم را

 که دیدم سریع جواب دادم
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 یک قدم با تو      

 سالم اقاي سلیمانی،نزدیک هستم-

 سالم ریحانه خانم،کجایید دقیقا؟-

 سر باال کردم و نام کوچه را خواندم

 سر کوچه ي برزگر-

 وایسید همونجا من نزدیکم-

 با دیدن ماشینش از دور سمت خیابان قدم برداشتم

 ،ماشین جلویم ایستاد و سر خم کردم براي دیدن

هماهنگ با حرکت سر من پایینفرد داخلش،پنجره   

 امد

 سالم بفرمائید-

 سالمش را جواب دادم و سوار شدم

 در را که بستم حرکت کرد

 خوبین؟-



 کوتاه نگاهش کردم

 ممنونم،-

 بهار جان چطوره؟بهتره؟من هنوز بابت اونشب-

 شرمنده ي شما هستم

 لبه ي چادرم را بهم نزدیک کردم و سرم سمتش

 چرخید

- ین چه حرفیه این طبیعیه کهنه خواهش میکنم،ا  

 خواب باشید،من نباید اون کار را قبول میکردم
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 یک قدم با تو      

 کاري مزخرف که رفتنم از اول اشتباه بود و فقط

 جان کودکم را به خاطرش به خطر انداختم

 من درکتون میکنم-

 لحنش مهربان بود و ارام

 نگاهم را از صورت جا افتاده اش گرفتم

- نونمم  

 برایم مهم نبود که فرد کنارم چه جنسیتی و سنی

 دارد مهم این بود که تنها فردي بود که می دانست

 کار ان شب من چی بوده و درك کرده،شاید انقدر

 بد نبود اما کم بودند در این دنیا کسانی که من را به

 خاطر کارهایم درك کنن و قظاوتم نکنن

م حس کردمسوار اسانسور که شدیم نگاهش را روی  



 چه خوب شد حرفم را گوش دادین و بهار را-

 نیاوردین

 نگاهم روي دیوار هاي شیشه اي اسانسور نشست

 اون شب احساس کردم از دستش دادم،نمیخوام-

 بابت خودم جونش را به خطر بندازم

 سکوت کرد و من فکر کردم به این زندگی که فقط

اشد چهبراي بهار ادامه اش میدادم که اگر نبود و نب  

 بر سر من می اید

 با توقف و باز شدن درب اسانسور با حرکت دستش

 اول من و بعد او بیرون امد، در خانه اش را باز کرد و

 با دست به داخل اشاره کرد
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 یک قدم با تو      

 بفرمائید-

 لحظه اي دلم لرزید از زن بودن و بی دفاع بودنم، از

ود و سلیمانی هم یکاین که شاید اعتمادم اشتباه ب  

 مرد هست

 سالم خوش امدید-

 صداي زنانه اي سرم را باال کشید و لحظه اي

 غافلگیرم کرد

 حالم را فهمید و قبل از نزدیک تر شدن زن ارام و با

 طمأنینه زمزمه کرد



 خواهرم هستن حدس زدم تنهایی با من معذبید-

 خواستم ایشون هم امروز بیان البته با اجازه ي شما

ند زدم و از بودن زن استقبال کردم،کفشم رالبخ  

 دراوردم و وارد خانه شدم،نگاه مهربان زن که احتماال

 سنی بیشتر از من داشت روي صورتم چرخید

 خوش اومدید-

 دست در دستش که سمتم دراز کرده بود قرار دادم

 و ارام فشردمش

 سالم مچکرم،-
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 یک قدم با تو      

رد و رهایش کرد و دستزن ارام دستم را فش  

 دیگرش به ان شانه ام را لمس کرد، بفرمائید اون باال

 من را سمت مبل هاي کالسیک و طوسی سفید باالي

 خانه هدایت کرد

 تشکري کردم و روي مبل تکی نشستم و کیفم را

 روي زمین نزدیک به پایه ي صندلی قرار دادم

 نگاهم روي سلیمانی نشست هنوز دم در ایستاده

و با لبخندي موقر خیره ي من و خوش امد گوییه بود  

 خواهرش بود

 نگاه من را که متوجه خودش دید،سري تکان داد و

 لبخندش عمق گرفت



 االن میرسم خدمتتون-

 لبخند زدم کوچک و محو

 مچکرم-

 با رفتن سلیمانی و خواهرش گوشی ام را دراوردم و

 پیامی براي مریم فرستادم

)) به؟من تازه رسیدم،بهار خو (( 

 حدس این که گوشی االن نزدیکش باشه یا نه که

 بتواند جوابم را بدهد سخت بود

 بفرمائید-

 سر باال کردم خواهر سلیمانی سینی به دست
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 یک قدم با تو      

 روبرویم استاده بود،لبخند زدم و با تشکري ارام

 فنجان چاي را برداشتم و روي میز کنارم ذاشتم و در

وشی ام بی صدا روشن شد و نگاهم راهمین هین گ  

 سمت خودش کشید، سریع پیام را خواندم کوتاه و

 مختصر

 ))خوبه و خوابه((

 نفس راحتی کشیدم و موبایل را توي جیب کیفم سر

 دادم

 ببخشید مجبور شدم تنهاتون بگذارم-

 نگاهم سمت صداي مردانه ي جا افتاده اش باال



 امد،روي مبل تکی کنارم نشست

- میکنم خواهش  

 بعد از خوردن چاي،تعارف کرد به خوردن میوه و تکه

 کیک خانگی که خواهرش برایم اورده بود،اما همین

 چاي را هم به اجبار خورده بود،نمی دانم چند وقت

 است غذا و اب از گلویم پایین نمی رفت

 ریحانه خانم ،حقیقت من سر خود یه تصمیماتی-

من باشهگرفتم که امیدوارم شما نظرتتون با   

 نگاهم روي صورتش و حرف هایش دقیق تر شد

 حال نگاهش جدي بود
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 یک قدم با تو      

 من با یکی از دوستانم صحبت کردم تا شما تو-

 شرکتشون شاغل بشید،پسر خوبیه قبول کرد

 چند سرفه پشت هم میان کالمش وقفه انداخت

 چینی روي پیشانیش افتاد ،دستش مشت شد جلوي

و صدایش را کمی صاف کرد،دهانش   

 سرماخورده بود؟

 ببخشید-

 لبخند محوي زدم و چشم به چشمش دادم تا حرف

 هاي مهمش را ادامه دهد

 حقوقتون را بین طلب کارها تقسیم میکنم-



 چین بین ابرویش بیشتر شد،نگاه ازم گرفت و لحنش

 تلخ و معذب شد

 شاید از نظرتون احمقانه باشه کار بکنید و بیشتر-

وقتون به طلب کارها بره و فقط خستگیش برايحق  

 شما بمونه اونم با وجود بهار و خرج هایی که دارید

 به نظرتون قبول میکنن؟-

 نگاهش روي صورتم نشست

 احتمال زیاد،اونا پولشون را میخوان شاید سهم-

 کمی بهشون میرسه و این پول کم در مدت زیاد

که چیزيحسابشون را تصفیه کنه ولی بهتر از اینه   

 دستشون را نگیره،اونا یه بار با انداختن شما به
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 یک قدم با تو      

 زندان فهمیدن شما پشتوانه اي ندارید و با

 همسرتون در اشنایی نیستید

 حرف هایش حقیقت داشت،پشتوانه اي نبود تا کمر

 خمم را بهش تکیه بدم ،عمو احمد بود که همان

تی برایم پرداختماهی یه تومان را هم به سخ  

 میکرد،به سلیمانی همان روز اول قصه ي زن عموي

 مریض احوالم و در گیري هاي روانی عمویم را

 گفتم...عمویم یک سر داشت و هزار سودا

 امیدوارم-



 لحن تلخم افکار پر دردم را برایش لو داد

 ...اي کاش قبول میکردید-

 نگذاشتم ادامه بده،از ترهم بدم می امد،براي بهار

 بود اما همان بو را میداد

 ممنون،با نظراتتون موافقم من همون یه تومانی که-

 عموم میریزه برام کافیه،تمام حقوق را به طلب

 کارها بدین

 نبود...شیر و پوشک،پول داروهاي بهار و اجاره ي

 خانه، اهم را در گلو خفه کردم

 خب پس خدا را شکر شما راضی هستید،-

 لبخند زدم،

- رم عالیهبله از نظ  
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 یک قدم با تو      

 نگاهش را روي انگشتانم دیدم،دنبال چه بود

 دستتون بهتر شد؟-

 جواب سوالم را سریع تر از انچه میشد گرفتم،دستم

 را به سمت صورتم برگرداندم،خط قرمز و ملتهب کف

 دستم ظاهر خوبی نداشت،شاید بعد سه ،چهار روز

ن این همه بدبختی کیباید بهتر از این میشد،اما میا  

 به این چیز ها فکر میکرد،زنی تنها و بی پشتبانه و

 اگر همین پیاز و سبزي را هم خورد و سرخ نمی



 کردم که باید از گشنگی میمردم

 بله بهتره-

 نه اصال بهتر نیست،خیلی ملتهبه،دکتر نرفتین-

 این مرد محبتش پدرانه بود یا من اینطور احساس

 میکردم؟

 خوب میشه-

کوت کرد،انقدر این سکوت سنگین بود که نگاهمس  

 را سمت چشمانش باال اورد، خیره ي کف دستم بود

 ،نگاهش درد داشت شاید به عمق تنهایی یک زن

 سریع دستم را زیر چادر کشیدم، معذب شدم و

 لبخندم ماسید،حالی که درش بودم افتخار نداشت

- می شنبه میام دنبالتون تا با هم بریم شرکت،بهار را  
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 یک قدم با تو      

 تونید پیش کسی بگذارید؟

 مطمئن نبودم،از برنامه هاي مادر مریم و خودش خبر

 نداشتم،شاید باید قبل هر تصمیمی با ان ها مشورت

 میکردم

 تعللم را دید به حرف امد

 اگر هم ندارید ،خواهر من هست،خودش مادره و پر-

ی و دانشجوحوصله البته االن بچه هاش دبیرستان  

 ...هستندولی خودش هنوز عاشق بچه است،مثل من



 چه حسرت جگر سوزي داشت کلمه ي اخرش،دوباره

 چشمان کنجکاوم به خیال دیدن صورتش باال امد،باز

 چشمانش خیره ي فنجان خالی کنارش بود

 چند وقت بود میشناختمش؟نزدیک به سه

 ماه،چشمانم صورتش را رها کرد و میان فضاي سالن

رگ خانه اش چرخ خورد،هیچ وقت نپرسیدمبز  

 متاهل است یا مجرد اصال دغدغه ام نبود اما

 انگشتانش همیشه خالی بود و خانه اش حاال انگار

 خالی تر از خانه سی متري من بود،یعنی این مرد

 جنتلمن و موفق در امور کاري با سال سن مجرد

 بود؟

 زنگ ایفون من را از میان افکارم بیرون کشید و

 سلیمانی از روي مبل بلند شد و سمت ایفون رفت
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 یک قدم با تو      

 این بار خبري از خواهرش نبود

 بله...بله بفرمائید طبقه هشتم واحد-

 گوشی ایفون را که گذاشت،نگاهش سمتم برگشت

 اومدن-

 اتشی از اضطراب به قلبم انداختند و بی اختیار

 ایستادم

و ثانیه اي بعد ارام ونگاهش لحظه اي متعجب شد   



 پر ارامش

 همه چیز درست پیش میره من کنارتون هستم-

 کالمش دل گرم کننده بود و پر محبت اما من ارام

 نشدم،دلم سیر و سرکه اي بود که قلبم را داشتند

 میان خود می جوشاندن،لرزشی به جان انگشتانم

 افتاد،برگشتم به همان روز اول یک هفته بی خبر از

نی تازه زایمان کرده،با چشمانی اشکبار وکوروش ز  

 عمویی درمانده،وقتی زنگ ایفون را زدند و من به

 خیال کامران چادر به سر کردم و تا دم در

 دویدم...صحنه ي بعدي من با کودکی دو ماهه در

 بازداشتگاه بودم و عمویی که التماس طلب کارها

 میکرد،حرفشان یک چیز بود از یک ماهه پیش

فرستادندو کامران زن و بچه اش را رها نمی اخطاریه  

 کند...اما کرد،بی خبر گم و گور شد

 بغض مانند سنگی پر فشار باال امد میان گلویم،اتش

 دلم اشک به چشمانم اورد
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 یک قدم با تو      

 ...سالم...سالم-

 سالم بفرمائید-

 قلبم در تنگنا بود،نفس به شماره افتاده بود،چادرم

تر گرفتم را سفت  



 نگاه هایشان رویم نشست،روي زنی لرزان و بغض

 کرده...پریشان و معلق میان هوا و اسمان

 یکی اخم کرد و دیگري نگاش پر شد ازدلسوزي و

 دیگري چشم گرفت شاید که دلش به رحم نیاید

 ریحانه خانم-

 سر چرخواندم سمت صداي ارام و نگران

خسلیمانی،چشمان قهوه اي اش روي صورتم چر  

 خورد

 !!حالتون خوبه؟عرق کردید-

 چطور می گفتم که حضور این سه مرد چطور

 بدبختی ها و خاطرات تلخ و زهر مانندم را رویم اوار

 میکند،

 خوبم-

 ارام سر جایم نشستم،صدایم انقدر اهسته بود که
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 یک قدم با تو      

 نمیدانم شنید یا نه اما چشمان نگرانش میگفت که

به حرفم ایمان ندارد اگر شنیده  

 نگاه از من گرفت ،سمت صندلی اش برگشت و

 نشست همانطور نزدیک..میان صندلی هایمان یک

 میز کوچک بود

 شاید به قصد این مبل را انتخاب کرده تا شاید



 حضور مردانه اش دلگرمم کند به بی کس نبودن

 سر پایین انداختم،نیم ساعت اول به پذیرایی و حرف

شتهاي معمول گذ  

 انگشتانم را زیر چادر به هم پیوند زدم ،فشار اعصاب

 کش امده ام را روي انگشتانم تخلیه میکردم،

 همانطور که در تماس هاي تلفنی که باهاتون-

 داشتم عرض کردم، براي رهایی خانم فخار و

 همچنین براي جلو افتادن کار شما بزرگوارن و

تمبرگشت پولتون ایده اي به ذهنم رسید که خواس  

 شما را هم در جریان بگذارم که ان شاهللاا با هم به

 توافقی برسیم و بتوانیم این مشکالت حل کنیم

 سکوت تمام فشاي سالن را گرفته بود اما میان من

 غوغایی به پا بود،میان قلب تند شده و دل و روده ام

 که انگار با هم سر ناسازگاري برداشته بودند و به پیچ

حمل رسیده بودنو دردي غیر قابل ت  
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 یک قدم با تو      

 دستانم را بی خیال شدم،کف دست به معده ام

 کشیدم،االن بدترین لحظه بود براي این درد

 من با یکی از دوستانم در مورد خانم فخار و-

 شرایطشون صحبت کردم،قرار بر این شد که ایشون

 تو شرکت دوست من مشغول به کار بشن و حقوق



ی هم بگیرند، که البته حقوق ایشون بیننسبتا خوب  

 شما تقسیم میشود

 یعنی چقدر به هر کدوم ما میرسه؟-

 سلیمانی سکوت کرد و نگاه خیره و داغ کرده ي من

 چادر و زانویم را سوراخ کرد

 حدود پانصد تومان-

 هه،اینطور که صاف کردن این بدهی ها چند سال-

 طول میکشه

بی رحم عصبانیصدایش را میشناختم،همان مردك   

 بود که چادرم را به مشتش گرفت و تنم را مانند

 عروسکی بی جان میان کوچه در مقابل چشم

 همسایگانم تکان داد و حرص و غضبش از کامران و

 مال هاي بر باد رفته اش را سر من خالی کرد

 دست خودم نبود ،با صدایش نفرت در تنم زبانه می

باز نکنم و هر چهکشید،لب به دندان گزیدم تا دهان   
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 یک قدم با تو      

 که لیاقتش بود بارش کنم،می دانستم نزدیک سی

 میلیونش بر باد رفته و کم نیست اما خودش دید که

 من اه در بساط ندارم که اگر داشتم همان روز اول

 میان تحقیر و فریادش داده بودم

 بله درست می فرمائید،مدت زمانش زیاد میشه اما-



ه اي نیست،خانم فخار سرمایه اي ندارند،حتیچار  

 ایشون از خانه ي قبلشون نقل مکان کردن به جایی

 کوچک تر و بیشتر پول پیش خونشون را هم

 همسرشون بی خبر از ایشون از صاحب خانه گرفته

 بود و همان مقدار کم را هم ایشون به شما دادن فکر

کهمیکنم با انداختنشون به بازداشتگاه و زمانی   

 گذشت دیدیم که خبري از اقاي مرحمی نیست ،اگر

 به نظرتون با زندان رفتن خانم فخار پولتون

 برمیگرده و مشکلتون حل میشه ما هم قبول

 میکنیم

 تنم را به برق زدند،ان هم هزار ولتی، پریدم و نگاه پر

 التماس و درمانده ام روي سلیمانی نشست،رویش به

نگاهم را حس کرد وهمان مردك بود،انگار سنگینی   

 سمتم برگشت،حالم را فهمید،لبخند محوو مطمئنی

 به رویم زد و پلک هایش را کوتاه روي هم گذاشت

 که معنی اش یک چیز بود خیالت راحت
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 سکوت بود ،انگار سه مرد دیگر غرق فکر و دودوتا

 چهارتا کردن اما این دقیقه ها صد سال از عمر من

 کم میکرد و مویم را سفید اي کاش می دانستند،

 یک بله یا خیر گفتنشان چه با روزگار من میکند



 حقیقت همانطور که خودتون گفتید،راه دیگه اي-

 نیست،زمان بر است ولی میدونیم که پولمون

 برمیگرده فقط به چه تضمینی

 تضمین من...حاضرم سفته بدم-

اندنفسم حبس و نگاهم مات روي سلیمانی م  

 باشه مشکلی نیست-

 حضورشان بعد از توافقشان طولی نکشید و رفتند

 نباید همچین حرفی میزدید-

 چشمان پر سوال سمتم برگشت

 درچه مورد؟-

 از روي صندلی بلند شدم،نگاهم روي چشمان و بعد

 روي موهاي جو گندمی اش نشست و لحظه اي بعد

 دوباره چشمانش

-   چرا باید شماشما قرار نبود ضامن من بشید،اصال

 سفته بدین

 لبخند زد و خطی کنار لبش افتاد

 مگه قراره فرار کنید-

 کالفه بودم،همیشه از ترحم بدم می امد،وقتی خبر

 تصادف مامان و بابا را دادن از نگاه ها و لحن پر
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 ترحم و درماندگی ادم هاي کنارم بیزار شدم



- نداشتید نه ولی شما همچین حقی  

 جا خورد ،لحنم تلخ و تند شده بود و این بد بود،بعد

 از این همه محبت و وقت...اما دست خودم نبود

 متاسفم-

 انگشت به گوشه ي چشم فشردم و اب دهانم را پر

 فشار پایین دادم،گلویم تیر کشید،بغض باال امده بود

 نمی خوام بهم ترحم کنید،باید با هام صحبت می-

 کردین

هنوز جا خورده بود حاال انگار دلگیر همنگاهش   

 شده بود،حق داشت زیادي رك بودم

 من نمی دونستم قراره این بحث پیش بیاد،نمی شد-

 اون وسط از شما مشورت بگیرم و ترحم؟

 چشمانش ریز شد

 من دارم وظیفه ام را انجام میدم،وظیفه ي من-

 چیه؟

 لحن محکمش نگاهم را روي صورتش نگه داشت

- رفع مشکالتتون درسته؟ ازادي و  

 سر به نشانه ي مثبت تکان دادم

 لطفا دیگه اینطور صحبت نکنید...نه صحبت کنید-

 نه فکر،خانمی نیستید که نیاز به ترحم داشته باشید
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 لحنش عجیب بود یک جور حس بزرگی به ادم

 میداد،فضا برایم سنگین شده بود،شاید دلیلش رفتار

تم بودزش  

 با اجازتون من برم-

 میرسونمتون-

 سرم را محکم به حالت نفی تکان دادم

 نه ممنون...نیاز به تنهایی دارم باید به برنامه هام-

 فکر کنم

 کوتاه امد،زود درك میکرد

 باشه،فقط شنبه هفت صبح دم منزلتونم-

 باشه اي گفتم،بعد از خداحافظی و تشکر از خواهرش

 از خانه بیرون زدم

ان راه برگشت،ذهنم برعکس چیزي که خیالش رامی  

 داشتم،خالی بود ،بی هیچ صدایی

 دم خانه مریم هر چقدر اصرار کرد داخل نرفتم بهار

 را تحویل گرفتم و به خانه برگشتم،بهار گشنه بود و

 بد عنق ،شاید دلش درد میکرد،انگار برعکس حرف

 هاي مریم از ارام بودنش اینطور نبود،تمام شیر
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 خورده اش را روي من و خودش و فرش باال

 اورد،مدام جیغ میزد و به خودش می پیچید،بغلش



 کردم،دهان به گوش کوچک و نرمش چسباندم،با

 قربان صدقه اش شروع شد و به حمد شفا و والعصر

 رسیدم،وقتی به خودم امدم،که حاال صورت من

صورتم غرق خیس از اشک بود و بهار صورت به  

 .خواب بود

 زانوهایم خم شد،ده دقیقه اول نباید روي زمین

 ...میگذاشتمش بیدار می شد

 نگاه خیس اشکم روي صورت ارام گرفته اش

 ماند،اتشی که باز جان و قلبم را سوزاند،براي شروع

 زندگی دخترکم و ادامه اش

 براي مادر و پدر کامران که نخواستند نوه شان را

جواب تلفن هایم را هم ندادن،چطور ببینند و حتی  

 !ادم ها انقدر پست و دل سنگ میشدن

 من در حق چه کسی انقدر بدي بزرگی کرده بودم

 !که روزگار دخترکم باید اینطور میشد؟

 روي رختخواب کوچکش خواباندمش و بلند شدم و

 سراغ کارهاي عقب افتاده ام رفتم،گاز را روشن

بعد سبزي و شاید کردم و پیاز ها را تفت دادم،و  

 اخرش ترشی انداختن

 اما نکشیدم،گاز را خاموش کردم،زانویم خم شد و

 همان پاي گاز به هق هق بی امان اما خفه اي
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 یک قدم با تو      

 !!نشستم،کی انقدر بدبخت شده بودم

 حسام*

 با صداي زنگ موبایلم،نگاهم سمت گوشی برگشت،

رو دلگیري اش چنداسم مهناز افتاده بود،انگار قه  

 روز بیشتر دوام نیاورده بود

 کسی به پشتم نیش میزد که کمی اذیتش کنم و

 جوابش را ندم،اما روي  مدش نبودم

 گوشی را برداشتم و رویش انگشتم را کشیدم

 بله-

 سالم ،خوبی؟-

 صداي تلویزیون را کم کردم،اما نگاهم روي بازیکن

 ها بود

 خوبم-

 منم خوبم-

یجورایی تیکه انداخت،به رويلحنش کش امد و   

 خودم نیاوردم

 چه خبر؟-

 مهنازوسط فوتبال بارسلونا و رئال زنگ زدي و می-

 پرسی چه خبر؟

 می دانستم صورتش از حرص جمع شده



 خب تو هم ،چرا انقدر بد عنقی-
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 یک قدم با تو      

 خنده ام گرفت

 چون همیشه بد موقع زنگ میزنی-

- نا زنگ زدخب ببخشید، االن تی  

 چشمانم به سوارز که به سمت دروازه نزدیک میشد

 بود و گوشم به مهناز

 خب-

 براي امشب مهمونی دارن،بخشی هم میاد-

 بی اختیار دکمه ي خاموش تلویزیون را زدم و تمام

 حواسم را به مهناز دادم

 مطمئنی؟-

 ...اگه نبودم االن بهت زنگ میزدم،با این اخالق-

گرفت از پشت تلفن هم نگفت،ترسید،خنده ام  

 حساب میبرد ،به روي خودم نیاوردم

 ...باشه میام فقط-

 مکثی کردم و با لحنی محکم و هشدار گونه خطابش

 کردم

 یجوري مطمئن تر بشو،بیام نباشه بد میشه میدونی-

 بابت مهمونی قبلی چشم دیدن این رفیق هاي سبک

 مغزت را ندارم
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 یک قدم با تو      

ن که لب هایش را جمع کرده و ابروهایش بهحدس ای  

 هم گره خورده سخت نبود هر وقت در ورد دوستاش

 حرفی میزدم که باب میلش نبود همین شکلی میشد

 باشه جناب-

 کاري باري؟-

 لحنش کش امد

 نخیر-

 خداحافظم همزمان با روشن کردن تلویزیون

 شد،حاالدیگر چشمانم فوتبال را نمی دید تمام فکرم

خشی و حرف هایم بود.باید از بابا مشورت میپیش ب  

 گرفتم؟

 فرصتی نبود ، تلویزیون را دوباره خاموش کردم و به

 اتاق رفتم باید زودتر بابا را میدیدم

*** 

 لیوان دستم را روي میز گذاشتم ،نگاهم کالفه دور

 سالن گشت،چرا خبري از بخشی نبود؟؟ واي مهناز

طمینانی که داداگه دستم بهت برسه ظهر به خاطر ا  

 حتی سراغ بابا رفتم

 دونه ا ي عرق را روي پیشانی ام حس کردم،دستی

 به دور گردنم کشیدم



 گرمته؟-

 صداي پر ناز دختر همراه شاهین بود ،نگاهش نکردم
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 یک قدم با تو      

 و همان طور که دور سالن نسبتا بزرگ چشم می

 گردوندم غر زدم

- سیستم تهویه خرابهعین حموم کردن اینجارو،  

 شاهین؟

 نگاه عصبی ام سمت شاهین ببو برگشت،مردك نیم

 ساعته دوست ش داره به من امار میده عین

 گالبی فقط نگاه میکنه،اینا هم میگردن هر چی

 عملیه چش و دل هرز را پیدا میکن

 ،بی تفاوت شانه باال انداخت ،جرعه اي از کوفتی

 لیوانش را باال داد

- و چرا انقدر داغ کردي؟من که خوبمه،ت  

 می خواین با هم بریم تو تراس منم یکم گر گرفتم-

 نیم نگاهی به سر تا پایش انداختم،قد بلندي داشت

 و پیراهن ماکسی اش درازیش را بیش حد کرده

 بود،یقه ي باز و قایقی لباسش پوست برفی و تمام

 محتویات باال تنه اش را چنان در تماشا گذاشته بود

میکردم شاید حراجشان کردهکه احساس   

 قیافه اش بد نبود شاید اگر بینی اش را انقدر



 عروسکی نمی کرد میشد براي چند دقیقه نگاه

 خرجش کرد،لبان قرمز جگریش ارام تکان خورد

 شاهینم انقدر خورده نمی تونه باایسته فکر کنم-
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 یکم تنها بمونه براش بد نباشه

شتم چنان لگدي توي سینه ي شاهیندوست دا  

 بکوبم تا هر چه خورده را همان جا روي خودش و

 دوست بد اش باال بیاورد

 نگاه بی حوصله ام را از چشمان پر ولعش

 گرفتم،احساس میکردم هر لحظه ممکن است رویم

 بپرد

 بی تفاوت به انتظارش و قدم مشتاقی که سمتم

جواب دادن برداشت ،از میز فاصله گرفتم حتی الیق  

 نبود

 با قدم هایی تند سمت مهناز که با دوستانش مشغول

 هرهر کرکر بودن رفتم، قبل رسیدن بهشون،همان

 مورد قدیمی متوجه ام شد ،برق نگاهش را به وضوح

 دیدم و اخم هایم بیشتر در هم رفت

 به اقاي بارگاهی،خوش اومدید-

 اصال حوصله ي دل و قلوه دادن با این دختري بیکار

 را نداشتم،اما فقط به احترام پدرش سریع و با لحنی



 بی میل سالمش را جواب دادم و نگاهم را متمرکز

 روي مهناز کردم،که انگار خودش می دانست دلیلم

 براي ظاهر شدن جلوي چشمش چیه که لبخند از

 روي لبش محو شد

 به خدا گفته میاد-
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دهن به دهنش بگذارمنمی خواستم جلوي همه   

 یه لحظه بیا-

 لحنم کوتاه و یخ بود ،اما نمی دانم در مغز این دختر

 ها چی می گذشت که نیش هایشان کش امد

 دست به کمر زدم،لحنم کالفه بود و بیش از اندازه

 خسته اما صدایم را پایین نگه داشتم

 می دونی دو ساعته دارم به وراجیه اینا گوش-

گم و گور کردي میدم،خودتم که خوب  

 چشمان سبزش درمانده بود انگار خودش هم توقع

 نداشته

 باشم جلوي چشمات که هر ثانیه یه چیز بارم کنی-

 چشمام گرد شد و لحنم و نگاهم پر از کنایه شد

 یکم پرو نیستی-

 موهاي اتو کشیده و براقش را پشت گوش هایش داد

 و گوشواره بزرگ و درخشانش را به نمایش گذاشت



- ن که مرض ندارم اخالق تو رو می شناسم دعوتتم  

 کنم،خب بهم گفتن بخشی میاد منم میدونستم تو

 طالبشی بهت خبر دادم

 پوفی کالفه کشیدم وخواستم از کنارش بگذرم،که

 دستش به لبه استین کتم چنگ زد

 اِ...اِ... اومد،برنگرد،داره کنار جهانگیري راه-

 میره،فکر کنم تازه رسیده باشه،
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 دستی به لبه ي کت ابی نفتیم کشید و با لبخندي پر

 لذت به قد و باالیم نگاه کرد

 خوب کردي امروز این کت و شلوارتو پوشیدي-

 انقدر متفاوتی و باکالس که ناخواسته سمتت کشیده

 میشه،

 ابروهایش رقصان باال و پایین شدن،

- یت میده ،اونم عین خودته به ظاهر خیلی اهم  

 دستش را از روي لبه ي کتم ارام کنار زدم و لحنم

 بی اختیار برنده شد

 یعنی داري میگی من ظاهر بینم؟-

 انگار از آمدن بخشی خیلی خوشحال بود که بی

 خیال لحن گزنده ام خندید

 در ثانیه اي چشمانش گرد شد



 داره میاد، واي خدا جهان گیري داره میارتش اینور-

م و ارام و جدي زمزمه کردماخمی بهش کرد  

 اروم بابا چرا هول ورت داشته-

 لبخند گل و گشادش را به زور جمع کرد و نگاهش را

 به من داد ،انقدر نگاهش خوشحال بود و ذوق زده که

 مطمئن بودم اگر بخشی بهش توجه کنه می فهمه از

 حضورش چقدر ذوق مرگ شده و یجورایی دلم

هاي اشتباهیخواست بخشی ببینتش،شاید فکر   
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 میکرد و اون موقع داستان خنده داري شروع میشد

 حسام جان-

 صداي محکم اما گرم جهان گیري از پشت ارام و

 مقتدر تن و نگاهم را سمتشان چرخاند

 حاال فرصتی بود که مدت ها دنبالش بودم

 نگاهم کوتاه روي بخشی نشست و اصل نگاهم را به

یري و ریش و موي جو گندمی اش دادمجهان گ  

 ،لبخندي محو و گرم چاشنی اقتدار نگاهم کردم

 جانم-

 دستان جهانگیري به بخشی اشاره کرد و چشمان

 من همراهشان شد و روي صورت کمی جوان تر

 بخشی نشست،



 ایشون اقاي بخشی هستن،مدیر عامل شرکت-

 چاشنی نو،و تاجر فرش و پسته

متفاوت و اسم عسگرخوب میشناختمش،تجارتی   

 اوالدي به عنوان استادش که همیشه پشتش بود

 ،باعث قدرت چشمگیرش شده بود

 قبل از این که حرکتی کند دست سمتش دراز کردم

 خوشبختم،بنده هم حسام بارگاهی هستم-

 دستم را میان دستش فشرد ،لبخندي خریدارانه

 روي صورت درشتش نشست
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- یفتون را شنیدم،از چیزي که گمان میکردمتعر  

 خیلی جوان تر هستید

 خوب بود،نه عالی بود،این رها نکردن سریع

 دست،این که حرفم را از قبل شنیده و حالت ورنداز

 .کردن چهره اش را می پسندیدم

 ریحانه*

 اااي مریم-

 بی توجه به درد من کارش را ادامه داد

- بهکوفتت بشه چجوري موهات انقدر خو  

 کمرم را کمی صاف کردم و لبخند روي لبم نشست

 یه چیز خوب دارم اونم تو نبین-



 با زانویش کمرم را فشرد

 نزن از این حرف ها-

 خنده ام گرفت

 خودت شروع کردي-

 دستانش ال به الي موهایم می چرخید، و طره اي نو

 میگرفت و به بغلی اش می بافتش

- باید برم مریم موهام زیر چادر قلمبه نشه فردا  

 شرکت

 نترس،کنار موهات را ظریف زدم پشت که میرسه-
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 یک قدم با تو      

 حجم موهات را بیشتر برداشتم

 نگاهی به رختخواب خالی بهار انداختم

 بهار اذیت نکنه-

 باز زانویش را محکم به کمرم زد

 اووو چقدر تکون میخوري،اذیت کنه میارنش دیگه-

 خندیدم

- م و له کرديبی اعصاب کمر  

 دستم درد گرفت اخه این همه مو به چه دردیت-

 میخوره

 خیالم در ثانیه اي به عقب گذر کرد،به مامان که

 همیشه عاشق موهاي پر و ذغالی رنگم بود



 مامانم عاشق موهام بود،دلم نمیاد کوتاهشون کنم-

 کش را دور مویم زد

 خدا رحمتش کنه،ولی حیفه واقعا بخواد قیچی به-

بخوره،چی کار میکنی،انقدر صاف و سنگینهاینا   

 دم مویم را که بسته بود از دستش گرفتم و از روي

 شانه به سمت جلو انداختمش

 اخر نفهمیدم،حیفه یا باعث زحمت-

 از روي صندلی بلند شد و خندید

 براي تو باعث زحمت براي من بشه حیف-

 سمت در اتاق رفت

60 

 یک قدم با تو      

 کجا؟-

را باز کرد و ابرویش را باال انداختدر   

 میخوام برم برات چایی بیارم،چیه امارم را میگیري-

 خندیدم و ارام روي زمین دراز کشیدم

 نه نه برو دستت درد نکنه،فقط ببین بهار اذیت-

 نکنه

 کالفه نفسش را بیرون داد

 اوووف اذیت کنه میارنش،انقدر مراعات میکنی-

 حال ادم را بهم میزنی

ن خنده ي من پر حرص از اتاق بیرون رفت،سرممیا  



 را کنار متکاي بهار روي زمین گذاشتم،و با نفسی

 عمیق عطر تن کوچکش را به جان کشیدم،از همین

 امروز دلتنگ فردایش بودم،مریم همان ظهر زنگ زد

 و تمام جیک و پوك و حرف هاي سلیمانی و

 بدهکارها را بهش گفتم، مثل همیشه اول از خجالت

دهکارها درامده بود و بعد مشتاقانه از فکر سلیمانیب  

 استقبال کرده بود حتی اجازه نداد من حرفی در

 مورد بهار بزنم و با ذوق پیشنهاد داد که بهار را نگه

 میدارن،می دانستم دانشگاه میره ولی گفته بود

 مادرش هست و مریم فقط یکشنبه و سه شنبه تا

 ساعت یک کالسه
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ک قدم با توی        

 متکاي بهار را روي چشمانم قراردادم و زیر لب

 خدایم را شکر کردم،این که مریمی را در زندگیم

 قرار داده که جاي خواهر نداشته ام را پر کرده بود و

 پدر و مادرش انقدر به من و بهار محبت داشتن که

 بعضی اوقات برایم قابل باور نبود،

- حالله تو اتاق من ابغوره بگیري خونت .. 

 صداي اتیشیش خنده ام انداخت،متکاي بهار را ارام

 کنار گذاشتم و بلند شدم

 کی حاال گریه کرد-



 سینی چایی را با حرص روي زمین بینمان قرار داد

 تو تقی به توقی میخوره سیلت راه میوفته-

 نگاهم روي نقل هاي میان قندان بلوري افتاد، ذوق

ن انداختمزده دانه اي کوچک برداشتم و دها  

 واي زیارت قبول ،کی رفته بوده مشهد-

 لب هایش به لبخندي بزرگ کش امد،شیفته ي این

 اخالقش بودم در لحظه حالش تغییر میکرد،کاري که

 من هیچ وقت از پسش بر نمی امدم

 محمد،تازه گفتم براي تو هم بیاره-

 کمی از چاي داغم را به بهانه ي نقل درون دهانم

 خوردم
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 یک قدم با تو      

 واي دستت درد نکنه،بنده خدارو انداختی تو-

 زحمت

 چهار زانو نشست

 نه بابا این حرف ها چیه ،خودشم دوست داشت یه-

 چیزي به جبران برات بیاره

 لیوان چایم قبل از رسیدن به دهانم روي هوا ماند و

 نگاهم پر از سوال شد و صاف تو چشماش زل زدم

 چرا؟-

پغی زد زیر خنده از حالت نگاهم  



 خاك تو سر بدبینت،براي این سبزي ها و پیاز ها-

 که این همه زحمت کشیدي و برامون اوردي،یه بند

 میگفت چقدر خوبه کار مامان خیلی راحت تر شده

 تازه اقا عاشق شوري هات شده،خبر نداري چی کار

 کرده

 لیوان چایم را نخورده روي سینی گذاشتم،میان

،دست خودم نبودسینه ام سنگین شد  

 نگاهم را که صامت دید لبخندش عمق گرفت و با

 ذوق ادامه داد

 برات مشتري جور کرده،چند تا از خانم هاي-

 همکارش

 نقل براي دهانم دیگه افاقه نمی کرد،دهانم تلخ شده
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 یک قدم با تو      

 بود

 دستشون درد نکنه الزم نبود،بالخره مشتري پیدا-

 میشد

 ریحانه-

گاهش باز حالت عوض کرده بود،ناباور خیره ام بودن  

 تو براي محمد مثل منی،دیوونه فکر بد نکنی-

 نه نمیشد،نمی توانستم،از کی اش را نمی دانستم

 شاید همان وقتی که چمدان بستم و به اجبار رفتم



 خانه ي عمویم و پسر عمویم طاهر دل بهم بست تا

 توجه مردي را میدیدم تلخ میشدم،پریشان

 میشدم،طاهر خانه ي عمویم را زهرم کرد و فکر این

 که حاال قرار است محمد برادر تنهاترین دوستم من

 را از این خانه فراري بده پریشانم میکرد

 ببخشید-

 انگشتانش شانه ام را گرفت و خودش را جلوتر

 کشید

 به خدا دارم راست میگم،اصال مامانم همون اول به-

عین منی و حق ندارن با داداشام هشدار داد که تو  

 نگاه و رفتارشون اذیتت کنن

 خنده ام گرفت

 فکر کنم باید به من هشدارمیدادین نه داداشات-

 اخم روي پیشانی و نگاه گیجش میگفت که حرفم را

 نفهمیده
64 

 یک قدم با تو      

 دستش را از شانه به میان دستانم کشیدم

- منم،اونی کهاونی که متاهل بوده و یه بچه داره   

 االن لکه ننگ عمو و زن عموشه منم بعد مامانت

 اومده به شاه پسراش هشدار داده سمت من نیان

 توقع داشتم بخنده اما اخم هایش عمیق تر شد و لب



 هایش جمع شد، با حرص دستش را عقب کشید

 خیلی چرت و پرت میگی-

 لیوان چایم را برداشتم و به همراه نقلی دیگر کمی از

را خوردم،نگاه خندان و راضی از حرفم را کهچایم   

 دید بیشتر لجش درامد

 اون زن عموت روانش پریشونه،اون عموتم مجبوره-

 بره تا زنش دیوونه نشه،تو چرا وهم برت میداره رو

 خودت اسم میگذاري،تو گند زدي به زندگیت براي

 پسر اونا حاال تو شدي لکه ننگ،مگه چی کار کردي؟

جري تر شدسکوت را که دید   

 انقدر خودت را دست کم بگیر تا جونت در بیاد-

 از لحن پر حرصش خنده ام گرفت

 دیوونه من خودمو اصال دست کم نمی گیرم،فقط-
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 یک قدم با تو      

 حقیقت ها را میبینم

 اهان لکه ننگ هم حقیقته ؟کجاش؟-

 لیوان خالی ام را میان سینی کنار چاي دست

،نخورده اش گذاشتم  

 براي شهرستان ما طالق یعنی ننگ،اونم با این همه-

 بدهی،

 گور باباي اون شهرستانتون،اصال مگه قراره تو-



 دوباره برگردي اونجا،من بمیرمم نمیزارم تو دوباره

 خودتو بندازي تو چاه

 لیوان چایش را برداشتم وسمتش گرفتم

 انقدر حرص نخور،نه قراره برم شهرستان نه اونا رو-

صال من تا وقتی طاهر اونجاست پا اون سمتیببینم،ا  

 نمی گذارم

 انگشتانش دور لیوان حلقه شد،پشت چشمی نازك

 کرد

 بیچاره طاهر-

 به لحن پر از حرص و لجش خندیدم

 می خواي برات لقمش بگیرم-

 لحن خندان و نیش بازم را که دید دوباره خودش را

 سمتم کشید، بی دعوت خودش را بهحصارم کشید و

نه ا م تکیه دادبه سی  
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 یک قدم با تو      

 نخیر تو خودتو برام لقمه بگیر و همیشه کنارم باش-

 برام کافیه

 دستانم را به دور تنش حلقه کردم و بوسه اي از

 پشت روي گونه اش زدم

 تو خواهر خودمی تا اخر عمرم بیخ ریشمی-

 حسام*



 باید بهم شیرینی بدي-

تم را از تن بیرونریموت ماشین را زدم و اورک  

 کشیدم،سرحال و کیف کوك از صحبت هاي موفقیت

 امیزم با بخشی در عقب را باز کردم و به جالباسی

 اش اویزان کردمش

 شیرینی چیه بهت شام میدم-

 دررا باز کردم و نشستم،کنارم روي صندلی کمک

 راننده نشست،نگاهش برق زد

 دیگه نگی مهناز بده ها-

اهش کمی از منخنده ام گرفت ،ذوق نگ  

 نداشت،چینی به بینی ام انداختم

 کی گفتم تو بدي؟-

 پلک هایش را ارام با و بسته کرد و لبخندش گله مند

 شد

67 

 یک قدم با تو      

 همیشه،مگه قراره بگی؟ اخ از این رفتار سرد و-

 خشکت

 لبم سمت باال کشیده شد

 ماشین را روشن کردم و به سمت خروجی باغ رفتم

- امحس  

 بله-



 می خوام یه چیز بگم، می ترسم اتیشی بشی-

 سرم را کمی سمتش حائل کردم،از گوشه ي چشم

 نگاهش کردم ،نگاهش پر از تردید بود مانند لحنش

 که مردد بود،اي خدا می خواست کیف کوکم را زهر

 کنه؟

 اگه گند نزنی به حال امشبم مورد نداره-

روي سکوتی کوتاه کرد که نگاهم را به دنبالش  

 صورتش کشید،چشمان دودلش نگاهم را که

 دید،لبخند روي لبش نقش بست

 حرفام بد نیست-

 نگاه را به خیابان دادم

 پس بگو-

 از گوشه ي چشم حرکت تنش را دیدم،سمت من

 چرخ خورد

 خیلی خودتو درگیر کار نکردي؟-
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 یک قدم با تو      

 لبم کوتاه سمت پایین امد

 نه چطور؟-

- دي، اخرین بار کی رفتی مسافرت؟چرا کر  

 ذهنم سریع یک چرخ در گذشته زد تا دهان باز

 کردم سریع میان حرفم پرید



 مسافرت کاري منظورم نیست، با بچه ها کی رفتی-

 سفر، ارمین،ارشیا،فاتح، اصال اخرین بار که بردیا را

 دیدي کی بود؟

 ابروهام در هم گره خورد ،دست به باالي لبم

ر کردم،بردیا را کی دیدم،فکر کنمکشیدم،کمی فک  

 تیر بود یا خرداد تو ویالي باباش

 خرداد به گمونم دیدمش،تلفنی احوالش را-

 میپرسم،چطور کارش داري؟ بچه هاي دیگه هم فردا

 می خوان برن رامسر می خواي باهاشون بري؟

 نه، حرفم چیز دیگه ایه بابا-

ثريابروهایم باال پرید،نگاهم کوتاه سمتش برگشت،ا  

 از لبخند روي لب هاش نبود، انگار خیلی جدي شده

 بود
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 یک قدم با تو      

 خب درست بگو-

 دارم میگم دیگه، بردیا رفیق فابت را خرداد-

 دیدي،خودتم میگی بچه ها دارن میرن رامسر چرا

 تو نمیري،حتما دوباره جلسه و کار اره؟

ادحرف هایش بوي حرف هاي مامان بزرگ ها را مید  

 مخصوصا اون لحن ریز غمگینش

 خب معملومه اره-



 لحن بی خیالم غصه اش را بیشتر کرد

 تا کی کار ،تا کی ماموریت،هر وقت بهت زنگ-

 میزنم تو جلسه اي یا داري میري دنبال کاري مهم و

 حیاتی،تا کی میخواي به خودت انقدر فشار بیاري،

یاگر از لحاظ مالی بود میگفتم اره خب حق داري ول  

 تو چیزي کم نداري،پس چرا داري انقدر روز هاتو

 حروم میکنی ؟

 چشمام گرد شد روزامو حروم میکنم؟

 خنده ام گرفت

 مهناز داري جدي حرف میزنی؟-

 انگار لحنم به مزاقش خوش نیامد

 من جدي ام حسام،مسخره ام نکن-

 نمی تونستم جدیش بگیرم،اخه اصال مهناز و چه به

انقدر به من دقت میکنه،تو این حرف ها،اصال از کی  

 این دوازده سال یکبار هم این حرف ها را ازش

 نشنیدم
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 یک قدم با تو      

 باور کن نمی تونم-

 با لبخندي محو و چشمانی بی خیال و جا خورده

 نگاهش کردم

 از کی برات مهم شده این چیزها-



 ابروهاي جمع شده اش چین روي پیشانی اش

نگشت روي پیشونیش کشیدمانداخت، بی هوا ا  

 نکن پوستت خراب میشه-

 حال نگاهش ثانیه اي تغییر کرد،سریع چشم ازم

 گرفت

 دستم را روي فرمان گذاشتم،شانه اي باال انداختم

 نیاز به پول ندارم ولی کی از موفقیت بدش-

 !میاد،دیدي امروز جهان گیري و بخشی را

کمچند سالشونه؟،همسن هادي ان نه،یکم باال یا ی  

 پایین تر ،من میشم جاي پسرشون،االن رتبه ي

 تجارت شرکتم کجاست ؟هم تراز باهاشون دارم باال

 میرم...خب این ها یعنی چی؟ یعنی من دارم تو

 تجارت ایران شناخته میشم ،یعنی تا چند وقت

 دیگه وقتی میگن بارگاهی کنار اسم هادي اسم

وحسام بارگاهی هم میاد تو ذهنشون،من میخوام من  

 به من بشناسن نه به بابام،این براي من حروم کردن

 نیست،این ارزشه،موفقیته
71 

 یک قدم با تو      

 پس کی به خودت برسی،کی استراحت می کنی؟-

 دستی میان موهایم کشیدم

 وقت براي استراحت هست،امروز نشد فردا،این ماه-



 نشد ماه بعد

 حتما امسال نشد سال بعد-

ده ام انداخلحن حرصی اش خن  

 افرین-

 حسام-

 لحنش پر ازگله بود

 اما من بی خیال و پر لذت غرق حرف هاي قبلم بودم

 بله-

 نگاهم سمتش برگشت

 چقدر نگاهش نگران بود، این عادي بود؟

 کی میخواي عاشق بشی؟ کی ازدواج کنی؟-

 چشمام گرد شد و از حرف یکباره اش انقدر جا

 خوردم که بلند زدم زیر خنده

- بشم؟واي مهناز خیلی خوبی؟ عاشق  

 به صورت دمغش خیره شدم

 نکنه برام کسیو زیر سر گذاشتی-

 من جدي ام-

 خندیدم
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 یک قدم با تو      

 منم هستم،اخه دختر خوب تو منو میشناسی دیگه-

 درسته؟



 سرشو به حالت تایید تکون داد

 من کی دلم براي یه جنس لطیف لرزید،دوست-

داشتم،که همشون تا خواستن کنهدختر دو سه تایی   

 بشن ردشون کردم رفتن،تنها جنس لطیف و ظریفی

 که بی چشم داشت کنارمی خودتی

 لب و لوچه اش اویزون شد

 حسام این بده،خیلی بده-

 حاال بحثمون نه تنها خسته کننده و کالفه کننده

 نبود خیلی دلچسب و جذاب بود،ازدواج اونم من

 بی اختیار دوباره خندیدم

 حسام تو سالته،هنوز خیلی وقت داري همیشه-

 فکر وذکرت کار بوده و تو این شیش ماه دیگه به اوج

 رسوندیش،نه تنیسی،نه سافاري،مسافرت و دورهمی

 و جشنم که تعطیل اگرم باشن فقط حرف کارت

 ...وسطشه،من نگرانم از وقتی دکتر محجور را دیدم

 اهان پس بگو-

شروع شده فهمیدم سر این حرف ها از کجا  

 ببین دختر خوب من باشگاهم را طبق برنامه مربی-
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 یک قدم با تو      

 ام جلو میرم بقیه این تفریحاتم فعال یه مدت برن

 کنار اتفاقی نمیوفته،غذا و خوابمم خوبه



 خوابت خوبه که دکتر میگفت،سر درد هاي عصبیت-

 همش بابت کم خوابی و فکر و خیاله،گفت استرس

زیاده،باید مشغله ات را کم کنی کاریت  

 لبخند محوي پر اطمینان به صورت عصبی و پریشان

 شده اش زدم

 نگران نباش من خوبم،سر درد و میگرن را که االن-

 همه دارن خیلی طبیعیه ،نباشه باید دنبال دلیلش

 باشی

 فروغ خبر داره؟-

 اسم مامان لبخند از صورتم گرفت و لحنم را تلخ و

دهشدار گونه ش  

 چی کار به اون داري؟-

 میدونه اقا پسرش چقدر خودشو مشغول کرده؟-

 به چشمان نگرانش خیره شدم،با جدیت و لحنی

 قاطع گفتم

 نشنوم بهش چیزي گفتی-

 نگاهش رنجید

 من نمی گم خودت خوب میدونی تا وقتی نخواي-

 حرفی در موردت به کسی نمی زنم ولی از دکتر
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حجور مطمئن نیستم،میدونی دکتر باباتم هستم  



 پوفی کالفه بیرون دادم

 اي بابا ،باید یه دکتر دیگه را انتخاب میکردم-

 صورت مسئله را پا ك می کنی؟-

 !نه پس می خواي عاشق بشم-

 با نگاهی پر شیطنت نگاهش کردم،پشت چشم نازك

 کرد

 هیچ وقت منو جدي نگرفتی-

بی خیال افکارش به خودمابرو برایش باال انداختم و   

 فکر کردم

 الزم نیست نگران من باشی ، من عاشق تالشم،باید-

 همیشه تو هر کاري جزو بهترین ها باشم،مواظب

 خودم هستم،اره خوابم کمه ،سر درد دارم ولی اذیت

 نمیشم،من همونقدر که کارم مهمه جون دوستم

 هستم،سالمتیم مهم بوده که دکتر رفتم وازمایش

یهو چیز بدي نباشه دادم که  

 نگاهش را نمیشد کنترل کرد،ثانیه اي پریشان بود و

 لحظه اي بعد نگران ،دوباره مثل مادر بزرگ ها غمباد

 میگرفت

 من از تنهاییت بیشتر نگرانم-

 لبخندي محو روي لبم نشست، دلم برایش سوخت

 الکی افکارش را به خاطر من مشوش میکرد اما من



 مسئول این حالش نبودم
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 من عاشقشم،با کسی شریکش نمیشم-

 دمغ شد و من توجهی به حالش نکردم،خوب میشد

 اما می فهمید که نباید نگران من باشد،وقش را نباید

 حروم فکر کردن به این چیزها میکرد،من حواسم به

 زندگی ام و دقایقش بود

و حرف هاي مهناز برایم شوخی بامزه اي بود،عاشقی  

 فکر کردن به یه دختر هیچ وقت جزو زندگیم و

 برنامه هام نبود،من براي خودم بودم و ثانیه هایم را

 با کسی شریک نمیشدم

 در خانه را بی صدا به هم زدم و آن را بستم. ماشین

 آقاي سلیمانی دقیق جلوي در خانه ي پدر مریم

 پارك شده بود. مردد به سمت ماشین رفتم. بسم

ب گفتم و در ماشین را با خجالت بازاللهی زیر ل  

 .کردم و کمی خم شدم

 .سالم-

 سر مرد جذاب نشسته پشت فرمان به سمتم

 .چرخید و لبخند مردانه اي روي لب هایش نشست

 سالم صبحتون به خیر، بفرمایید بنشینید که-
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 .بریم

 آب دهانم را فرو دادم و روي صندلی جاي گرفتم و

 .در همان حال سرم را به احترام خم کردم

 .متشکرم، صبح شما هم به خیر-

 در ماشین را که بستم، مرد استارت زد و در عرض

 .یک ثانیه صداي جیغ الستیک هاي ماشین بلند شد

 هنوز به سر کوچه نرسیده بودیم که بدون این که

 سرش را به سمتم بچرخاند، به کمربند ایمنی اشاره

 .کرد

- دتون رو ببندید... ببینم استرس که ندارید؟کمربن  

 نیم نگاهی به مرد خیره به خیابان روبرویش انداختم

 .و کمربندم را بستم

 ببخشید حواسم نبود ... راستش نه ... اما ... فقط-

 امیدوارم توي کارم دقیق باشم که شما به دردسر

 !نیفتید

 با پیچیدن ماشین به خیابان اصلی چشم هاي مرد

یک ثانیه به سمتم چرخید و دوباره رويبراي   

 خیابان نشست. لبخند محوي روي لب هایش

 .نشسته بود

 نگران نباشید. من خیالم از طرف شما راحته،-

 بهتون اعتماد دارم! توي این مدت که شما رو
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 یک قدم با تو      

 شناختم، متوجه شدم هم قابل اعتمادید و هم به

ق و زرنگ! پس نگران منشدت توي کارهاتون دقی  

 .نباشید

 درست متوجه منظورش نشدم. زرنگ؟! ابروهایم

 .متعجب باال رفت

 از چه لحاظ؟-

 نیم نگاهی به صورتم انداخت و این بار واضح لبخند

 .زد

 وقتی براي اولین بار دیدمتون، چهره ي کم سن و-

 سال و وضعیت اون لحظه، باعث شد قضاوت

باشمنادرستی در موردتون داشته  . 

 -گوش هایم تیز شد و نگاهم خیره ي چشم هایش

 که محتاطانه میان من و خیابان روبرو در نوسان بود

 ماند. در حالی که باز هم نیم نگاهی حواله ام می-

 .کرد، از اولین بریدگی دور زد

 فکر نمی کردم جربزه ي کاري رو داشته باشید،-

 راستش اوایل که فکر می کردم با وجود بچه ي

وچیک هر وقت ببینمتون، در حال گریه باشید. اماک  

 توي این مدت رفتارتون چیز دیگه اي نشونم داد،

 .شما خیلی قوي تر از تصورات من هستید
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 اي کاش می توانستم از تعریف هایی که می کرد،

 لذت ببرم یا حتی لبخند بزنم و از غرور باد کنم! اما

ام از حجم غمی سنگین پر شد. دربرعکس سینه   

 واقع من در باطن همانی بودم که این مرد لحظه ي

 اول دیده بود. اما فقط در خلوت و تنهایی ام وقتی

 فقط من بودم و خداي خودم هر ثانیه ام با اشک و

 .آه همراه بود

 وقتی به اجبار بی کسی، پا به خانه ي عمویم

شته باشمگذاشتم. یاد گرفتم که باید دو رو دا . 

 تنهایی هایم پر از گریه و آه باشد و در مقابل

 دیگران دختري قوي بدون نیاز به کمک دیگران به

 .نظر بیایم

 من یاد گرفته بودم که زندگی و آدم هایش صبوري

 نمی کنند و نمی ایستند تا تو بزرگ شوي و یا در

 زمان درست به خودت بیایی و از طرفی اشک هایت

می کند که اي بسا از شکستنتکسی را ناراحت ن  

 .خوشحال هم بشوند

 من نمی توانستم و نباید اشک ها و ضعف هایم را به

 کسی نشان بدهم، برعکس باید براي براي عقب

 نماندن از زندگی، قوي به چشم می آمدم و می



از–که از نظر دیگران نداشتم –دویدم تا حقی را   
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رمزندگی ام بگی . 

 خدا می دانست این چند سال چقدر به من سخت و

 تلخ گذشته بود تا این درس ها را یاد بگیرم. بی

 پناهی بد دردي بود و جاي خالی پدر و مادرم در

 .زندگی بیش از آن چیزي که باید آزارم داده بود

که قرار بود جاهاي -حتی آن کامران نامرد هم   

سنگین تر از قبلبا باري  -خالی زندگی ام را پر کند  

 مرا تنها و با یک بچه رها کرده بود و بی پناه تر و

 غمگین تر از قبل مانده بودم. بی اختیار آه سوزناکی

 .کشیدم

 .بابام می گفت زمانه آدم رو قوي و بزرگ می کنه-

 اون موقع کم سن و سال بودم و نمی فهمیدم چی

 می گه. ولی االن بعد از این همه سال می فهمم. چون

 .روزگار به اجبار من رو قوي کرد

 تلخی کلمه هایم دهان خودم را هم زهر کرد، چه

 برسد به کام آن بنده ي خدا را! سکوت سنگینی در

 ماشین سایه انداخته بود و هیچ کدام حرفی نمی

 زدیم. سلیمانی به شدت به فکر فرو رفته بود و من

 پشیمان از جمله هاي تلخم به این می اندیشیدم که



بحش را خراب کرده امص . 
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 شاید ربع ساعتی گذشته بود که صداي زنگ

 موبایلش بلند شد و سکوت سنگین ماشین را

 شکست. سلیمانی از فکر بیرون آمد و دست به

 سمت هندز فري بلوتوثی روي گوشش برد و دکمه

 .اي را فشرد

 سالم بفرمایید؟-

... - 

- یم، تابیست دقیقه یا نیمآره داداش توي راه  

 .ساعت دیگه رسیدیم

... - 

 .آره حسام جان لطف کن هماهنگ کن، ممنونم-

... - 

 .ممنون داداش، باشه حتما... چشم ... خداحافظ-

... - 

 تمام حواسم به مکالمه ي سلیمانی بود. نمی دانستم

 این حسام کیست؛ ولی انگار به کار امروز ما ربط

ار متوجه شده بود که منداشت. سلیمانی که انگ  

 کامال کنجکاو شده ام، نیم نگاهی به من انداخت و

 .لبخندي به صورتم پاشید



 دوستم بود. همون کسی که قراره شما پیششون-

 کار کنید. گفت براش کاري پیش اومده و ناچار شده
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 از دفتر بیرون بره؛ اما هماهنگ کرده تا محل کار

و نوع کارتون رو بهتون نشون بدنشما  . 

 با وجود این که از نگاه خیره ام خجالت کشیده بودم،

 ولی کنجکاو هم بودم. پس این مرد حسام نام، کسی

 .بود که از این به بعد ریسم بود

 ایشون رئیس شرکت بودن؟-

 نگاهش روي چهره ي کنجکاوم نشست و دوباره به

 .خیابان چشم دوخت

- ارگاهیبله، آقاي حسام ب . 

 سرم را به نشانه ي تایید تکان دادم و به خیابان

 چشم دوختم. در همین حد کفایت می کرد، سوال

 بیشتر درست نبود. وارد اتوبان صدر شدیم و به

 سمت شمال مسیر را ادامه دادیم. با نگاهی به تابلوي

 .سبز مسیر یاب کنار اتوبان کنجکاو شدم

- کجاست؟ عذر می خوام، می تونم بپرسم شرکت  

 راهنما زد و در حالی که ماشین را به سمت راست

 جاده هدایت کرد، از آیینه ماشین هاي عقبی را رصد

 .کرد
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 !فرمانیه

 لحظه اي جا خوردم. خدایا با این مسیر طوالنی،

 چطور می توانستم صبح ها با اتوبوس و مترو به

درس را با مریمموقع به محل کارم برسم؟ باید آ  

 هماهنگ می کردم تا بهترین راه آمدن به شرکت را

 برایم توضیح دهد. از آن جایی که به لطف پروژه

 هاي دانشگاهی اش زیاد در تهران می چرخید،

 .بهترین مسیرها را می شناخت

 حدود نیم ساعت بعد بود که با رسیدن به چهارراه

 وسیعی که یک طرفش تابلوي کشتیرانی جمهوري

 اسالمی ایران دیده می شد، به خودم آمدم. به قدري

 در فکر هزینه ي رفت و آمد بودم که حواسم از

 .مسیر پرت شده بود

 سر چهار راه به سمت راست پیچیدیم و وارد دومین

که نبش آن بانک ملی قرار–خیابان از سمت راست   

شدیم. تابلوي باالي خیابان را خواندم -داشت  " . 

چند ثانیه بعد ماشین روبرويکوهستان هشتم "  

 ساختمانی با نماي سنگ کرم رنگ ایستاد و آقاي

 سیلمانی ماشین را خاموش کرد و با لبخند به سمتم

 .چرخید



 .بفرمایید، رسیدیم-

 نفس عمیقی گرفتم و با استرس در را باز کردم و

 پیاده شدم. سرم را بلند کردم و با کنجکاوي
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ختمون روبرویم را تا باال نگاه کردم. صدايسا  

 دزدگیر ماشین باعث شد که نگاهم را از ساختمان

 بگیرم و به سمت سلیمانی برگردم. نگاه همیشه پر

 .آرامشش روي صورت من بود

 .بفرمایید بریم داخل-

 زبانم سنگین شده بود، ناچار سرم را به نشانه ي

ورودي راه تایید تکان دادم و همقدم با او به سمت  

 افتادیم. سلیمانی در حالی که با دستش به سمت

 ساختمان اشاره می کرد و مرا راهنمایی می کرد،

 .سري تکان دادم و به سمت ورودي راه افتادیم

 بعد از رد کردن در ورودي از بیست پله ي سنگ

 مرمر پهن باال رفتیم که به دري چهارلنگه از چوب

شد، جلوي در کهماهاگونی شیشه خور، منتهی می   

 ایستادیم، دیگر از شدت دلهره معده ام آشوب شده

 بود. قبل از این که بتوانم به خود بیایم، دست

 سلیمانی روي دستگیره ي طالیی رنگ در نشست و

 .آن را باز کرد و خود را اندکی کنار کشید



 .بفرمایید خانوم-

 زیر لب تشکري کردم که صدایم به گوش خودم هم

رسد به سلیمانی بنده ي خدا! واردنرسید، چه ب  

 البی شیک و مدرن روبرویمان شدم. نگاهم روي

که مثل آیینه از تمیزي -سنگ هاي مرمر براق کف   
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نشست و بیشتر استرس گرفتم. فضاي -برق می زد   

 .منظم و مرتب اینجا من را می ترساند

ي بیستدرست روبروي در و تقریبا در فاصله   

 متري، میزي مخلوط از سنگ همرنگ کف سالن و

 شیشه قرار داشت که پشت آن مرد میانسالی با کت

 و شلوار ِکرم رنگ نشسته بود و سخت مشغول

 نوشتن بود. سلیمانی به سمت مرد رفت و من هم

 ناخودآگاه مثل جوجه اي به دنبال مرغ مادر، به

 .دنبالش راه افتادم. جلوي میز متوقف شد

- الم، خسته نباشیدس . 

 -سر مرد با شنیدن صداي سلیمانی از روي کاغذها

بلند شد و همزمان -که جلوي رویش پخش بودند   

 با احترام از جا بلند شد. نیمی از هیکلش پشت

 !مانیتور سیاه رنگ کامپیوتر از چشم پنهان بود

 سالم، خوش اومدید. ممنونم، کمکی از دستم بر-



 .می یاد

می بودن بسیار مودب و گرم بودلحنش در عین رس . 

 .سلیمانی لبخند محوي به لب آورد

 .سلیمانی هستم. آقاي گودرزي منتظرمون هستن-
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 .مرد اندکی روي کاغذها خم شد

 .یک لحظه لطفا-

 نگاهش به سرعت میان دفتر مالقات ها و مانیتور

و روي میزش چرخ خورد و چند دکمه اي را فشرد  

 .سپس سر بلند کرد و صاف ایستاد و لبخند زد

 بله... ایشون طبقه ي دوم منتظر شما هستن. می-

 .تونید با آسانسور انتهاي سالن تشریف ببرید

 .و با تعظیمی کوتاه به سمت چپ البی اشاره کرد

 سلیمانی تشکر مودبانه اي کرد و دستش را با فاصله

 .از کمرم قرار داد

- طرفبفرمایید از این  . 

 نگاهم از میان شاخه هاي درختچه ي تزئینی بین

 محفظه ي شیشه اي کنار میز گذشت و به آسانسور

 ها رسید؛ سپس براي چند ثانیه به سمت سقف بلند

 .و مدرن البی کشیده شد

 نفس عمیقی گرفتم و زیر نگاه منتظر سلیمانی به



 سمت آسانسور قدم تند کردم. خدا را شکر

اول قرار داشت و به محضآسانسور در طبقه ي   

 فشردن دکمه، در باز شد. سلیمانی منتظر شد تا من

 وارد اتاقک شدم و سپس وارد شد و به محض ورود

 دکمه ي گردي که روي آن نوشته شده بود، دو را
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 .فشرد

 .مریم با اشتیاق و کنجکاوي خودش را جلوتر کشید

 خوب بقیه اش؟-

دراز کردم و یک پایم را روي پاي دیگر پاهایم را  

 .انداختم و به دیوار پشت سرم تکیه دادم

 .بقیه نداره! کل ماجرا همین بود-

 نگاهش ناراضی روي صورتم چرخید و یک ابرویش

 .باال رفت

 .اي بابا ! خوب از شرکتشون قشنگ تعریف کن-

 یه جوري بگو که بتونم تصور کنم که اتاق تو چه

 !شکلیه؟

دن چشم هاي کنجکاو و پیگیري اش خنده اماز دی  

 .گرفت

 اشتیاق تو با تعریف کردن اغنا نمی شه، باید-

 .خودت ببینی



 چشم هایش برق زد و از جا پرید و دست هایش را به

 .هم کوبید

 !جدي؟ من رو می بري؟ ... آخ جون-

 سري به نشانه ي افسوس تکان دادم و لبخندم از

ت. سرم را به تاییداین همه شور و شوقش عمق گرف  
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 .فرود اوردم

 آره، اما بهت بگم ها من اتاق اختصاصی ندارم،-

 .چند نفر با هم یه جا هستیم

 .لب هایش را کمی کج کرد

 مثال چند نفر؟-

که با سر و صدا می مکید -بهار پستانکش را  - 

 بیرون انداخت و به گریه افتاد و شروع کرد به

و پا زدن. خم شدم و زنجیر پستانک رادست   

 کشیدم و آن را دوباره در دهانش گذاشتم که با

 اشتیاق شروع کرد به مکیدن! صورتش گل انداخته

 .بود. با نگرانی دستی روي گونه هاي بهار کشیدم

 .فکر کنم گرمشه-

 .مریم به بخاري کنار دستم اشاره کرد

 پاشو بخاري رو خاموش کن، کردیش توي دهن-

 بخاري می خواي سردش باشه؟ بعدش هم بقیه اش



 !رو بگو دیگه، دقم دادي

 .خودم را به سمت بخاري کشیدم و خندیدم

 .آخه چیزي نمونده بگم مریم جون! کال همین بود-
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 یه شرکت شیک و خفن که خیلی مدرن دکور شده

 بود. با یه سري آدم فوق مودب. من هم شدم منشی

 آقاي گودرزي که مسئول مشتري هاي شهرستان

 شرکته. تازه خود گودرزي هم زیر دست یه مدیر

 دیگه توي همین بخشه. یه جورهایی بی کار حقوق

 !بگیر شدم

 روي زمین دراز کشید و آرنج دستش را روي زمین

 قرار داد و سرش را به کف دستش تکیه داد

- اسمش–یعنی واقعا همین؟! حتی این رئیستون   

آهان ... آقاي حسام بارگاهی رو هم -چی بود؟   

 ندیدي؟

 بخاري را کم کردم و دوباره همانطور خودم را روي

 زمین به سمت مریم کشیدم و به بهار که چشم

 هایش خمار خواب شده بود، با عشق نگاه کردم و

 .سرم را به نشانه ي نفی تکان دادم

- وننه انگار کارش زیادي طول کشید، تازه من به ا  

 !چی کار دارم؟ شاید در سال یه بار هم نبینمش



 بهار را درحصارم کشیدم و گونه ي لطیفش را

 .بوسیدم

 پاشو ... پاشو؛ دیگه بسه هر چی من رو بازجویی-

 کردي! یه شیشه شیر براي بهار درست کن، خوابش
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 .می یاد. بلند شم می خواد گریه کنه

فم چرخید و این بار در حالی که طاقبی توجه به حر  

 باز دراز کشیده بود هر دو دستش را مثل بالش زیر

 .سرش گذاشت و رویایی به سقف خیره شد

 وا... اي ... فکر کن ریحانه، این هم مثل سلیمانی-

 !جنتلمن و با کالس باشه

 و سرش را به سمت من چرخاند. به نیش باز و چشم

م و با خنده شیشه يهاي برق افتاده اش نگاه کرد  

 .بهار را سمتش پرت کردم

 پاشو این فکرها رو از سرت بیرون کن، سلیمانی-

 .سن بابات رو داره بچه جون

 شیشه را برداشت و با همان نیش باز و با پررویی

 .ابرو باالبرد

 برو... و! کجا سن بابام را داره؟ بیست سال اختالف-

ش تیپه کهسنی االن  مده! تازه آنقدر این بشر خو  

 حتی آدم باورش نمی شه چهل و شیش سالش



 !باشه

 و به سمت آشپزخانه رفت. بهار گرسنه بود و غر می

 زد، به نرمی میانحصارم تکانش دادم تا شاید آرام

 .بگیرد و مریم شیر را آماده کند
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 ببین خان داداش هات هم همین نظر رو دارن؟-

اد و نگاهش تیز سمتم برگشت و چشممیان راه ایست  

 .غره اي به من رفت

 غلط کردن حرف بزنن! مگه من سر وقتی اونها-

 !داشتن زن می گرفتن، حرفی زدم؟

 و دوباره راه افتاد و وارد آشپزخانه شد. از اپن

 آشپزخانه می دیدمش. شیر خشک را با آب جوش

– در شیشه -که از کتري روي گاز برداشته بود  

رش را بست و در حالی که شیشه را درریخت و د  

 دستش به شدت تکان می داد تا خوب مخلوط شود،

 .دوباره به سمت نشیمن برگشت

 امروز از پشت پنجره دید زدمش! ولی توي-

 !ماشین بود، نتونستم ببینم امروز چه تیپی زده

 و شیشه را به سمتم گرفت. گوشه ي لبم را گاز

 .گرفتم و شیشه را از دستش کشیدم

 !خجالت بکش دختر-



 .کنارم نشست و خندید

 !باشه. بذار االن حرف هام رو بزنم، بعدا می کشم-

 خندیدم و دماي شیر را پشت دستم امتحان کردم و

 وقتی مطمئن شدم داغ نیست، شیشه را در دهان

 .بهار گذاشتم
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 کت و شلوار طوسی روشن تنش بود با یه بافت-

سورمه اي پیرهنش هم آبی خیلی، خیلی نازك  

 !روشن بود

 .دست هایش را به هم کوبید

 ایول که پایه اي ! خدایی خیلی جذابه، آخر سر-

 نفهمیدي که متاهله یا مجرد؟

 چشم هاي بهار مست خواب شده بود. چشم هایم را

 .باریک کرد

 واال االن دغدغه ام زن سلیمانی نیست؛ بعد هم-

د جناب سلیمانی شما زنبرم بگم چی؟ ببخشی  

 دارین!؟

 .چشم هایش را چپ کرد

 سلیمانی چیه بهش بگو علی آقا-

 چشمام را کمی گرد کردم

 دیگه چه خبر؟-



 کوفت عمرا فکر کنه تو بهش نظر داري-

 شیشه خالی شده بهتر را از دهانش بیرون کشیدم و

 خودش را ارام درحصارم صاف کردم و پشتش زدم

 همینم مونده،-

روي صورت غرق خواب بهار چرخیدنگاهش   

 ولی انگار خیلی بهار را دوست داره-
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 اره برام جالبه، ولی فکر کنم کال به بچه عالقه ي-

 زیادي داره

 بهار که باد گلو زد سرجایش خواباندمش

 گفتی حقوقت چقدره؟-

 باز به بحث قبلی برگشت

- و شیصد گفتنمعلوم نیست ،حدودي با بیمه یک   

 لب و لوچه اش آویزون شد

 گداها با این همه دستک دمبک آنقدر به تو میدن-

 پتو تا روي سینه ي بهتر کشیدم و بلند شدم و

 سمت اشپزخانه رفتم

 نه مدرك مرتبط و باال دارم، نه سابقه ي کاري، به-

 واسطه ي سلیمانی قبولم کردن میخواي بیشتر بهم

 دادن،

ردمزیر برنج را روشن ک  



 من راضی ام-

 اینجوري که هیچی برات نمیمونه، حتی پول رفت-

 و امدتم باید از جیب بدي

 راست میگفت، اما از اول این ها را میدانستم

 همین که مقدار پولی به طلب کارها بدم راضی ام-

 :یک قدم با تو
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 " حسام"

کردم ماشین را در پارکینگ اختصاصی خودم پارك  

 و پیاده شدم. براي لحظه اي چون از اتاقک گرم

 ماشین در محیط سرد پارکینگ وارد شده بودم، لرز

 .گرفتم

 .اورکتم را از روي صندلی عقب برداشتم و تن کردم

 سوز هوا در پارکینگ ساختمان هم به راحتی

 احساس می شد. انگار زمستان و برف و یخ بندانش

نتظرش بودیم، فراداشت زودتر از آن چیزي که م  

 .می رسید

 باید بیشتر از قبل از خودم مراقبت می کردم. این

 ماه ها، تبادالت شرکت زیاد بود و نباید لحظه اي

 شرکت را رها می کردم و کافی بود که سرما بخورم و

... 



 با لرزیدن گوشی در جیب شلوارم، افکارم را رها

 کردم و هنوز چیزي از بلند شدن آهنگ مالیمش

ذشه بود که آن را از جیب بیرون کشیدم. بانگ  

 نگاهی کوتاه به صفحه متوجه شدم که شماره ي

 نگهبانی ساختمان جدیدي بود که در سعادت آباد

 خریده بودم. فرد پشت خط را منتظر نگذاشتم و

 .دکمه ي اتصال تماس را کشیدم
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 بله؟-

وي گوشی پیچیدصداي پرویز سر کارگر ساختمان ت . 

 .سالم آقا، صبحتون به خیر-

 در ماشین را بستم و در حالی که به سمت آسانسور

 .قدم بر می داشتم، دزدگیر را فعال کردم

 سالم آقا پرویز، ممنون. خبري شده؟-

 .پرویز من و منی کرد

 راستش ... آقا بابت اومدن این رنگ کارها زنگ-

گچ بره می زدم. مگه شما نفرمودین فردا می یان؟  

 !گه هنوز دیوارها یه کم خیسه

 وارد اتاقک آسانسور شدم و شاسی طبقه ي چهارم

 را فشردم و با بسته شدن در کمی عقب رفتم. یعنی

 اگر صد نفر آدم مسئول هم که بگذارم، باز هم باید



 خودم برایشان تعیین تکلیف می کردم. حاال مثال

و چم و خمپرویز پنج سال بود که با من کار می کرد   

 .کار را بلد بود. پوف کالفه اي کشیدم

 ببینم، پس االن تو براي چی اونجایی؟-

 .جدیت و سردي صدایم کمی هولش کرد
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 ...آخه آقا خودتون گفتید که-

 .نگذاشتم قصه به هم ببافد، وقت اضافه نداشتم

 .حرفش را قطع کردم

- د، جاي من تصمیمتو اونجایی که اگر الزم بو  

 بگیري. نه اینکه زنگ بزنی، من برات مشکل حل

 .کنم. نمی تونی، بگم جات یکی دیگه بیارن

 لحن توبیخگرانه و سردم او را به خود آورد که هول

 .زده و دستپاچه شد

 چشم، چشم. نه، خیالتون راحت... خودم مثل-

 .شیر اینجام، چشم، دیگه مزاحمتون نمی شم

آدم ها باید یکی با یه چوب می انگار همیشه پشت  

 ایستاد! دیگر حرفی براي زدن نمانده بود، پس

 خداحفظی گفتم و تماس را قطع کردم و سري به

 تاسف تکان دادم. صداي ضبط شده ي آسانسور بلند

 .شد



 .طبقه ي چهارم-

 منتظر شدم تا در آسانسور باز شد و قدم به بیرون

نتظار طبقهگذاشتم، نگاهم روي سالن بیست متري ا  

 -ي مدیریت چرخید. به محض ورودم مردي ناآشنا

 که روي مبل چرمی روبروي میز اطالعات نشسته بود

 با دیدنم مثل فشنگ از جا پرید و با عجله به-

 سمتم قدم برداشت و در عرض یک ثانیه روبروي من

 .ایستاد
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 .روز به خیر جناب بارگاهی-

کت و شلوار خوش فرم و برند آرمانی ونگاهم روي   

 کیف چرم اصلش چرخید. تمام این ها می گفتند که

 .او یک ارباب رجوع دم دستی و سطحی نیست

 لبخند مودبانه اي به لب داشت و نگاهش درخشان و

 سرزنده بود و این باعث می شد که حس خوشایندي

 نسبت به او داشته باشم. مخصوصا که بوي ادکلن

توسش را بی نهایت می پسندیدم! دستکرید اون  

 مرد را که به سمتم دراز شده بود، گرم اما رسمی

 فشردم و به رسم ادب لبخند کوچکی روي لب

 .نشاندم

 .سالم خوش اومدید. هر چند، به جا نمی یارم-



 .لب هایش کش آمد

 !ستوده هستم، برادر زاده ي جناب بهمن ستوده-

دهان هادي اوه بهمن ستوده! اسمش را زیاد از  

 شنیده بودم. همیشه جوري در موردش حرف می زد

 که تصور می کردم مردکی طماع و بدبخت است که با

 -وجود داشتن مال و اموالی فراوان درست مثل گدا
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 .گشنه هازندگی می کند

 راستش از نوجوانی دلم می خواست که این مردك

البته این لقبی بود کهپیر خرفت را زیارت کنم!   

 همیشه هادي در موردش به کار می برد

 سعی کردم حالت صورتم ذره اي تغییر نکند، نباید

 اشتیاقم به دیدن ستوده را اصال نشان می دادم. و

 براي بار دوم به پسر جوان نگاه کردم. خوب، واقعیت

گشنه ها شباهت نداشت. بدون -این بود که به گدا  

را رها کردم هیچ اشتیاقی دستش . 

 !بله، می شناسمشون. البته، فقط دورادور-

 انگار مرد جوان از این حرفم بدش نیامده بود که با

که به لطف دندان–لبخندي عریض دندان هایش را   

به نمایش -پزشکش سفید و ردیف به نظر می رسد   

 .گذاشت



 خوب این آشنایی دو طرفه ست. چون ایشون هم-

که شنیدن، شما رو می فقط از دور با تعاریفی  

 .شناختن

که چهار–از آنجایی که مشخص بود مرد جوان  - 

حرف -پنج سالی از من کوچکتر به نظر می آمد   

 هاي زیادي براي گفتن دارد، خیلی دل به دلش

 .ندادم

 خیلی هم نباید تحویلش می گرفتم. نگاهی کوتاه به

که دور تر از ما پشت میزش نزدیک به -منشی ام   
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 در اتاق من نشسته بود و ظاهرا تمام توجهش را به

انداختم و لحنم را -مانیتور رو به رویش داده بود   

 .رسمی تر کردم

 این جا محل مناسبی براي صحبت نیست، اگر-

 .امروز وقت داشته باشم، توي اتاقم می بینمتون

همشخص بود که مرد کامال با قواعد بازي آشناست ک  

 .با لبخند، سري تکان داد

 بله، از خانم منشی وقت گرفتم. شاید خوش-

 شانس بودم که یکی از دوستان وقت مالقاتشون رو

 .کنسل کرده بودند. خدمتتون می رسم

 .پلک هایم را کوتاه روي هم فشردم



 .خوبه، پس می بینمتون-

 سریع و مقتدر رو از مرد جوان گرفتم و به سمت در

ه چیزي محکم به دستم برخورداتاقم چرخیدم ک  

 کرد و صداي برخورد موبایلم با سنگفرش سالن در

 .سالن پیچید و هینی بلند و زنانه به دنبالش بلند شد

 براي لحظه اي از این اتفاق ناگهانی جا خوردم و در

 جا خشک شدم که زن پیچیده شده در چادر
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ش آمد و به سمتمشکی، زودتر از من به خود  

 .گوشی خیز برداشت. مضطرب بود

 . ...متاسفم. اصال فکر نمی کردم که یهو برگردید-

 .ببخشید، ... ببخشید

 صدایش ترسیده به نظر می آمد، شاید هم زیادي جا

 خورده بود. اما تن این صدا میان ترس ها و کلمه

 هاي بریده، بریده اش گرمایی دلنشین را در خود

ود. عصبی بودمپنهان کرده ب . 

 شاید اگر کمی با فاصله از من راه می رفتید،-

 !اینطوري به من نمی خوردید خانوم

که حاال گوشی را از -خشک و تلخ به پشت سر زن   

 -زمین برداشته بود و در بلند شدن تعلل می کرد

 .چم دوختم



 !می شه گوشیم رو بدین لطفا؟-

الکنایه ي خشمگینم کار خودش را کرد و سرش با  

 آمد. با دیدن چشم هاي قهوه اي روبرویم چشم

 هایم بی اختیار در حدقه گشاد شد. ذهنم بی اراده و

 در یک آن به همان خیابان تاریک و یخ زده ي شبی

 بازگشت که این زن را دیده بودم . به چشم هایی

 معصوم که اشک در آنها حلقه زده بود و حلقه مویی

ي زن تاب میسیاه و شبق رنگ که روي شانه ها  
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 .خورد و دل مرا به سادگی به بازي می گرفت

 افکارم با سرعت هزار دور در ثانیه کار می کرد. حاال

 این زن با این چادر سیاه و مقنعه در میان سالن...

 شرکتم چه می کرد؟ نگاهم بی اختیار روي شانه اش

نبود سر خورد. خبري از آن یار دل انگیزش . 

 نگاهش که در چشم هایم گره خورد، چیزي میان

 سینه ام جا به جا شد. ظاهرا او هم جا خورده بود که

 با تعلل از جا بلند شد. انگار من را به خاطر آورده بود

 .که مالحتی خاص در صدایش رخنه کرد

 .سالم-

 .بر خالف قلب سرکشم، زبانم سرد چرخید

 !سالم خانوم-



و مستاصل، لحظه اي دور چشم هایش جا خورده  

 سالن چرخید، لب به دندان گزید و دوباره نگاه من را

 .هدف گرفت

 !واقعامتاسفم-

 .ابروهایم باال رفت

. 

 !به چه دلیل متاسفید خانوم؟-

 نگاهم به سمت دست لرزانی که گوشی ام را در میان
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 یک قدم با تو      

ت هايگرفته بود و باال می آمد سر خورد. انگش  

 ظریف و کشیده اش انتهاي گوشی را محکم گرفته

 .بود

 .به خاطر گوشیتون-

 به سختی نگاه از گونه هاي گل انداخته از شرمش

 گرفتم، لحظه اي دلم خواست آن گونه هاي رنگ

 !گرفته را نوازش کنم.لمسشان چه احساسی داشت؟

 خدایا این افکار عجیب چه بود که در ذهنم می

م به خودم بیایمچرخید. تالش کرد . 

 .دست دراز کردم و جدي گوشی را از دستش گرفتم

 به محض این که صفحه ي گوشی را چرخاندم، دلیل

 عذرخواهی اش مشخص شد. شکستگی بزرگی روي



 صفحه ي گوشی دیده می شد که در باالي صفحه

 چند شاخه شده بود! در حالی که انگشت هایش

ر بهمحکم در هم چنگ شده بود و از شدت فشا  

 .سفیدي می زد، قدمی جلو گذاشت

 ...اگر اجازه بدید، خسارتش رو-

 .تند و خشک حرفش را بریدم

 .الزم نیست-

 .لرز صدایش کامال واضح بود

 ...اما-
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 یک قدم با تو      

 چه چیزي اینگونه لرز به صدایش آورده بود؟ لحن

 تلخ و محکمم یا اتفاقی که افتاد. اجازه ندادم حرفش

 .را ادامه دهد و دستم را به نشانه ي توقف باال بردم

 .مشکلی نیست-

 نگاه از چشم هاي معصومش گرفتم. این چشم هاي

 معصوم سحر کننده بود و من باید... باید، از این زن

 !فاصله می گرفتم. کنار او من...من عجیبی می شدم

 بدون این که اجازه دهم که چیز دیگري بگوید، با

ند و به سرعت به سمت اتاقم رفتم. بهگام هایی بل  

که به -قدري عصبی بودم که سالم منشی ام   

را بی جواب -نزدیک شدنم از جا بلند شده بود   



 .گذاشتم و خودم را پشت در اتاقم مخفی کردم

. 

 "حسام"

 یک کلمه از حرف هاي آرین ستوده را نفهمیده

 بودم! تمام ذهنم پر بود از تصویر آن گونه هاي گل

فتاده و موي بافته اي که این بار خودش را زیرا  

 .پارچه اي سیاه و ساده مخفی کرده بود
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 یک قدم با تو      

 حتی به قدري از دیدنش جا خورده بودم که

 .فراموش کردم دلیل حضورش را در شرکتم بپرسم

 پرونده اي که در دست داشتم را بی حوصله روي میز

داشتم، باید ابتدا جوابپرت کردم. اصال تمرکز ن  

 .سوال هایم را می گرفتم

 دکمه ي احضار منش ِی روي تلفن را فشردم. در

 کسري از ثانیه تقه اي به در خورد؛ در اتاق باز شد و

 شایان وارد اتاق شد. در حالی که یقه ي کتش را

 .مرتب می کرد، به سمتم گام برداشت

 امري داشتید جناب بارگاهی؟-

ه ریش زبر چانه ام کشیدم. بهمحکم دستی به ت  

 دنبال جواب سوالم بودم ولی نمی خواستم شایان

 تصور اشتباهی از سوالم داشته باشد. با بی تفاوت



 .ترین لحن ممکن سوالم را مطرح کردم

 خانمی که امروز توي سالن بهم خورد چی کار-

 داشتند و براي چی اینجا بودند؟

حظه اي فکرکنار چشم هایش از تفکر چین افتاد. ل  

 .کرد و بعد انگار که کشف کرده باشد، لبخندي زد

 منظورتون همون خانمیه که نیم ساعت پیش-

 .اومده بودن؟ ... پرونده ي آقاي کاظمی رو آوردن

 .ابروهایم باال پرید

 کاظمی؟ ... شمال؟-

 سرش را به معناي تایید تکان داد و حالت صورتش
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 یک قدم با تو      

ل خنثی شدمثل قب . 

 .بله-

 جالب شد! به پشتی صندلی گردانم تکیه دادم و

 .منتظر شدم

 خوب؟-

 انگار تعجب کرده بود که او را نشناخته ام، اما به

 .روي خودش نیاورد

 خانم فخار منشی جدید آقاي گودرزي هستن،-

 یادتون نیست؟ به سفارش خودتون مشغول به کار

 !شدن



. 

جب گرد شد. اما خداچشم هایم براي لحظه اي از تع  

 را شکر که در آن لحظه نگاه شایان پایین بود و این

 عکس العمل ناخودآگاه به ثانیه اي نکشید. تکیه از

 صندلی ام گرفتم و با حرکت کوتاه دست او را

 .مرخص کردم

 .ممنون، می تویند برگردید سر کارتون-

 سري به نشانه ي احترام خم کرد و بی هیچ حرف
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 یک قدم با تو      

 اضافه اي از اتاق بیرون رفت. بی اراده اسم او را کنار

گذاشتم و -که تازه فهمیده بودم –فامیلی اش   

 .تلفظش را توي دهانم زمزمه وار مزه، مزه کردم

 !ریحانه فخار-

 اسمش را به خوبی به خاطر داشتم، درست مثل تک

 تک لحظه هاي آن شب ظلمانی. چرخی به صندلی

و از جا بلند شدم و به سمت پنجره يدادم   

 .سرتاسري اتاقم قدم برداشتم

 نگاهم را به بیرون و ساختمان هاي قد کشیده در

 مقابلم دادم؛ اما ذهنم میان شنیده هایم از علی در

 جست و جو بود. چقدر آن شب برایم سوال شده بود

 که این زن چطور آنقدر درمانده، آن هم دیر وقت



با بچه اي تب کرده، تنها ایستاده شب، میان خیابان  

 .است

 اما حاال با توجه به حرف هاي علی، می دانستم که

 مردکی عوضی به بهانه ي همسري به زندگی اش گند

 زده و اینطور بی پناه در میان مردم گرگ صفت این

 شهر تنهایش گذاشته است. دست هایم مشت شد و

تجایی میان سینه ام نسبت به این مردك بی غیر  

 .احساس نفرت جوشید

 به خودم که آمدم، دندان روي هم می ساییدم! خدایا

 چه می کردم؟ من نباید این همه حساسیت نشان

 می دادم. این زن و تمام دانسته هایم از او را باید به
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 یک قدم با تو      

 .سرعت از ذهنم بیرون می ریختم

فتم وبه سرعت و با گام هایی بلند به سمت میز ر  

 کتم را از روي پشتی صندلی چنگ زدم و در حالی

 که به سمت در می رفتم، آن را پوشیدم. به محض باز

که در حال نوشتن چیزي بود -کردن در اتاق شایان   

 از جا پرید و جا خورده به صورت در هم من چشم-

 دوخت. نگاه جدي و بدون انعطافم در نگاهش خیره

 .شد

- ها، به ترابی بگو ده دارم میرم سرکشی انبار  



 !دقیقه ي دیگه پایین باشه... منتظر نمونم

 شایان در حالی که سرش را تند، تند به نشانه ي

 تایید تکان می داد، گوشی روي میز را به سرعت

 برداشت. دیگر معطل نشدم تا ببینم چه می کند و به

 سمت آسانسور قدم تند کردم. حتی یک لحظه ي

اید براي فکر کردن به این زندیگر از وقتم را هم نب  

 .و زندگی اش تلف می کردم

. 

 "ریحانه"
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 بهار را درحصارم جا به جا کردم ویه سمت ایستگاه

 اتوبوس دویدم. هوا سرد بود، اما خدا را شکر اتوبوس

 .تازه رسیده بود. پا که روي پله گذاشتم و باال رفتم

هاي پر از مسافر چرخیدچشم هایم میان صندلی  . 

 .اما هیچ جاي خالی اي براي نشستن پیدا نکردم

 چند نفري هم میان دو ردیف صندلی ایستاده

 .بودند

 نگاه هایی کوتاه و سطحی روي من و بهار خوابیده

 درحصارم چرخید، اما همه به سرعت چشم از ما

 گرفتند و کسی از جایش تکان نخورد. ناچار کیفم را

به جا کردم و خود را به دیواره ي روي شانه جا  



 روبرویم رساندم و دست به میله ي کنار صندلی

 .گرفتم و به دیواره ي آهنی تکیه دادم

 باید وضعیتم را ثابت نگه می داشتم تا با تکان هاي

 اتوبوس روي زمین اوار نشوم. هنوز درست مستقر

 نشده بودم که صداي کسی از کمی دورتر به گوشم

 .رسید

- ... خانم ... بفرمایید بنشینید، جاي من خانم . 

که -سرم را که چرخاندم، نگاهم روي دختر جوانی   

 دو صندلی با جایی که ایستاده بودم، من فاصله

نشست. لبخند روي لبم نشست، انگار–داشت   
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 یک قدم با تو      

 کسی براي کمک به من بلند شده بود. لبخند پر

ممهري به صورت دختر زد . 

 .شما بفرمایید،راحت باشید. ممنون-

 لبخندش عمیق تر شد و ازمیان صندلی ها بیرون

 .آمد

 .با بچه سختتون می شه-

 راست می گفت، پس بیشتر از این تعارف نکردم و به

 سمت صندلی رفتم و با لبخندي عمیق، پر تشکر

 نگاهش کردم

 .ممنونم، لطف کردید-



ودش همانجالبخند زد و کمکم کرد تا بنشینم و خ  

 باالي سرم ایستاد و دستش را به میله ي جلوي من

 گرفت. بهار را درحصارم جا به جا کردم و سرش را

 روي بازویم گذاشتم و کمی پتویش را پایین کشیدم

 تا عرق نکند. غرق خواب بود و من امیدوار بودم که

 .همینطور بماند

 نگاهم را از شیشه ي پنجره به خیابان هاي شلوغ

و به فکر فرو رفتم. حاال ذهنم مجالی پیدا کرده دادم  

 بود تا دوباره به حادثه ي صبح بازگردد. انگار صحنه

 ي شکسته شدن موبایل بارها و بارها جلوي چشمم

 .تکرار شد

. 
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 یک قدم با تو      

 پوف کالفه اي بیرون دادم و شیطان را زیر لب لعنت

فایل ها رفتهکردم. اگر وقتی براي تحویل دادن   

 بودم، فقط کمی سرم را بلند می کردم و متوجه اش

 می شدم ... هر چند، می شد گفت هر دو مقصر

 بودیم. او هم به سرعت و پر شتاب چرخید و حتی

 !نگاه کوتاهی هم به سمت من نینداخت

 اما نمی شد عذاب وجدانم را اینگونه آرام کنم. کسی

نستم قیمتکه خسارت خورده بود، او بود. می دا  



 گوشی اش باال ست و حتما کلی پول صفحه اش می

 شود. خدایا ... یعنی می شود که گلس داشته و فقط

 همان شکسته باشد. یعنی می شود؟ در آن صورت

 هزینه ي تعویضش زیاد نیست و شاید می توانستم

 از پسش بربیایم. اما ... خودش گفته بود مهم نیست،

نمی کردم. هر چند،شاید باید دیگر فکرش را هم   

 مشکل همین قسمتش بود. ادمی نبودم که به راحتی

 بتوانم بگذرم و غرور و وجدانم به شدت آزارم می

 داد. مخصوصا که آن مرد ندانسته، دو بار به من

 محبت هاي بزرگی کرده بود. جواب محبتش این

 بود؟ درست که خودش خبر نداشت و حتی مرا نمی
110 

ا تویک قدم ب        

 شناخت؛ اما چه فرقی به حال من داشت؟

 اي کاش با مریم حرف زده بودم. از شانس بدم در

 خانه نبود، حتی بهار را از هم از مادرش تحویل

 گرفته بودم. ،شاید باید به سلیمانی زنگ می زدم و

 و چه می گفتم؟...

 از افکارم که بیرون امدم، با دیدن خیابان هاي آشنا

صد نزدیکم. پتوي روي بهار را نرمفهمیدم که به مق  

 و پر احتیاط دورش پیچیدم. قصد نداشتم بیدارش

 کنم، با رسیدن به ایستگاه بهار را بهحصار کشیدم



 .و از اتوبوس پیاده شدم

 از ایستگاه تا مطب دکتر راه زیادي نبود. راهی ده

 دقیقه اي که می شد بدون این که سوار تاکسی

ولی پولم را براي کرایه يبشوم و در این اوضاع بی پ  

 .ماشین هدر بدهم، آن را پیاده طی کنم

آن هم با–وقتی نفس گرفته و خسته از پیاده روي   

وارد ساختمان مطب شدم، -وجود بهار در بغلم   

 خدا را شکر آسانسور در طبقه ي اول بود. به سرعت

 وارد شدم و دکمه ي طبقه ي مورد نظر را فشردم. از

ن آمدم، در شیشه اي به واسطه يآسانسور که بیرو  

 چشمی باالي در کنار رفت و وارد شدم. موجی از

 هواي گرم گونه هاي یخ زده ام را نوازش کرد و عطر

 .خوش فضا شامه ام را قلقلک داد

که منتظر روي -نگاهم از روي چند بیمار دیگر   
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مراه باگذشت و ه -صندلی هایشان نشسته بودند   

 قدم هایم به سمت میز فایبر گالس و آبی رنگ

 منشی مطب کشیده شد. نگاه زن موبلوند و خوش

 .پوش با ایستادن من پشت میزش، باال آمد

 !سالم بفرمایید-

 .بهار را توي بغلم جا به جا کردم



. 

 .سالم، وقت گرفته بودم براي امروز-

 نگاهش به سرعت روي سررسید روي میزش

 .نشست

- نام؟به   

 کمی تکیه ام را به میز دادم تا سنگینی بهار قابل

 .تحمل تر شود

 .بهار ... بهار مرحمی-

 چند ثانیه اي نگاهش در حالی که با نوك خودکار زیر

 اسم هارا نشانه می گرفت، روي صفحه چرخید. به

 .محض دیدن اسم، ضربه اي روي آن زد

 بله، دفترچه دارید؟-
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تویک قدم با         

 .سرم را به نشانه ي نفی تکان داد

 نه، چقدر تقدیم کنم؟-

 کنار اسم بهار تیکی زد و لبخندي روي لب هاي رژ

 .خورده ي برجسته اش نشست

 .هفتاد و پنج هزار تومان-

 لحظه اي، فقط لحظه اي جا خوردم. مگر همین ماه

 پیش پنجاه هزار تومان نبود؟! آهی کشیدم؛ فعال که

بهار را کمی درحصارم جا به جا چاره اي نداشتم.  



 کردم و کارت عابرم را از کیف بیرون کشیدم و به

 .سمت زن گرفتم

 بعد از پرداختن ویزیت، به سمت نزدیکترین صندلی

 خالی رفتم و نشستم. به محض نشستن، پتو را کامل

 از روي بهار برداشتم و کنار کیفم روي صندلی خالی

 .بغل دستم قرار دادم

یاد شدن پول ویزیت مانده بود. یعنیفکرم روي ز  

 چقدر در کارتم باقی مانده است؟ گوشی قدیمی ام را

 بیرون کشیدم و با نگاهی کوتاه به پیامک بانک،

 باقیمانده ي پولم را چک کردم. چهل و پنج هزار

 !تومان

 آه عمیقی سینه ام را سوزاند. هنوز وسط ماه هم

بهار را هم نشده بود و قطعا باید هزینه ي داروهاي  

 می دادم. شاید بهتر بود دکتر بهار را عوض می کردم

 و در همان بیمارستان دولتی به دنبال دکتر مناسبی
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 یک قدم با تو      

 می گشتم. حداقل پول ویزیت کمتر می شد. صداي

 جیغ یکی از بچه هاي توي سالن انتظار، تن کوچک

 .بهار را تکان داد و خوابش را پراند

. 

 چند ساعتی در مطب دکتر معطل شدم تا نوبتم



 رسید و بهار ویزیت شد و سرانجام از آنجا بیرون

 .آمدم و به داروخانه رفتم و داورهاي بهار را گرفتم

 وقتی داروها را با دست آزادم به سختی در کیفم

 چپاندم، بی خیال زیپ باز مانده اش شدم و چادرم

ه گرفته ام را بهرا رویش کشیدم. خسته و کالفه نگا  

 خیابانی دادم که براي رسیدن به ایستگاه اتوبوس،

 .باید عرضش را طی می کردم

 بهار کالفه از وضعیتش زیر پتو نق می زد، صورتش را

 تمام پتو پوشانده بود و این تاریکی کالفه اش کرده

 .بود. می دانستم از این خفقان بدش می آید

تکان داد کهآنقدر دست و پایش را اعتراض آمیز   

 عاقبت پتو را با تقالي زیاد کنار زد. به قدري بزرگ

 شده بود که زورش به پتوي گل بهی اش برسد. آهی
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 ناچار کشیدم و روي شانه ام جا به جایش کردم و پتو

 را باال کشیدم و دوباره از پشت روي صورتش

 .انداختم

- ی یاد. ولی هوايمامان جانم، می دونم بدت م  

 سرده و باعث سرفه ات می شه و ریه هات رو اذیت

 می کنه. می دونی که نباید مریض شی باز نه؟

 مثل آدم هاي بزرگ با او صحبت و رفتار می کردم و



 او مانند کودکی چند ماهه رفتار می کرد! و ... البته

 که طبیعتا حق با او بود. دوباره با لجبازي کمرش را

همانطور که دست هایش را تکان میسیخ کرد و   

 .داد، نق، نق کرد

 این بار هم پتو از رویش لیز خورد. هر چند دیگر

 فقط قصه ي پتوي او نبود، این تقالهایش روسري و

 چادر من را هم به عقب پس زده بود. پر حرص لبه ي

 چادرم را به چنگ گرفته بود و چهره ي درهمش می

گر زیر گریه بزندگفت که شاید تا چند لحظه ي دی . 

 کالفه بودم و دست هایم از وزن ساك و تقال هاي

 بهار ضعف می رفت. با نگاهی به اطراف، ناچار از

 خیابان عقب کشیدم و با قدم هایی بلند به سمت

 گوشه اي از پیاده رو رفتم.به اجبار به دیوار سنگی

 .پشتم تکیه دادم
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را جلو کشیدم، می دانستم جلويبه سرعت چادرم   

 روسري نخی ام چند پیچ خورده است، اما در

 موقعیتی نبودم تا بخواهم درستش کنم. چادرم را

 .زیر بغل زدم و ساك را روي زمین گذاشتم

 در حالی که سعی می کردم بهار را آرام کنم او را از

 روي شانه ام به سمت سینه و روبروي صورتم



قال و دست و پا زد کالهشکشیدم. زا آن همه ت  

 پایین آمده و روي چشم هایش را گرفته بود. با

 .لبخند نگاهش کردم

 .الهی قربونت برم دختر مامان-

. 

 و کاله را باال دادم و به چشم هاي پر از اشک و

 .شکایتش نگاه کردم

 چیه مامان جان؟ خسته شدي؟-

 این بار به جاي نق زدن، جیغش بلند شد و دست و

پلی کوچکش را در هوا تکان داد. لبخنديپاهاي ت  

 روي لب هایم نشست. بهار مسبب کالفگی ها و

 .اشتباه هاي من نبود، او قربانی اشتباه هاي من بود

 .پس همیشه در مقابلش صبور و منعطف بودم

 جان مامان، چیه دختر نازم؟-
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وال و جیغسعی می کردم او را آرام کنم. با این اح  

 زدن هایش نمی توانستم وارد اتوبوس شوم و در

 حال حاضر توان پرداخت هزینه ي کرایه ي تاکسی

 .را هم نداشتم. تلخ لبخند زدم

 بعضی وقت هاست که از شدت درد قلبت درد می

 گیرد، بغض داري، درد داري، اما فقط خودت می



 دانی و بقیه نباید دردت را ببینند، نباید حس کنند

چقدر مستاصل و تنها شده اي. بغض به حنجره که  

 .ام چنگ انداخته بود و گلویم درد می کرد

 میان این وضعیت نابسامان به کسی نیاز داشتم. به

 همراهی که بار تنهایی ام را با او قسمت کنم و چه

 سخت بود کنترل نگاهم براي نلغزیدن روي مردهایی

کنارش میکه دست زیر بازوي خانم خانه اشان یا در   

 رفتند. در افکار تلخم دست و پا می زدم و در همان

 حال تالش می کردم بهار را آرام کنم که صداي

 .آشنایی از روبرویم به گوش رسید

 ...خانم فخار، ... ریحانه خانم ... ریحانه خانم-

 صداي آشنایی بود و من متعجب به دنبال صداي

م و روبروآشنایی که نامم را می خواند، سر بلند کرد  

 را چشم چرخاندم. زیاد دقت الزم نبود که در کنار

 خیابان آقاي سلیمانی را ببینم که در حالی که یک پا
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به -از ماشین بیرون گذاشته و دستش بند در است   

 .من نگاه می کند

 به محض این که نگاهم را متوجه خود دید، لبخند زد

نه ي سالم تکان داد. بهار هنوز بیو سرش را به نشا  

 امان جیغ می زد و هر چقدر درحصارم تکانش می



 .دادم یا قربان صدقه اش می رفتم، افاقه نمی کرد

 سلیمانی با دست به سمت ماشینش اشاره کرد و لب

 هایش که تکان خورد، "بفرمائید "را از حرکت لب

 هایش خواندم. انگار آسمان براي دل شکسته ام باز

ده و سلیمانی خیلی غیر مترقبه جلویم افتادهش  

 .است. هرچند به این موضوع حس خوبی نداشتم

 پس درمانده، ولی مطمئن سري به حالت نفی تکان

 .دادم و زیر لب از همان فاصله تشکر کردم

 سلیمانی که امتناعم را دید، به سرعت پشت فرمان

 نشست. دنده عقب گرفت و میان چند بوق معترض،

شین را به سمت پیاده رو کج کرد و تا نزدیکسر ما  

 .ترین جاي ممکن به ما جلو آمد

. 

 ماشین که متوقف شد، با عجله در را باز کرد. سوئیچ

 را از روي ماشین برداشت و در حالی که به سمتم می
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 یک قدم با تو      

 .آمد، نگاه مهربانش را به چشم هاي متعجبم داد

 !سالم-

جیغ می زد سلیمانی به چهره ي درماندهبهار هنوز   

 .اما خشک شده ام لبخندي زد

 اگر اجازه بدید، من می رسونمتون. حتما با بهار-



 .سختتون می شه

 هنوز براي نرفتن مصمم بودم، پس چانه ام را باال

 .دادم و محکم نگاهش کردم

 ممنون. بهار آروم بشه، خودم می رم. راهم به-

 !شما نمی خوره

کیفم را از روي زمین برداشت و لبخندي خم شد و  

 .زد

 برعکس، امروز مسیرم به شما نزدیکه. تعارف-

 .نکنید دیگه. بهار جان اذیت می شه

 حاال بهار گریه می کرد و من دلیل این رفتارهاي

 عصبی امروزش را نمی فهمیدم. نگاهم درمانده روي

 بهار نشست و درحصارم تکانش دادم، شاید افاقه

انگار گریه هاي دخترکم امروز، پایانی کند. اما  

 .نداشت

 سلیمانی به سمت ماشین رفت و در شاگرد رانده را

 .برایم باز کرد
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 یک قدم با تو      

 !بفرمایید، هوا هم آلوده ست، بچه بی تابه-

 .و کنار در ایستاد و منتظر و تشویق آمیز نگاهم کرد

 !بفرمایید-

عا خدا سلیمانی را براي دلچاره اي نبود. انگار واق  



 شکسته ام فرستاده بود! به سمت ماشین رفتم و

 قبل از سوار شدن سري برایش تکان دادم. صدایم به

 .زحمت به گوش خودم می رسید

 .ممنونم-

 با نشستنم، در را برایم بست و کیفم را روي صندلی

 عقب گذاشت. از عقب ماشین را دور زد و کنارم در

. به محض نشستن، دست هایشجاي راننده نشست  

 به سمت بهار آمد و در همان حال نیم نگاهی مشتاق

 .به من انداخت

 می شه؟-

 شاید آرزویم بود که کسی بهار را در این لحظه از من

 بگیرد که شاید از آن وضعیت اسف بار و به هم

 ریختگی چادر و روسري خالص بشوم. سري تکان

ردانه اش سپردمدادم و بهار را محتاطانه بهحصار م . 
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 یک قدم با تو      

 چشم هاي خندانش روي صورت گریان بهار نشست

 .و او را محکم به خود فشرد

 سالم عزیز دلم، چرا گریه می کنه دخترك-

 خوشگلم؟

 بهار به نفس نفس افتاده بود و سلیمانی نوازشگرانه

 .قربان صدقه اش می رفت



 سالم دخترقشنگ علی،-

سیخ شد و سلمانی بهار را درحصار تابمو بر تنم   

 .داد

 .سالم خانم حناي من-

که–بی اختیار نگاهم روي انگشت هاي مردانه اش   

 – با احتیاط کاله بهار را از سرش بیرون می کشید

 .لغزید. به نرمی موهاي روشن بهار را نوازش کرد

 چی شده بود دختر خوشگل؟ خسته شده بودي؟-

ق می کرد و نگاهش روي چهرهحاال بهار آرام نق و نو  

 ي خندان و مهربان سلیمانی می چرخید. حالم خوب

 نبود. خوب نبودم که بهار اینطور درحصار مردي

 غریبه آرام می گرفت. آن همه کنار خیابان قربان

 صدقه اش رفتم و درحصارم تکانش دادم، هیچ فایده

 اي نداشت وحاال با نگاه وحصاری مردانه گریه ي

ام شده بود! سلیمانی بوسه اي نرم رويدخترکم تم  

 .پیشانی بهار نشاند

 .آخ، علی قربون اون نگاه بلوریت بره-
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 یک قدم با تو      

 تا به حال چندین بار رفتارهاي سلیمانی را با بهار

 دیده بودم، بهار میانآغوشش درست مانند جواهري

هنایاب بود و نگاهش از دیدن بهار برق می زد. دید  



 .بودم و باز با دیدن رفتارش، قلبم درد می گرفت

 دخترکم در عمر پنج ماهه ي خود مردي ندیده و

 آغوش پدرانه و محبتی متفاوت را احساس نکرده

 بود. همیشه فکر می کردم که شاید از مردها بترسد

 و در مقابلشان گارد بگیرد؛ اما برخالف تصور من

ین را وقتی دربهار کامال متفاوت رفتار می کرد و ا  

 .آغوش مردي بود، به وضوح دیده بودم

 در این مدت چند باري که درحصار سلیمانی یا پدر

 و برادرهاي مریم بود، دیده بودم که چقدر زود آرام

 می گرفت و با دقت و توجه نگاهشان می کرد و حاال

 هم بعد از آن همه جیغ و فریادهاي اعصاب خرد کن،

لبخند می زدداشت به چهره ي سلیمانی  ! 

 اي کاش می توانستم بخندم، اما در قشنگ ترین

 لحظه هاي زندگی ام هم سایه ي نحس کامران و

 بالهایی که بر سرم آورده بود، زندگی ام را تلخ می
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 یک قدم با تو      

 .کرد

 سلیمانی بهار را روي پایش به شکلی نشاند که به

دکمهدستش تکیه داشت و دست دیگرش به سمت   

 .هاي باالي کت بهار رفت و دو دکمه ي باال را باز کرد

 آخیش... راحت شدیم! داشتیم خفه می شدیم ها-



! 

 بهار با عالقه سرش را برگردانده و با لبخندي شیرین

 به او نگاه می کرد.نمی دانستم باید چه بگویم و یا

 اصال باید حرفی بزنم یا نه؟ رفتار آن دو هم به گونه

انگار من حضور ندارم! سلیمانی بدون این اي بود که  

 .که نگاه از بهار بگیرد من را مخاطب قرار داد

 خوشحالم امروز دیدمتون، انگار خدا صداي قلبم-

 .رو شنید

 اشتباه می کردم! حواسش به من هم بود. اما نگاهش

 به نگاه براق بهار خیره بود. جوابی برایش نداشتم و

ستاو انگار روي صحبتش بهار ا . 

 حالم خوش نبود. لحظه هاي ناخوش زندگی من،-

 مثل زندگی شما زیاده. امروز هم شاید یکی از

 بدترین هایش بود. وقتی پشت چراغ قرمز شما رو

 .دیدم، انگار نور امیدي به قلب درمونده ام تابید
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 یک قدم با تو      

 بهار به خیال این که مرد با او صحبت می کند، می

و برایش ذوق می کرد. با دیدن دست و پا خندید  

 زدن هاي بهار، لبخند سلیمانی عمیق تر شد. اما از

 همین زاویه هم می توانستم حسرت عمیقی را میان

 نگاهش ببینم و به فکر بروم



 سلیمانی چه از لحاظ مالی چه اخالقی مردي موجه و

 مورد قبول بود درست است که مدت آشنایی ما

ود، اما در همین زمان کم هم بهزمان خیلی کمی ب  

 خوبی شخصیت خود را نشان داده بود. این مرد با

 مراعات هاي قابل ستایشش، حرف هاي درست و به

 .جایش مورد احترام من بود

 اما حاال و امروز با نگاهی جدید، حرف هاي متفاوتی

 می زد از غم هایش می گفت! می دانستم همه

زندگی ماست، اما انسانیم و درد و غم جز الینفک  

 توقع دیدن و شنیدن این همه غم را از سلیمانی

 .نداشتم. به سمتم چرخید

 .همیشه در مقابل شما، یه قدم عقب می ایستم-

 حرفش روي افکارم را خط انداخت و نگاهم را به

که این بار دقیق خیره ي صورت -سمت صورتش  

چرخاند–بی حالتم بود  . 

 .متوجه نمی شم-
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 لبخند روي لبش محو شد و جدي به صورتم نگاه

 .کرد

 راستش، االن یه خواسته دارم که توي گفتنش-

 .مردد هستم



 بی اختیار چادر را روي پاهایم مرتب کردم. انگار که

 می خواستم خودم را از نگاهش بپوشانم. لحن جدي

 نگاهش حس خوبی نداشت و لحن مرددش، دهانم را

. آب دهانم را به سختی فرو دادمخشک کرد . 

 یعنی انقدر بده؟-

 لحن مستاصل من، خنده اي تلخ روي لب هایش

 .نشاند

 !نه، فقط ... یه کم غیر عادیه-

 دلشوره به جانم افتاد، اصال دلم نمی خواست چیزي

 بگوید. از این فرم نگاه و حالت صورتش خوشم نمی

پایمآمد، اینطور که معذب نگاهم می کرد، دست و   

 .را براي حرف زدن می بست. نگران نگاهش کردم

 ...می خواهید نگید، اگه خیلی-

 .میون حرفم پرید
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 .اگه نگم، فردا حسرتش روي قلبم می مونه-

 درسته که همیشه سهم قلب من حسرت بوده و

 شاید دارم عادت می کنم، اما ... فکر کنم بهتره که

 .بگم

ین را دوست نداشتم. سینه ام تنگ شده وجو ماش  

 نفسم سخت باال و پایین می رفت. حال سلیمانی در



 ثانیه اي تغییر کرده بود، اما بهار هنوز مشتاق و

 منتظر خیره اش بود. از شدت نگرانی، بغض کرده

 بودم و گلویم درد گرفته بود. جان کندم تا کلمه ها

یرون بیایدبتوانند کنار هم بنشینند و از دهانم ب . 

 .بگید-

 انگار تردید را از لحنم خواند که زهر خندي روي

 لبش محو شد. سکوتش باعث شد که فکر کنم از

 فکر گفتن حرفش بیرون آمده اما ... هنوز نفس

 راحتی از سینه ام بیرون نیامده بود که دهان باز

 .کرد

 من نسبت خونی با بهار ندارم. حتی مدت زیادي-

ش، براي همین می شه فکر بدنیست که می شناسم  

 در مورد من و حرف هام نکنید؟

 فضاي ماشین خیلی گرم بود. آنقدر که احساس می

 کردم تمام تنم خیس عرق است، اما از درون می

 لرزیدم. بد برداشت نکردن حرف هایی که نزده بود،

 این نبود نسبت خونی، دیوانه وار به مغزم هشدار می
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 .داد

 بهار را روي پایش جا به جا کرد و بوسه اي سریع و

 نرم روي موهاي کم پشت سرش زد، انگار براي ادامه



 ي حرف هایش نفس می گرفت. چشم هاي پر

 خجالتش باال آمد و به نگاهم خیره شد. می توانستم

 قسم بخورم تا به حال این نگاه را در چشم هاي این

 .مرد ندیده بودم

- ازتون بخوام، اگه ... اگه می شه، بهار رو می خوام  

 هفته اي یه بار ببینم، برام مثل یه منبع آرامش یا

 .یک تعطیالت آخر هفته می مونه دیدنش

 چشم هایم از تعجب گرد شد و براي لحظه اي کرکره

 .هاي مغزم با شدت پایین آمدند و مغزم قفل شد

 مطمئنم که حالت صورتم چیزي را نشان نمی داد که

 .او مردد و نگران آب دهانش را فرو داد

 .اگر ... اگر شما سختتون باشه، با خواهرم می یام-

 فقط براي یک ساعت ازتون قرضش می گیرم یا ... یا

 .اگر دوست ندارید، خودتون هم حضور داشته باشید

 .حتی ... حتی با مریم خانم می تونید بیاید

. 
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به بهار که خیره ي فرمان بود داد نگاهش را . 

 ...به خدا قصد بدي ندارم، یعنی-

 بی اختیار دست جلو بردم. نگاهش جا خورده سمت

 .من برگشت. صداي خفه ام می لرزید



 .لطفا بهار رو به من بدین-

 .چشم هایش به ثانیه اي گرد شد

 ریحانه خانم؟-

 نمی دانستم چه کار می کنم، فقط می خواستم از

ماشین بیرون بروم و دیگر این مرد را نبینماین  . 

 .لطفا دخترم رو بدین-

 برعکس خواسته ي من بهار را عقب کشید و با

 .جدیت به صورتم خیره شد

 .باشه، متاسفم. خواسته ام رو پس می گیرم-

 خواسته اش را پس می گرفت، اما حال خراب شده

 ي من را چطور خوب می کرد؟ نمی خواستم اینجا

باز هم با اصرار دست هایم را جلویش براي دربمانم   

 آغوش گرفتن بهار نگه داشته بودم. سرم را تکان

 .دادم

 !متاسفم-

 از لحن تلخ و لجوجانه ي من عصبی شد، اما به

 .خودش مسلط بود
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 ریحانه خانم، من بدون هیچ قصدي اون خواهش-

 .رو کردم

که متعجب از رفتار من -ز بهارنگاه تلخ شده ام را ا  



گرفتم و -و سلیمانی بینمان چشم می چرخاند   

 .مستقیم بدون هیچ تعارفی خیره اش شدم

 !من یه زن مطلقه ام-

 لحن تلخم آنقدر محکم بود که لحظه اي فقط خیره

 ام ماند. ابرو هایش در هم گره خورد و نگاه قهوه اي

 .همیشه آرام و مهربانش کالفه و عصبی شد

. 

 من هم مطلقه ام، چه ربطی داره؟-

که نه از لحن عصبی، بلکه از -این بار نوبت من بود   

چشم گرد و نفس حبس کنم -کلمه هاي زهردارش  . 

 حال جا خورده ام را که دید، فرصت توضیح دادن را

 .غنیمت شمرد

 من هم پنج ساله که جدا شدم. اون هم بابت این-

 .که نمی تونم بچه اي داشته باشم

 حسرت سوزنده ي میان جمله هایش روي

 عصبانیتش را می پوشاند. نفسش را پر حرص
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 .بیرون داد وسعی کرد به خودش مسلط شود

 چرا همه چیز رو با هم قاطی می کنید؟! شما جدا-

 شدي، خوب من هم جدا شدم. قرار نیست که هر

یمجنس مخالفی به سمتمون اومد فرار کن ! 



 .میان حرفش پریدم

 وضعیت و زندگی خودتون رو با من مقایسه-

 .نکنید

 .لحن تندش صداي خفه ام را برید

 چرا چون َمردم؟-

 حالم بد بود و حس میانمان خوب نبود. سینه ام

معذب از موقعیتی که در -سنگین بود و دست هایم   

به شدت می لرزید. اما آدمی–آن گیر افتاده بودم   

ز موقعیت هاي سخت زندگی ام فرار کنمنبودم که ا . 

 آن هم از مقابل مردي که جز خوبی چیزي از او

 .ندیده بودم. نم اشک در چشم هایم نشست

 آره، چون نگاه مردم دنبال شما نیست! تا به حاال-

 احساس بی دفاعی کردید؟! شما مرد هستین و حتی

 نمی دونید آزار دادن با نگاه یعنی چی؟ نمی دونید

ب مطلقه بودن روي یه زن، چجوري نگاهبرچس  

 .مردهاي اطرافش رو حریص می کنه

 جا خورده و ناراحت محکم دست روي صورتش
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 .کشید

 یعنی من هم دارم با نگاهم آزارت می دم! یعنی-

 من، مثل بقیه بهت مثل یه طعمه نگاه می کنم؟



 .خدایا ... باورم نمی شه

ا اشتباه برداشت کرده بودحرف هایم ر . 

 .منظورم شما نبودید-

 .نگاهش تلخ و رنجیده خیره ام ماند

 پس دلیل رفتار تند و تیزتون چی بود؟ اگر من رو-

 مزاحم و گرگ صفت نمی دونید، چرا انقدر عجیب

 باهام رفتار کردید؟

 باید مثل همیشه بدون هیچ تعارفی حرفم را در

بار من سختم بود که مقابلش به زبان می آوردم. این  

 خیره ي چشم هاي منتظر و دلخورش بمانم. به دست

که روي چادر مشکی در هم گره خورده بود -هایم   

 .خیره شدم-

 من از اشتباه دیگران می ترسم. به قول خودتون-

 شما هیچ نسبتی با من و بهار ندارید ،نمی خوام

 کسی فکر بدي در مورد من و شما بکنه. شما برام

هستید،خیلی. ... اگر شما نبودید، شاید من و محترم  

 دخترم هنوز پش اون میله ها بودیم. اما باید باور
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 کنیم که جامعه ي ما نمی پسنده، مرد و زنی در

 .شرایط من و شما همدیگه رو بی دلیل ببینن

 .میون حرفم پرید و تلخ شد



- زندگیمون گند بزنه؟تا کی باید این نگاه بقیه، به   

 لحن پر خشم و بی طاقتش چشم هایم را سمتش باال

 .کشید

 می دونی ستاره چرا طالق گرفت؟ حتی براش مهم-

 .نبود که دوستش دارم

 .چشم هایش پر از حرص و نفرت شد

 می گفت مردم چی می گن! می گفت فردا پس-

 فردا که رفت توي مهمونی ها و همه با انگشت

باید بگه؟ می گفت من مایه ينشونش دادن، چی   

 .خجالت و کمبودش توي چشم مردم می شم

 بهار نق، نق کنان ناراضی بودنش را از جو متشنج

 ماشین نشان داد و نگاه هر دویمان رویش نشست،

 سلیمانی پر مهر به صورتش لبخند زد و رو به صورت

 .کوچک بهار پر درد و تلخ خندید

- براش مهم می بینی خانوم کوچولو؟ محبت من  

 نبود. این که دوستش دارم. این مردم زندگی من

 روخراب کردند و حاال هم بین من و تو ایستادن

 .خوشگل خانوم علی
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 دلم براي لحن پر درد و بغضش خون شد، اما دنیاي

 بهار با ما متفاوت بود و مثل قبل مشتاق لبخند می



اد. آه عمیقی کشیدزد و دست و پا تکان می د . 

 باشه، اصرار نمی کنم. همه ي لحظه هاي بهار براي-

 شما. من هم همون سلیمانی قبل می مونم! یه وکیل

 !موقر و مودب

 .انگشت اشاره اش آرام گونه هاي بهار را نوازش کرد

 ...خوبه، عزیزم؟ تو راضی-

 .لبخند بهار عمق گرفت قلب من بیشتر به درد آمد

دویدم میان جمله هایش . 

 ...پنجشنبه صبح بیاین دیدن بهار، فقط-

 نگاهش سریع و ناباور سمتم برگشت و نفس من از

 .دیدن چشم هاي سرخ شده و نم زده اش بند آمد

 این همه محبت؟ آن هم به بهار کوچک من؟ به

 .غریبه اي که هم خون که نه، حتی آشنا هم نبود

دشامید در چشم هایش دویده بود که با اشتیاق خو  

 .را کمی جلو کشید

 فقط چی؟-
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 لبم را به دندان گرفتم. از کارم مطمئن نبودم، اما

 .شاید جبران لطف هایش بود

 فقط لطفا خواهرتون همراهتون باشن، من و بهار با-

 .بودن ایشون شما رو می بینیم



 لب هایش به لبخندي بزرگ کش آمد. آنقدر که

ندان هایش را به نمایش گذاشتردیف سفید د  

 .ممنونم،حتما ... حتما می یارمشون-

 .سرم را تکان دادم

 .خواهش می کنم-

 آنقدر آرام و آهسته جوابش را دادم که نمی دانم

 اصال شنید یا نه؟ هر چند، اصال برایم مهم نبود. فعال

 باید دل نا آرام و مغز چوب به دستم را آرام و راضی

به مراد دلش رسیده بود، بهار را با می کردم. حاال که  

 .اطمینان بهحصارم سپرد

 بهتره این خانم کوچلو حاال بره بغل مامانش که-

 .عمو ماشین رو روشن کنه

 یک_قدم_با_تو

 تن غرق خواب و ارام گرفته ي بهار را ارام و نرم روي

 رختخواب کوچکش قرار دادم،همانطور که پتوي

چشمان خسته وگلبهی رنگش را رویش می کشیدم،  

 خواب الودم روي ساعت دیوار نشست
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 دو ساعت و نیم بی وقفه از دل درد و تنگی نفس

 گریه کرده بود و من االن حال ادمی رو به موت را

 .داشتم



 تنم براي لحظه اي خواب التماسم میکرد،اما شیشه

شتشیر کثیف رو اپن من را به کار دیگري وا می دا . 

 می دانستم کم تر از یک ساعت دیگه به هواي وعده

 ي شبانه اش دوباره برایم می نوازد و باید انقدر اماده

 باشم که تا قبل از هشیار شدنش در ساعت سه نصفه

 شب،شیشه پر شیر را مهمان دهانش کنم

 دست و پایم جان نداشت،خسته بودم و بیشتر از

بود،شیشهجسمم ذهن مشغولم نایی برایش نمانده   

 شوي را در شیشه چرخواندم و اب را چند بار پر و

 خالی کردم،حرف هاي سلیمانی میان ذهنم براي

 هزارمین بار تکرار شد ، مغزم به داوري حال نگاهش

 .نشست

 شیشه ي شسته شده و فالکس کوچک و شیر

 خشک را ازگوشه اشپزخانه به باالي متکایم انتقال

را با دشک اشتی دادم و جسم نیازمند به خوابم  

 دادم. خسته بودم انقدر که میان تمام افکار پریشانم

 در ثانیه اي غرق در خواب شوم

 حسام*
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 سر از روي برگه هاي مالی بلند کردم و براي لحظه

 اي کوتاه چشمانم روي عدد، و هشتی که عقربه ها



 .نشانم میداد نشست

این برگه و کنترل حساب ها دیر وقت بود،شاید باید  

 را به فردا صبح و درون شرکت حواله می کردم ،اما

 دلم نمی خواست دوباره مثل دو ساعت قبل با بستن

 چشمانم موي بافته شده اي مشکی جلوي چشمانم

 تاب بخورد و پشت بندش صدایی ملیح و زنانه ازم

 .معذرت بخواهد و موي تنم را بی اختیار سیخ کند

_تویک_قدم_با  

 باز هم بی اراده داشتم بهش فکر میکردم،کالفه از

 بند نامرئی که ذهنم را مدام به سمت ان زن می

 کشید سر تکان دادم

 برگه ها را روي میز رها کردم و با دو انگشت سبابه و

 شست چشمان خسته ام را فشردم،دستانم ارام

 پایین امد و از روي بینی ام بر دهانم نشست

 حسام تو چت بود؟

 سوالی که امروز باالي صد بار از خودم پرسیده بودم

 و به هیچ جوابی برایش نرسیده بودم

 می دانستم جانی براي ادامه دادن به این شب

 بیداري اجباري نداشتم،صندلی چرم گردانم را عقب
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 دادم و از پشت میز جسمم را بیرون کشیدم،



تاق دستم کلید برق را برايهنگام بیرون رفتن از ا  

 خاموش کردن المپ ها لمس کرد

 اتاق کارم چسبیده به اتاق خودم بود، پس بدون

 معطلی وارد اتاق خوابم شدم،نگاهم در تاریکی اتاق

 تختم را دید و بدون روشن کردن برقی سمتش رفتم

 و طاق باز دراز کشیدم و چشم بستم

گناه و باز همان تصویر مزاحم امروزي،چشمانی بی  

 مویی سیاه و بافته شده

 چشم باز نکردم،تمام امروزم صرف فرار از این یاد

 اوري پوچ شده بود و این بار دیگر حوصله و نایی

 براي فرار کردن نداشتم

 یک_قدم_با_تو

 از اسانسور پا بیرون گذاشتم نگاهم بی اختیار میان

 سالن انتظارگشت.می دانستم چشمان ناخلفم دنبال

حرص دندان به هم سابیدم کیست ،پر  

 .این رفتار ها براي من چیپ بود

 نگاه تلخ شده از رفتارهاي جدید و تازه ام را به

 شایان که با قیافه اي جدي مشغول صحبت با تلفن
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 شرکت بود دادم

 نزدیک میز چوبی و فندقی رنگش شدم،سرش بی



ا خورد وحواس سمت من چرخید ،چشمان گردش ج  

 .سریع از پشت میزش بلند شد

 سرم را کمی خم کردم و با دست بهش اشاره کردم

 که سر جایش بشینه و نگاه یخم را گرفتم ووارد اتاق

 شدم

 کتم را از تن بیرون کشیدم،به جا لباسی اویزان

 کردم که تقه اي به در خورد بدون نگاهی به سمت

 در ،روي صندلی ام نشستم

 بله-

و شایان وارد شددر باز شد   

 سالم جناب بارگاهی،صبحون بخیر-

 نگاهم روي میز و پوشه اي طوسی رنگ موند

 این چیه؟-

 لحن تلخ و بی حوصله ام را با صبوري و ادب خاص به

 خودش جواب داد

 توضیحاتی که در مورد محصوالت اقاي ایزدي-

 خواسته بودین

 انقدر بی حوصله بودم که می توانستم همون لحظه

نده تمام محصوالش را رد کنم،اما این از مننخوا  
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 بعید بود ،کار شوخی بردار نبود،حتی اگر این زن



 غریبه مهمان ناخوانده ذهنم شده بود و اعصابم را

 متشنج کرده بود

 یک_قدم_با_تو

 پوشه راسمت جلوي میز هل دادم

- و من ذهنم درگیره بده بچه هاي سرمایه گذاري  

 ارزش سنجی ببینن،اگر خوب بود برام بیار

 با قدم هایی بلند سمت میز امد و پوشه را برداشت

 اما عقب نرفت و همانجا خیره ي صورتم شد

 اقاي ایزدي خیلی اصرار دارن شما حضوري برین-

 تبریز و از نزدیک جنس چرم ها و کارخانه را ببینید

قشدست زیر چانه زدم و نگاهم را به چشمان دقی  

 دادم و موضوعی کامال بی ربط به بحث را پیش

 کشیدم

 از فدوي خبر گرفتی؟-

 سرش را کوتاه به حالت تائید تکان داد

 همانطور که گفتین پیگیري کردم،با نمونه اي که از-

 شما گرفت قول چهار تن را به اماراتیا داده

 چشمام گرد و لبخندي کج و محو روي لبم نشست،

ا را براش فرستادم میدانستمهمانروزي که نمونه ه  

 که اول و اخر مشتري پر و پا قرص خودم میشود
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 خوبه انگار کم کم باید برم اون سمتی-

 پرونده را میان دستش جا به جا کرد

 به ایزدي چی بگم؟-

 دوباره پیگیر صحبت قبلی شده بود،نگاهم روي

قضیه ي فدوي صفحه روشن مانیتور نشست،اما االن  

 و پولی که پشتش بود برایم جالب تر از مشتري هاي

 دیگه بود ، بی ان که سر باال بیارم همانطور نگاه به

 مانیتور جوابش را دادم

 بچه ها نمونه و توضیحات را دیدن و تائید-

 .کردن،ارزش داشت میرم

 اخالقش را می شناختم بی حرف دیگري

 .از اتاق بیرون رفت

یل عکس هاي باغ پرتقال را باز کردم وبی اختیار فا  

 نگاه پر لذت و خریدارانه ام را به پرتقال هاي خوش

 رنگ و درشتش دادم

 یک_قدم_با_تو

 ریحانه

 چشمان خواب الودم را از مانیتور گرفتم و با پشت

 دست جلوي خمیازه ي بلند باالیم را گرفتم،دیشب
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 یک قدم با تو      

یدم سرم امده بود،لحظه اياز همان که می ترس  



 غفلت و هشیار شدن بهار خانم تا چهار صبح...کل

 دیشب را دو ساعت خوابیده بود،حتی نمی دانستم

 چجوري بهار را به مریم سپرده بودم و خودم را با

 .مترو و تاکسی به شرکت رسانده بودم

 دستی به چشمانم کشیدم و قطره اشکی که از

چشمم جا خوش کرده خمیازه ي بلند باالیم گوشه  

 .بود پاك کردم

 نگاهم را باال کشیدم و ساعت را نگاه کردم،احتماال

 .این اقا حسام االن شرکت بود

 نگاهم را از دو دختر کنارم که سخت مشغول تایپ

 بودن گرفتم و به مانیتورم خیره شدم

 دیروز بهترین موقعیت براي تعریف اتفاق افتاده بین

زیز سلیمانی بود،امامن و رئیس شرکت ودوست ع  

 بعد اون اتفاقات و حرف ها همه چی از ذهنم پریده

 بود و انقدر ذهنم را درگیر کرده بود که تا صبح که پا

 درون شرکت گذاشتم یادش نیوفتاده بودم

 در همین سه ساعتی که از برگشت افکارم می

 گذشت ،تصمیم گرفتم براي ارام کردن وجدانم

 سراغش بروم

طرفش وجدان بود،نه میشه گفت البته شاید یک  

 بیشترش اما دلیل دیگري هم بود،ممکن بود براي



 شکستن صفحه ي موبایل عذر من را بخواهد
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 یک قدم با تو      

 تعلل بیشتر شاید من را مقابلش بی مسئولیت نشان

 میداد و این براي جنبه ي نگاه رئیسانه اش برایم

 .اصال خوب نبود

ل جسمی ام مساعد تر بود،کمی کمتراما اگر کمی حا  

 کسري خواب پلک ها یم را می سوزاند و خمیازه

 هاي بلندم گوشه ي دهانم را پاره میکرد شاید تسلط

 بیشتري براي عرض ادب و جبران خسارتی که زدم

 را داشتم

 نگاهم را از ساعت گرفتم،خوب بود این دو دختر

جمکنارم حواسشان به من نبود وگرنه دیدن این ح  

 از کسلی در من ابرو بر بود،البته تقصیري هم نداشتم

 کل کارهایی که امروز بهم محول شده بود وارد.

 کردن اطالعات افرادي در کامپیوتر بودکه ان را هم

 .یک ساعته انجام داده بودم

 یک_قدم_با_تو

 حاال دو ساعت بود که داشتم با صداي موسیقی تایپ

ی چرخیدم وهمکارانم الکی درون کامپیوتر م  

 اطالعات ادم هایی را می خواندم که حتی یک بار در

 عمرم هم اسمشون به گوشم نخورده بود.که به خیال
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 یک قدم با تو      

 ان ها من هم مثل خودشان غرق در کار و فعالیت

 .هستم

 نفسی عمیق کشیدم ،بهتر بود کمی این کارهاي

عتی بعد وسخت و جان کاهم را محول میکردم به سا  

 فعال دنبال رضایت رئیسم می رفتم

 ارام از روي صندلی ام بلند شدم،که نگاه قهوه اي

 المیرا رویم نشست_منشی قسمت مرکزي بود و

 انگار اینطور که از سعی و تالشش معلوم بود برعکس

 من حسابی سرش شلوغ بود_لبخندي مودبانه بهش

 زدم

 عزیزم من دارم میرم طبقه ي مدیریت، زود-

 برمیگردم

 می دانستم بهش ربطی نداره ولی بد نبود در

 جریانش می گذاشتم،ان هم وقتی که خود گودرزي

 .یک ساعت پیش از شرکت بیرون زده بود

 دختر در جوابم لبخندي زد و باشه اي مهربان

 گفت،برایم همین کافی بود

 چادرم را جمع کردم و سمت اسانسور رفتم،می

  رفتن ضربان قلب و داغتوانستم از همین االن باال

 کردن تنم را احساس کنم،ادم ضعیفی نبودم انقدر



 روزگار این چند ساله بهم سخت گرفه بود که از پس
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 یک قدم با تو      

 یه معذرت خواهی ساده بربیام ،اما چشمان سرد و

 یخی مرد واهمه به جانم می انداخت

للهیدرب کشویی اسانسور باز شد و زیر لب بسم ا  

 گفتم و وارد شدم،نگاهم روي زن و مرد درون

 اسانسور نشست و به رسم ادب سالمی کردم

 هر دو جوابم را دادن و زیر نگاه هر دویشان شاسی

 طبقهی مدیریت را فشردم،دستم قبل از پایین رفتن

 رو لبه ي بیرونی روسریم نشست و به طبق عادت

 لبه اش را صاف کردم

ه ي شیشم پیاده شدند وزن و مرد همراهم در طبق  

 این فرصت را بهم دادن تا درون اینه ي قدي

 اسانسور نگاهی به چهره ام بکنم و اولین چیز دو

 چشم ریز شده ي خسته بود،نفسم را عمیق بیرون

 دادم و با صداي ظریف زنانه اي که طبقه را اعالم

 میکرد،در کشویی کنار رفت و پا درون سالن

 .گذاشتم

عی بود اما می توانستم انقدر بهاین اضطراب طبی  

 خودم مسلط بشوم که کسی از رفتار و لحنم متوجه

 اش نشود



 لب بهم فشردم و نگاهم روي منشی مرد پشت میزي

 در انتهاي سالن نزدیک به دربی دو لنگه و فندقی

 رنگ نشست

 میدانستم کیست و چه سمتی دارد براي دیدنش
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 یک قدم با تو      

او درخواست میکردم،قدم به جلو برداشتم،کهباید از   

 دومین قدم در اتاق فندقی رنگ باز شد و تنی

 مردانه بیرون امد،نگاهم سریع روي چهره اش

 نشست و پایم در همان جا ایستاد،خودش

 بود...حسام بارگاهی

 یک_قدم_با_تو

 اب دهانم را قورت دادم و باز هم از خدایم کمک

در مواجه با این مردخواستم تا دل و زبانم را   

 .قدرتمند کند

 نگاهش روي منشی اش نشست و در همان حال در

 اتاق را بست،متوجه من نشده بود

 پس باید من سمتش می رفتم،ارام قدم

 برداشتم،انرژي که از این مرد ساطع میشد ادم را

 دستپاچه میکرد

 هنوز وسط اتاق بودم که نگاهش ثانیه اي باال امد و

باز قدم هاي من استپ کردند روي من نشست و . 



 نگاهش پایین افتاد و دوباره و سریع باال امد و رویم

 ماند

 چه احساس مزخرفی داشتم،نفوذ و سردي نگاهش
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 یک قدم با تو      

 حتی از این فاصله به راحتی قابل لمس بود

 اما چاره اي نبود مقصر ان ماجرا از دید این مرد من

هش ضرر وارد شده بود،پس بایدبودم و البته او ب  

 جلو می رفتم زیر ان نگاه جدي و متکبر حرفم را

 .میزدم

 قبل از ان که قدمی بردارم او چیزي به منشی اش

 گفت ،منشی سر تکان داد و بدون این که حتی

 سمت من نگاهی بی اندازد خیره ي مانیتور روبه

 رویش شد

بارمرد نگاه سنگی رو به رویم سمتم امد اما این   

 نگاهش روي من نبود،تا به هم رسید توقع

 ایستادنش را داشتم،اما بی توجه به من سمت

 اسانسور رفت و تنها چیزي که ماند بوي خنک

 عطرش بود که شامه ام را پر کرد

 جا خوردم ،چرا اینطوري کرد؟

 قدم تند کردم به دنبالش

 اقاي بارگاهی-



تادمایستاد،اما سمتم نچرخید،به اجبار جلویش ایس  

 و براي دیدن صورت بی حالت و چشمان سنگی اش

 سر باال بردم

 سالم،میشه باهاتون صحبت کنم-

 ذره اي حالت بی تفاوت و متکبرچهره اش تغییر

 ...نکرد فقط یه کلمه جوابم را داد،ان هم به اجبار
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 یک قدم با تو      

 چرا؟-

 دهانم از لحن خشکش جمع شد، حتی سعی نکرد

المم را بدهد،بهم برخورد اما سعی کردم باجواب س  

 ادب و ارام باشم

 بابت اتفاق دیروز-

 واي از نگاهش،یک نوع برتري وقدرتی در نگاهش

 بود که عجیب روي روان من پا می گذاشت

 اون موضوع همون دیروز تموم شد-

 چه لحن خشک و بی حوصله اي،معلوم بود از دیدش

 دختري مزاحم و رتبه پایین هستم

رایم مهم نبود که بود و چه فکري میکرد ،من اینب  

 جا بودم براي غرور و وجدان خودم پس من هم لحنم

 را سرد و خشک کردم اما هنوز بسیار مودب بودم

 از دید شما بله،اما من درست نمی دونم از ضرري-



 .که بهتون خورده راحت بگذرم

 قهوهی تلخ چشمانش خیره ي نگاه جدي ام شد

- کار کنید؟ می خواین چی  

 چقدر متضرر شدید؟پرداخت میکنم-

 لبش کمی کش امد و اثر محوي از لبخند روي لب

 هایش نشست

 اگر انقدر اصرار دارید،موردي نداره-
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 یک قدم با تو      

 ابروي سمت راستش باال رفت و نگاهش دقیق

 صورتم شد

 ...چهار میلیون-

 نفسم حبس و چشمانم به یکباره گردشد

ن ذهنم چند بار تکرار کردم،"چهار میلیوندرو " 

 وهر بار سینه ام تنگ تر شد

 نقد پرداخت میکنید یا شماره حساب بدم-

 مگه گلس نداشت صفحتون؟-

 این بار لبخند پر طعنه اش به وضوح مشخص شد

 !به خیال گلس اومدین غرامت پرداخت کنید-

 لحنش مانند لبخندش بود پر از کنایه،که در ان

ی دانستم حق با اوست یا نهلحظه نم  

 درست میگفت من به خیال گلس قدم جلو گذاشتم



 که البته ته ذهنم به این فکر کرده بودم که اگر گلس

 نباشه چی؟ و هر بار جوابی براش نداشتم و حاال

 میان همان بی پاسخی مانده بودم

 ...متاسفم،فکر نمی کردم-

 لحن تندش کالمم را برید
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دم با تویک ق        

 گفتم الزم نیست-

 چقدر این بشر حرص درار بود،دندان به هم فشردم

 وچیزي که نباید می گفتم را گفتم

 ممنون نیازي به صدقه از سمت شما-

 نیست،میدونید که کارمند خودتون هستم،لطفا

 ماهی یه تومان از حقوقم را بردارید ،این طور چهار

 ماهه تسویه شده

 قیافه اش در هم جمع شد

 من به کسی صدقه ندادم،نیازي به این پول ندارم-

 فکم از حرص و خود مچکر بودن فرد مقابلم منقبض

 شده بود

 این وظیفه ي منه که جبران مافات کنم-

 ابروهاي گره خورده اش از هم باز شد و نگاه تلخ و

 خشکش کمی فروکش کرد وبدون جوابی نگاهش را

دنبالش گرفت و سمت اسانسور رفت بی اختیار به  



 رفتم

 فکر نمی کنید باید جواب منو بدین؟-

 نگاهم نکرد و شاسی اسانسور را فشرد

 دادم،بحثمون تمام شد-

 ...اما-

 لحن تیزش کالمم را برید

 براي جبران مافات،به سر کارتون برگردین،شرکتم-

 بیشتر از من به اون چهار میلیون نیاز داره
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 یک قدم با تو      

می گفت حرفش تمام شده و من نباید لحن قاطعش  

 دیگر حرفی بزنم و من این بار همانطور که خواسته

 بود سکوت کردم و او در مقابل من سوار اسانسور

 .شد و بدون نگاه یا حرفی دیگر رفت

 حسام*

 در کشویی اسانسور که بسته شد،نفسی عمیق

 کشیدم و انگشت شست و اشاره ام را روي چشمانم

ن زن برایم فاجعه بود و من با بدفشردم،دیدن ای  

 ترین حالتم سعی کردم که این فاجعه ي لطیف را از

 .خودم دور کنم

 باید ذهن به انحراف رفته و زن بی خبر از همه چیز

 می فهمیدن حسام بارگاهی ایده ال هایی داره و این



 .دختر داراي یکی از اون ها هم نیست

فاصله اي نه و زمانی به اي نتیجه رسیدم که دقیق با  

 چندان زیاد روبه رویم ایستاده بود وبا جدیتی بامزه

 اظهار فضل می نمود دقیق چهره اش را زیر نظر

 ...گرفته بودم

 از چشمان درشت قهوه ایش که امروز عجیب خسته
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 یک قدم با تو      

 بود و لب هاي خوش فرم صورتی اش که هارمونی

خته اش داشتدلپذیري با گونه هاي گل اندا  

 دستم را پایین اوردم وانگشتانم را درون جیب

 شلوارم فرو بردم و با سر سختی به در اهنی روبه

 رویم خیره شدم انقدر در این مدت خاطرش و موي

 بافته ي جلوي نقشم تاب خورده بود که می توانستم

 بند به بند مویش را بشمرم واین عذاب مداوم نسب

ارم کرده بودبه این چهره ي معصوم بیز . 

 صحنه ي چشمان براق گرد شده اش رو به رویم

 نقش بست ، لبخندي روي لبم جا خوش کرد،دیدن

 این نگاه لذتی عمیق را به جانم هدیه میکرد و این

 .اعصابم کش امده ام را کمی ارام میکرد

 این زن باید می فهمید چهار میلیونی که اونو تو کما

زي خیال باطل بهمیبره براي من پول خورده و رو  



 سرش نزنه ،که البته مطمئن هستم با رفتار به قصد

 خشک و مغرور امروزم می فهمه که یک روز دیگه

 همحتی براي رفع عذاب وجدان خودش نباید به من

 .فکر کنه

 در کشویی همزمان با زنگ گوشی ام باز شد،گوشی

 را از جیبم دراوردم و به سمت بیرون قدم

فحه ي گوشی جدیدمبرداشتم،نگاهم روي ص  
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 یک قدم با تو      

 نشست، پرداخت غرامت! این زن در مورد من چی

 فکر می کرد؟

 اسم فروغ و اهنگ ارام موبایل اجازه نداد بیشتر از

 این تعلل کنم

 جانم،فروغ جان-

 سالم حسام جان خسته نباشی،مزاحمت که نشدم-

ارام دستگیره ي ماشین را کشیدم ،در نرم باز شد ،  

 تنم را سمت صندلی کشیدم

 شما همیشه مراحمین-

 صداي گرم و پر محبتش حال دلم را خوب کرد

 خوبه،پسرم گفتم زنگ بزنم بابت یاداوري،احتمال-

 میدم در خاطرت نمونده باشه که اخر هفته تولد

 پدرته و جشنی به همین مناسبت براش ترتیب



 دادیم

 گوشه ي لبم کش امد

- س منتظرش هم بودم،فقط یهنه یادم بود، برعک  

 زحمتی برات داشتم

 تهیه کردم-

 جا خوردم

 چیو؟-
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 می دانستم دارد می خندد،ملیح و شدیدا خانمانه،بی

 اراده و بی ربط یاد کسی در خاطرم زنده شد

 کادو از سمت شما-

 با حواس پرتی خندیدم،عاشقش بودم

 میدونی دوست دارم؟-

- پسرك نازنینم،مزاحم کارت نمیشم،مواظب میدونم  

 خودت باش

 تماس را که قطع کردم نگاهم روي صفحه ي موبایل

 .ماند

 چشمان معصوم خسته اش مقابل نگاهم زنده شد،

 نگاهم را خشن و سریع از موبایل گرفتم وبا حرص از

 این ذهن به هرز رفته گوشی را روي صندلی کمک

 راننده پرت کردم



- دتو جمع کن،فهمیدي؟حسام لعنتی خو  

 فریاد بلندم از خشم تمام پارکینگ و فضاي ماشین

 را پر کرد

 نفس عمیقی کشیدم و چشم بستم

 باید خودم را ارام میکردم،باید دلیل این همه افکار

 مسخره و بی دلیل را می فهمیدم

 این یک حس ترحم بود، دیدنش در ان وقت شب با

کوچکش ان ظاهر مستعصل و بی پناه همراه کودك  
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 یک قدم با تو      

 .ترحم هر انسانی را بر می انگیخت

 تمام حقیقت همین بود،دندان از حرص به هم

 فشردم

 اما من نمی خوام حتی ترحمم را خرج این زن چادر

 .پیچ شده بکنم

 ماشین را روشن کردم و پایم را روي گاز فشردم و به

 .سرعت از پارکینگ شرکت بیرون زدم

* نهریحا  

 دست روي چشمانم کشیدم و سر پر درد و سنگینم

 را روي بالشت گذاشتم

 مریم چقدر خوشحالم اومدي-

 لحن انقدر خسته بود که ي شباهت به ناله نبود



 کالس فردام کنسل شد،گفتم بیام یکم موظب این-

 خانم خانما باشم تو بگیري بخوابی

 پلک هایم را بستم و لبخندي پر رضایت روي لبم

 نشست

 الهی قربون فهم و شعورت بشم-

 صدایش کمی دور شد،حدس این که به سمت

 اشپزخانه می رود خیلی سخت نبود،ان هم وقتی با

 ان قابلمه غذا امده بود
154 

 یک قدم با تو      

 .پاشو حاال قبل قربونی دو لقمه غذا بزار دهنت-

 دستم را باالي سرم تکان دادم و با خواب الودگی که

تر از ان چه فکرش را می کردم برم مستولیسریع   

 شده بود گفتم

 گشنم نیست-

 صدایش نزدیک شد

 کوفت و گشنم نیست-

 انگشتانش دستم را که هنوز مخالف به خواسته اش

 در هوا تکان میخورد گرفت و با زوري مثال زدنی تن

 بی حالم را باال کشید

 بدبخت داري میمیري،زیر چشمات گود افتاده-

حال و قرمز شده ام را به صورتش دادم و چشمان بی  



 از زور خواب نالیدم

 بزار تا بهار خوابه منم دو ساعت بخوابم-

 نمی دانم دلش به حال صدایم سوخت یا دلیل

 .دیگري داشت که دستم را رها کرد

 نه بیدارت می کنم شام بخوري،بیدار نشی هاا-

 لبخندي به چهره ي پر تهدیدش زدم،چشمی اهسته

در انی به خواب شیرینی فرو رفتم گفتم و  
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 ...زیباي خفته ي اسکلت شده پاشو-

 شانه ام تکانی محکم خورد

 !کوفت بگیري مردي-

 تکانی به تنم دادم و دستانم را باالي سرم کش

 اوردم،هنوز خوابم دم نکشیده بود و چشمانم براي

وزش داشتبقیه ي این زمان شیرین التماسی پر س  

 اما لحن کالفه و عصبی مریم می گفت که انقدر

 صدایم زده که اگر تا چند دقیقه ي دیگه بلند نشم

 .،بی شک لیوان ابی روي سرم خالی میکرد

 بیدارم-

 می گذاشتی،پونصد بار دیگه صدات میزدم بعد-

 لطف میکردي جواب میدادي

 بی رمق و ارام چشم باز کردم



و نگاهشان خیره ي منبهار درحصارش بود و هر د  

 بود،دخترکم،منتظر و خندان و مریم مانند قاتلی

 زخم خورده در کنارم نشسته بود

 طرز نگاهش خنده ام انداخت

 خوبه اومدي من یکم استراحت کنم-

 روي بینی اش از حرص چین افتاد

 تو نخوابیده بودي بیشتر انگار مرده بودي،غذا یخ-
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 کرد

 دست زیر تنم حائل کردم و نشست و در همان حالت

 دستانم را براي بهحصار گرفتن بهار دراز کردم

 بهار را عقب کشید

 نمی خواد حاال بهار را بغل کنی،بیا شامتو بخور-

 دلم براي لبخند و چشمان براق دخترکم ضعف رفت

 چرا عین این زن باباها شدي،خب با بچم غذا-

 میخورم

انداخت نگاهی به صورتم  

 یه نگاه تو اینه به خود بکنی بد نیست-

 این بار براي گرفتن بهار ازحصارش ممانعت نکرد

 ،بوسه اي پر فشار روي لپ بهار زدم

 نه الزم ندارم،بیا غذا بخوریم که کلی گشنمه-



 خودم را همانطور بچه بغل و نشسته به کنار سفره

 کشاندم،دیدن ماکارانی خوش رنگ میان دیس معده

الی ام را به ضعف انداختي خ  

 به به ببین منصوره خانم چه کرده،همرو دیوونه-

 کرده

 یخ کرده-

 فدا سرت-

 بی خیال دست به سمت دیس بردمو سمت خودم

 کشیدمش،مریم سر سفر امد و رو به رویم چهار زانو

 نشست،نگاهش را به دیس داد
157 

 یک قدم با تو      

 له کردي بچرو بزار من بکشم-

بخندي به صورت دمغش زدمل  

 اخ خدا خیرت بده ،پس زیاد بکش-

 جوابی نداد و دیس را دوباره سمت خود کشید و

 بشقاب جلویش را پر کرد و به دستم داد

 چنگال را بین رشته هاي ما کارانی پیچاندم و با ولع

 به دهانم گذاشتم

 طعم لذیذ و چربش زیر زبانم عجیب مزه کرد

- بیا تو هم یکم ازش یاددست مامانت درد نکنه،  

 بگیر،یه خیري به من برسون



 ابرویی باال انداخت و پر غیض نگاهم کرد

 چشتو بگیره-

 گوشه ي لبش سمت باال کشیده شد

 سر بهار را که براي گرفتن چنگال دست و پا میزد

 دست کشیدم و با لبخندي بزرگ خیره اش ماندم و

 رقصی به ابروهایم دادم

- ی جیگرچشمو خیلی وقته گرفت  

 مرض بی حیا-
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 خندید و این براي من کافی بود،می دانستم این اخم

 و سنگینی رفتارش نه از الغري و اب شدن من که از

 زندگی تلخ و شور بختی ام هست. خبر از یخچال

 خالی ام داشت،تمام درامدم،خرج بهار و دارو و

ام دکترش میشد،خرج مهترین بخش زندگی ... 

 دیدنش برایش سخت بود،نمی توانست حرف از

 کمک مالی یا خرید جنس بدهد.ان دو بار هم که

 پدرش انجام داد و غرور جریحه دار شده ام را

 دید،به درخواست خودش پدرش دیگر این کار را

 نکرد.خبر از محبت بی ترحم و خواهرانه اش داشتم

و ولی نمی خواستم مریم بیشتر از این غصه ي من  

 .بی پناهی هایم را بخورد



 من هم به تبعیت از او خندیدم

 کلی وقته ندیدمت و یه عالمه خبر برات دارم-

 بشقاب هاي خالی را روي هم گذاشت و نگاهش را به

 سفره داد

 در چه مورد؟-

 می دانستم اتفاق هاي افتاده را برایش تعریف کنم

 نمی تونه انقدر اروم بشینه و سفره جمع کنه

شیدم و بوسه اي نرم روي گونه ي بهار زدم وعقب ک  

 به بهانه کمک به مریم ،بهار را روي دشکش خواباندم

 کمی نق زد ،که سریع پستونکش را بهش دادم و

 همین می توانست نیم ساعت سرگرمش کند
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 سفره را جمع کردم و پشتش وارد اشپزخانه-

شتشدم،نگاه متعجبش سمتم برگ  

 چرا نمی گی پس؟-

 سفره را درون کمد کنار زیر سفره اي جا دادم و با

 لبخندي دندان نما سمتش برگشتم

 انگشت سمت چهره ي اش باال اوردم

 تا وقتی قیافت انقدر منفعله از جواب دادن معذورم-

 روي بینی اش چین افتاد

 قپی نیا-



 با همان لبخند وسوسه کننده انه باال انداختم

شت سر حال میشد،چشمانش برقی ازکم کم دا  

 کنجکاوي زد

 اخبار مهم تو چی می تونه باشه،یا در مورد یه لباس-

 ...جدید یا دکتر بهار یا یه خبر

 کالمش را خنده ام برید،چشمان کنجکاوش ریز شد

 چرا میخندي؟-

 سراغ ظرف هاي چرب میان سینگ رفتم،دست کش

 پالستیکی زرد رنگ را به دست کردم

- سلیمانی یا اون رئیس شرکت باشه چی؟ در مورد  
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 تنش سمتم کشیده شد و سرش جلوي صورتم خم

 شد

 واقعا؟-

 به چشمان مشتاقش خندیدم،حاال این مریم فضول

 خودم بود

 اول ظرف ها بعد جواب-

 شوخی میکنی؟-

 به قیافه ي پر حصش چشمکی زدم

 بیا کمک تا زودتر تموم بشه-

به اجبار کنارم ایستاد و شروع به اب کشی حاال  



 ظرف ها کرد

 تو کی سلیمانی را دیدي؟-

 گناه داشت و بیشتر از این حقش نبود تااذیت بشه

 دیروز-

 نگاهش متعجب سرم برگشت

 کی ریئیستو دیدي؟-

 نیم نگاهی بهش کردم واسکاچ را روي اخرین

 بشقاب کشیدم

 امروز-

 پر بهت صدام کردم

 ریحانه-

اینکه به خودش بیاد خندیدم و دستانم را زیر قبل از  

161 

 یک قدم با تو      

 شیر اب کشیدم و دست کش را دراوردم

 ابشون بکش بیا تا بقیشو تعریف کنم-

 نگاهش خصمانه ریز شد

 خیلی نامردي،چطور تونستی این همه مدت بهم-

 نگی

 زیرکتري را روشن کردم و نیم نگاهی به بهار که

دمر بشود انداختمسعی داشت   

 چون خانم خانما کالس تشریف داشتی-



 تند و فرز بشقاب ها و دستش را اب کشید،شیر اب

 را بست و سمتم چرخید

 امروز چی؟من تا دیدمت گفتم یه چیزیت-

 هستا،نگو یه خبرایی هست

 کنار هم به سالن برگشتیم و کنار بهار که نصفه چرخ

مخورده بود نشستم،دوباره طاق بازش کرد  

 اره خبرایی که یکم غیر عادیه-

 رئیست غیر عادیه؟-

 منظورم را درست متوجه نشده بود ،اما میشد از دید

 سوال او جوابش را بدم
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 سلیمانی هم غیر عادي شده-

 چشمان قهوه اي اش برق زد

 از من خواستگاري کرد-

 به حرف مسخره و بی ربط به مشغولیات ذهنم

دیدم و سر به حالت افسوس تکان دادمخن  

 مریم چقدر ابرو بري تو-

 خندید و پر شیطنت چهار زانو زد

 خب دق مرگم کردي ،حرف نمی زنی-

 دستم را روي شکم بهار گذاشتم و شکمش را ارام

 قلقلک دادم و دخترکم میان مکیدن پستونک



 محبوبش خندید

 اونروز که از مطب برمی گشتم دیدمش و خواست-

برسونه منو  

 مرض تو هم قبول نکردي-

 لحن پر حرصش زده بود به هدف اما اخم کردم

 یکم دندون رو جیگر بزار می خواي همون اول-

 اخرش را بگم

 خندید

 جیگرم تیکه تیکه شده از دست متانت و ارامش-

 تو،اونطوري هم تعریف کنی من راضی ترم

نهاخم میان ابرویم بود و لب هایم از این رفتار بچه گا  
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 اش به خنده افتاد

 درسته نمی خواستم سوار بشم ولی به اصرار-

 زیادش قبول کردم و سلیمانی یه خواسته ي عجیب

 ازم کرد

 چی؟-

 تنش به سمتم کشیده شده بود و چشمان مشتاقش

 از حدقه بیرون زده بود

 نگاهم میان بهار و مریم باال و پایین شد،حاال خبري

 از لبخندم نبود،هنوز با خواسته اي که سلیمانی ازم



 داشت کنار نیامده بودم

 ازم خواست اخر هفته ها بهار را ببینه-

 نگاهم روي چشمان مریم ماند،ان اشتیاق براق رنگ

 باخت

 چی؟-

 بهار با اوایی نامفهوم برایم دست و پا تکان می داد تا

 از روي زمین بلندش کنم،خواسته اش را اجابت

ردمک  

 انقدر جا خوردم که ناخواسته رفتار بدي جلوش-

 نشون دادم

 واي ریحانه نکنه فحشش دادي-
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 چشمام گرد شد

 ...من کی به کسی فحش دادم فقط-

 کف دستش را به گونه اش زد

 خاك به سرم یخ رو ابش کردي و بهار را برداشتی و-

 از ماشین بیرون زدي

فت مریم رفتارهایم را از حفظ بود،البتهخنده ام گر  

 به جز قسمت فحش دادنش

 اولش اره همین رفتار را کردم اما بابت حرف هاي-

 سلیمانی ماتم برد و تو ماشین موندم



 باز تنش سمتم کشیده شد و چشمان گرد و

 مشتاقش به نگاهم زل زد

 چی گفت-

 نمی دانستم عکس العمل مریم چی می تونه

ه ازش حرف میزدباش،عالقه اي ک ! 

 گفت منو می فهمه چون مطلقه است و دیدن بهار-

 بابت اینه که همیشه حسرت بچه دار شدن را

 داشته،هیچ وقت نمی تونه بچه داشته باشه

 باز هم ضرب اي روي گونش زد و با دهانی باز و

 چشمانی گرد گفت:خاك بر سرم بچه دار نمیشه؟

ش سر تکانمن فقط به رفتار هاي متعجب اقرار امیز  

 دادم
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 واي من االن چی کار کنم؟-

 االن اگر می خندیدم بد بود؟ اخ از دست این مریم

 دیوانه

 من دلم بچه میخواد-

 پغی زدم زیر خنده و با بهار از روي زمین بلند شدم

 خاك تو سرت،بی حیا-

 ریحانه به خدا راست میگم-

 سمتش برگشتم و خندیدم



- ان،پس الحمدهللاا بی خیالش شدي؟اه  

 قیافه اش را جمع کرد و با لب غنچه شده بود و هی

 به چپ و راست کشیده میشد کمی فکر کرد

 اخه خیلی جذاب المصب-

 خندیدم و سرم را به حالت افسوس تکان دادم،اصال

 باید از این دیوانه قطع امید میکردم

 فعال که طرفت دلش براي بهار رفته-

کرد و من درون قوري چاي خشک مریم سکوت  

 ریختم و زیر کتري در حال جوش سرش دادم و بهار

 را به دست دیگرم تا جایی که میشد از کتري دورش

 کردم

 مریم وارد اشپزخانه شد،بهار را ازحصارم

 گرفت،نگاهی کوتاه بهش انداختم،خیره ي بهار بود
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 بچمو نکشی یه وقت-

وارد اشپزخانه شد،بهار را ازحصارممریم   

 گرفت،نگاهی کوتاه بهش انداختم،خیره ي بهار بود

 بچمو نکشی یه وقت-

 باز هم سکوت کرده بود،این رفتار براي مریم کمی

 .غیر معمول بود

 قوري را روي کتري گذاشتم و لیوان خالی را زیر



 شیر کتري گذاشتم تا براي شیر بهار پرش کنم

- ج نداره خیالت جمعبچم خیال ازدوا  

 مامانش چی؟-

 سرم سمت مریم برگشت،جدي خیره ام بود،نگاهش

 پر از حرف بود

 اما من دوست داشتم حرف نگاهش را بشنوم

 چی؟-

 سلیمانی گزینه ي خوبی براته ها-

 چشمانم گرد شد، توقع هر حرفی را داشتم جز این

 !گزینه

 مایعی داغ انگشتانم را سوزاند

یوان سر ریز شده برگشت،بانگاهم سمت کتري و ل  

 اخی بلند سریع شیر را بستم و دستم را عقب کشید
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 انگشتم سوخت روانی-

 به من چی؟-

 عصبی سمتش برگشتم و به قیافه ي بی خیالش نگاه

 کردم

 کم چرت و پرت بگو،تا دو دقیقه پیش کراش تو بود-

 یهو شد بهترن گزینه براي من؟

الن رفتم و او پشتم قدم تند کردسمت س  



 اخه اون عاشق بهاره،نازام که هست خب بهارم نیاز-

 به پدر داره

 خمیر دندان روي جاي سوختگی که بدجور قرمز

 شده بود مالیدم

 مریم یک دقیقه حلقت را ببند-

 سر جلو اورد و نگاهش روي قرمزي انگشت اشاره ام

 نشست

 چقدر قرمز شد!فکر کنم تاول بشه-

و لوچه ام اویزان شد،نا امید انگشتم را فوت لب  

 کردم

 خدا نکنه،چجوري تایپ کنم؟-

 دلش به حالم سوخت

 ببخشید-

 کالفه از فکر و خیال چرت مریم و سوزش انگشتم
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 نگاهش کردم

 من یک درصد به سلیمانی فکر نمی کنم چون-

بی جا انقدر نمک نشناس نشدم که بخوام با فکر  

 معذبش کنم .اون بنده خدا فقط حسرت بچه داره و

 من می خوام این لطف کوچک را در مقابل کمک

 هاي بیشمار اون انجام بدم



 مریم لبخندي به چشمان عصبی ام زد

 حاال چرا قاطی میکنی؟ فقط یه پیشنهاد ساده بود-

 روي زمین نشستم و به بهار خیره شدم

 ...براي تو ساده است مریم-

ت مریم سریع روي دهانم نشست و اجازه نداددس  

 .ادامه بدم

 نگاه غم باد شده و متعجب از حرکت یکباره اش روي

 صورتش نشست

 نگو نمی فهممت و این براي من یه موضوع ساده-

 است و براي تو خیلی مهمه،اینجا کیه جز من و

 تو؟انقدر جلوي من خودتو عذاب نده،من هیچ وقت

دارم و درمورد شوخیخیال باطل نسبت بهت ن  
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 یک قدم با تو      

 هامون به کسی حرف نمیزنم

 .دانستن که هیچ در مورد این موضوع یقین داشتم

 دستش عقب رفت

 ولی کار خوبی کردي قبول کردي-

 از کجا فهمیدي-

 خندید و بهار را به بغلم داد

 خودت همین االن گفتی یه لطف کوچیک،یعنی-

 قبول کردي دیگه



کامل ایستاد و سمت اشپزخانه رفت و من با بهار او  

 درحصارم روي زمین کمی جا به جا شدم

 کجا میري؟-

 وارد اشپزخانه شد

 بهار چشماش خمار شده-

 به بهار نگاه کردم،پوشکش را هم باید قبل خواب

 تعویض میکردم،دکترش گفته بود باید کم کم

 غذایش را شروع کنم تا معده اش زودتر از بچه هاي

 دیگه با غذا سازگاري پیدا کند،به صورتش که دقیق

 خیره ي چشمانم بود لبخند زدم

 داري بزرگ میشی مامان جونم-

 بوسه اي نرم بر بینی کوچکش زدم

 به چشمان براق خواب الودش نگاه کردم

 داري از همه دل میبري اره؟-

 لبخند زد
170 

 یک قدم با تو      

لم براي چشمانباز گونه اش را بوسیدم و د  

 معصومس ضعف رفت

 قربون اخالق خوشت برم-

 اره ها اخالق بهار چرا انقدر خوبه تو که تو-

 حاملگیت خیلی اذیت شدي



 صداي بلند و رساي مریم از اشپزخانه می امد

 مسیر نگاهم را روي بهار نگه داشتم

 انگشتم را ارام و نرم بر گونه و چانه اش کشیدم، این

،من هم دوست داشتم؛یککار را دوست داشت  

 .احساس ارامش دو طرفه بود

 خدا خیلی دوستم داشته که دختر نازمو انقدر-

 خوش اخالق کرده

 مریم در حالی که شیشه را هم میزد کنارم نشست

 البته خودتم همینقدر ارومی-

 صورتم را میان گلوي بهار فرو کردم و محکم نفس

 کشیدم که بهار را به خنده انداخت

کشیدم و به چهره ي خندان بهار خیرهسر عقب   

 شدم

 مریم شیشه را کنارم گذاشت ،سرش را جلوتر اورد

 هم راستاي سر من ماند، نیم نگاهی بهش انداختم .با

 لبخندي بزرگ مانند من خیره ي بهار بود
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 یک قدم با تو      

 با همین خنده ها دل علی را برده،باید پیش بهار-

 دوره میدیدم

حرف و لحن مسخره اش خندیدم ،دیوانه اي زیربه   

 لب گفتم وبهار را روي زمین گذاشتم تا پوشکش را



 عوض کنم

 من عوض کردمشا-

 نگاه گرد شده ام سمت مریم برگشت

 به به چه کارا-

 خندید و پایش را دراز کرد و به پشتی تکیه داد

 خوبه هر روز خودم عوضش میکنم-

بهار را صاف کردم دستت درد نکنه اي گفتم و لباس  

 خب از جناب رئیس بگو-

 با حرف مریم چهره ي حسام مقابلم جان گرفت و

 محکم لب گزیدم

 گند زدم،اونم بدجور-

 بهار خوابیده بود،من و مریم هم در خاموشی اتاق

 کنار هم روي تشک دراز کشیده بودیم

 ریحانه عکسش را نداري؟-
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 یک قدم با تو      

 کیو؟-

- حسام خان بارگاهی روهمین   

 واي نه با اون چشماش-

 خندید و ذوق کرد

 اخ سگ داره نگاهش-

 یاد نگاهش در ذهنم زنده شد و خط اخمی روي



 پیشانی ام افتاد

 اره از اون وحشیاش-

 باز هم خندید

 عاشق این مردام-

 کوفت تو عاشق همه ي مردایی-

 نخیر ،با این توصیفات تو خوشم اومد از این اقا-

 پسر

 ابروهایم را در هم کشیدم،چهره اش را میان صورتم

 مرور کردم،از تمام چهره اش فقط چشمان یخ زده

 اش در خاطرم بود،سرمایی که االن هم می توانستم

 زیر پوستم احساسش کنم

 پتو را تا بیخ گلویم باال کشیدم

 ولی من خوشم نمیاد...از هیچ مردي خوشم نمیاد-

ش بر نیم رخمتنش سمت من چرخ خورد و نگاه  

 نشست

 چطور میتونی انقدر بی تفاوت باشی اون از علی-

 اینم این اقا حسام چشم سگی
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 یک قدم با تو      

 خنده ام گرفت و نگاهم را از ترك سقف به سمت

 چشمان مشتاق قهوه ایش چرخواندم،چقدر

 خیاالتش با من متفاوت بود



- ريزیادي کتاب می خونی یا سلایر اب دو خیا  

 عاشقانه میبینی،اسمون من با اینا متفاوته،ستاره

 هامون هیچ وقت تو یه ب عد کنار هم نمیشن و

 .نخواهند شد

 ابرویش باال پرید

 یعنی اگه اسمونتون یکی بود براي تو ممکن بود؟-

 نگاه از چشمان پر شیطنتش گرفتم و باز به همان

 ترك هاي روي سقف خیره شدم و لبخند غمیگینی

نشست روي لبم  

 اون رئیس شرکت که من دیدم منو حتی یادش-

 .نمونده و نمی دونه کی بودم و کی هستم

 پلک بستم

 بگیر بخواب و براي زندگی من رویا نباف-

 این منطق تو حال ادمو خراب میکنه،دختر و فکر و-

 خیال هاي چرتش

 به لحن ضد حال خورده اش همانطور چشم بسته

 خندیدم

- بخواي ببافیش باید رویایی باشه که ... 
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 یک قدم با تو      

 لحن و حرف تلخم جایی براي ادامه دادن حرف

 هامون نگذاشت



 حسام

 موبایلم را روي میز سر دادم ،در حالی که سرش را به

 :کاناپه تکیه داده به پلک هاي بسته اش خیره شدم

 .خیره سرت مهمونم پاشو یه چی بزار بخورم-

پف کرده اش را با بی حوصلهچشمان خواب الود و   

 گی باز کرد وارام روي صورتش دست کشید،می

 دانستم دلیل این خواب الودگی مهمانی دیشب و

 خواب دیروقتش بود،اصال به قصد امروز را براي

 امدن انتخاب کرده بودم؛بردیا زمان خستگی زودتر

 .کوتاه می امد

 :غرولندکنان گفت

- جون من؟ اي بمیري هفت صبح چی می خواي از  

 کتم را تن بیرون کشیدم و روي دسته ي کاناپه

 انداختم،لبخندي گل و گشاد به چشمان ریز شده از

 :خستگی اش دادم

 صبحانه-
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 یک قدم با تو      

 نگاه شاکی اش را نثار چشمم و لحنش پر حرص و

 :غضب الود شد

 می رفتی خونه مامان، بابات من کوفتم بهت نمیدم-

در سنگین بود که می دانستم انتظار ثانیهلحنش انق  



 اي رهایی را میکشد تا دوباره روي همان کاناپه ي

 تک نفره غرق در رویا شود. اما بد کسی به پستش

 .خورده بود

 !ادمی که خود از فکر و خیالی واهی فراري شده بود

 :با کف پا به ران پایش کوبیدم و محکم تکانش دادم

- ، کوفت نده یدونه از اوناومدم در معیت تو باشم  

 املت هاي مشتیت درست کن بزنیم روحمون جال

 .پیدا کنه

 زیر لب فحشی نثارم کرد و تن کرختش را به سختی

 :از روي راحتی سبز رنگش بلند کرد

 اي تو اون روحت که هفت صبح عین خروس بی-

 محل اومدي سراغ من،اي بمیري که گند میزنی تو

 .ارامش ادم

ن هاي پر حرصش بی اختیار بلنداز لعن و نفری  

 خندیدم

 مهم این بلند شدنش بود

 انقدر دلبري نکن شیرین زبونی هم نکنی املتت-

 .بهم میچسبه

 سالنه سالنه سمت اشپزخانه رفت و براي چهره ي پر
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 یک قدم با تو      

 لذتم ادا دراورد



 نگاهم به دنبالش تا اشپزخانه کشیده شد، پا روي پا

تم و چشم به تخم مرغ هایی که از یخچالانداخ  

 :بیرون می کشید دادم

 براي من چهارتا بزن-

 دوباره زیر لب فحشی نثارم کرد و من بلند خندیدم

 و بحث مورد نظرم را استارت زدم

 مرتیکه مگه تو نمیري کارخانه؟-

 نه تو اون روح مردم آزارت-

 به لحن پر حرص و نگاهش که می دانستم تمام کس

رم را مورد عنایت قرار داده خندیدمو کا : 

 چرا اونوقت ؟-

 دلیلش را می دانستم که همت کرده بودم براي

 دیدنش از ان سر شهر به این سرشهر امدم. و این

 .همه بد و بیراه را به جان خریدم

 البته از حق نگذریم دلم براي این بی ادبی ها و سر

تربه سر گذاشتن هایش تنگ شده بود و دلیلی بزرگ  

 پشت تمام این ها پنهان بود که قرار نبود بهش فکر

 .کنم

 گوجه ها راتوي ابکش ریخت و اب را رویشان باز

 :کرد
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 یک قدم با تو      



 به بابام گفتم فعال نمیرم، خر حمالیه فقط من کار-

 می کنم بخور بخورش ماله بقیه است

 حاال باید کمی فیلم هم بازي می کردم،ابرویی باال

 :انداختم و کمر صاف کردم،نگاه دقیقم را بهش دادم

 منظورت از بقیه کیه؟-

 گوجه ها را خورد کرد و نیم نگاهی به من انداخت

 مسعود و فتاح-

 پسر عموهات؟-

 صداي جا خورده ام نگاهش را باال کشید و دستانش

 از حرکت ایستادن

 اره،شیش ماهی هست بابام نصف سهام را به عموم-

ن دو تا مفت خورم عین زالو دارن شیره يفروخته،او  

 کارخانه را میمکن.خبر نداشتی؟

 ابروهایش به هم گره خورده بود و نگاه عصبی اش

 دیگر خواب الودي و کسلی قبل را نداشت

 بی توجه به سوال اخرش این بار دوباره پرسیدم

 چطور بابات همچین اشتباهی کرده؟-

سی عمیقیسرش را به حالت افسوس تکان داد و نف  
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 یک قدم با تو      

 به بیرون پرت کرد ،دلش پر بود و من اماده بودم

 :خالی اش کنم و شاید سر عقل بیارمش



 به قول خود اقاي رنجبر چیز مهمی نیست ، دو تا-

 برادر سر یه سفره نشستن

 از وقتی بردیا را می شناختم وقتی با پدرش به

ابشمشکل اساسی می خورد این طور خط  

 .میکرد؛انگار که دارد خودش را از او سوا می کند

 از روي کاناپه بلند شدم و به سمتش رفتم حرکاتم

 برایش عجیب نبود ،خوب من را می شناخت می

 دانست در مسائل تجاري و موضوعات مربوط بهش

 خاله زنکی قهار بودم البته نه به خبر چینی که فقط

تی پیش و پاادمی بودم براي جمع کردن اطالعات ح  

 افتاده ترینشان هم براي من جالب بود چون می

 دانستم در پس تمام این موضوعات موقعیت هاي

 ارزشمند و طالیی وجود داشت که فقط با کمی

 هوشیاري میتوانست برایم حکم طال داشته باشد

 ،نگاهم روي دستانش که گوجه ها را درون ماهیتابه

تممی ریخت نشست ، درش را که گذاشت سم  

 :چرخید. شمرده گفتم

 حاال تو اومدي بیرون که بابات تنها میمونه و پسر-

 عموهاي زالو صفتت راحت براي خودشون جوالن

 میدن

 با فیگوري که سعی داشت بی تفاوت باشد و البته
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 یک قدم با تو      

 اصال درش موفق نبود شانه باال انداخت و به ظرف

 شویی پشتش تکیه داد

- ن چه دو ماهه زبونم مو دراورد از بس بهشبه م  

 گفتم، اصال از من تو کارهاش نظر میپرسه که من

 االن دلم براش بسوزه؟

 دلش می سوخت همین االن از درون داشت اتش می

 گرفت،می دانستم همیشه هواي پدرش را

 داشته،اصال براي ان همه زحمتی که در این چند

پر داده امدهسال کشیده و این کارخانه را بال و   

 بودم تا حیف نشوند و بابت دو تا ادم الدنگ از بین

 .نروند

 بی ربط حرف می زنی، پول توئه، سرمایه ي اینده-

 ي توئه بعد ول کردي اومدي بیرون چون ازت نظر

 نخواسته؟! اون همه سال جون کندي که اخر سر دو

 دستی بدیشون دست اون دوتا؟

زدسمت گاز برگشت و گوجه ها را هم   

 خودتم االن همینی-

 بحث من فرق داره-

 بی رو دربایسی به صورت جدي ام پر استهزا خندید

 چرت نگو، االن موضوع تو شدي همه چی فرق-



 کرد؟ تو هم زدي بیرون و ببین االن براي خودت کجا
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 یک قدم با تو      

 وایسادي

 دقیق خیره اش شدم، می خواست مثل من عمل

 کنه؟

- راه منو پیش بگیري؟ می خواي  

 این بار دندان هایش را هم به نمایش گذاشت

 چرا که نه، تو راهشو رفتی جوابم داده...رفیقمم-

 هستی چم و خمشو میگی منم راه میوفتم

 بردیا را مثل کف دستم می شناختمش، خوب و کاري

 بود اما نه انقدر که مستقل بتونه گلیم خودش را از

ادي اش ضعیف بود ، اهلاب بیرون بکشه، مغز اقتص  

 ریسک نبود و اینطور که نشان داده بود بازي که به

 نفعش بود را ترك کرده بود و زمین بازي پرو

 .پیمونش را به پسر عموهاي الشخورش داده بود

 تعریف تن پروریشون را زیاد شنیده بودم

 لقمه اندازه دهنت بردار-

 کیفور از حرفم بی انکه بهش برخوره خندید و به

 گوجه هاي اب انداخته اش ادویه و نمک زد

 دهن منم خوب باز میشه حسام خان،شاید دوبرابر-

 تو



 دوست داشتم دو تا لیچار بارش کنم اما رفاقت اجازه

 نداد چون بحث بینمان اگر کمی به سمت مزاح می

 رفت حرف هاي مهمم تو گوشش نمی رفت و برایش

 بی تاثیر میشد
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تو یک قدم با        

 لبخند کوچکی روي لبم نشست و حرکات دستش

 هنگام زدن تخم مرغ ها زیر نظر گرفتم ، لب هایم

 ارام تکان خورد

 اندازه ي دهن تو االن کارخانه ي باباته ، اگه من-

 هادي رو ول کردم نه بابت درگیري و حرف و سخنی

 بینمون بود ،که خودشم راضی بود به رفتنم، دید بال

رمایه جمع کردم. اصال خودش برايو پر کشیدم و س  

 مستقل شدن اول هولم داد ،من حتی االنم وقتی

 جایی گیر کنم اولین نفري که پیشش میرم هادیه نه

 براي پول که براي مشورت براي این که اگر روزي

 زمین خوردم خوشش نیاد و دلش خنک نشه ومدام

 تو گوشم مثل ضبط صوت تکرار نکنه که بهت گفته

 بودم

هایم را روي کانتر گذاشتم و تنم را کمی پایین ارنج  

 کشیدم ونگاهم را چفت چشمانش که حاال با جدیت

 خیره ام بود دادم



 برگرد و پاي اون مفت خور ها رو قشنگ قطع کن،-

 بابات هر چی گفت بگو چشم و بزار دلش قرص بشه

 به بودنت که اگه بشه اونم میشه پشت و پناهت و

ش چه غلطی میکنن قبولوقتی بگی پسراي داداش  

 میکنه
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 یک قدم با تو      

 تو خبرداشتی؟-

 نگاهش می گفت که از نطق قرایی که برایش کردم

 متوجه اصل قضیه شد و من ترسی از فهمیدنش

 نداشتم پس سر به نشانه ي تائید تکان دادم

 یه هفته اي هست که شنیدم و االن اومدم سراغت-

همه سعی و تالش را اون دوتاتا اجازه ندي ثمر اون   

 نخاله ببینن

 کفگیر چوبی اش را در ماهیتابه چند بار چرخواند

 پس یه ساعته منو ایستگاه کردي-

 لحنش چیزي میان دلخوري و شوخی بود

 زیر گاز را خاموش کرد و من وارد اشپزخانه شدم

 اره، اخه مردك ادم چند میلیارد را میده دست دو-

میشینه خانه تا لنگ ظهر الف بچه و واسه خودش  

 می خوابه؟

 حاال نه که تو گذاشتی-



 ابرویی باال انداختم

 دو هفته است داري مثل بز میچري بسته دیگه از-

 امروز برو کارخانه

 ماهیتابه را همانطور روي میز چوبی وسط اشپزخانه

 گذاشت و خندید

 اینجا رو با شرکتت اشتباه گرفتی،عوضی براي من-

نیاررئیس بازي در   

 با مشت ارام به بازویش کوبیدم
183 

 یک قدم با تو      

 چرت نگو-

 در یخچالش را باز کرد و نیم نگاهی به من انداخت

 ماست یا سبزي-

 نیم نگاهی به داخل یخچالش انداختم و صندلی

 چوبی میز ناهارخوري را بیرون کشیدم

 هر دو-

 پشت میز نشتم،نگاهم روي املت خوش رنگ و

نشست،چی کار کرده بود این مردك،افرین بهلعاب   

 خودم که بهترین زمان و غذا را براي صحبت انتخاب

بردیا به املت هایش مشهور بود-کرده بودم - 

 من جدي ام بردیا-

 کاسه ي ماست و سبد سبزي کنار ماهیتابه قرار داد



 و خودش روي صندلی اش نشست، چهره اش بشاش

 و جا امده بود

- تی نباشی،من فعال گشنمه مغزمبه درك می خواس  

 کار نمیکنه

 لقمه اي حسابی براي خودش گرفت و درون دهانش

 گذاشت و با همان دهان پر به ماهیتابه اشاره کرد
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 بخور،مگه بابت همین منو زابه راه نکردي؟-

 لقمه اي گرفتم و نگاهم بین گوجه هاي قرمز سرخ و

 له شده نشست

- ردي پاشو حاضر شو بریم کارخانهخو  

 می خواي برام وساطتت کنی-

 لقمه اي دیگر گرفت و با همان لبخند پر تمسخر

 شروع به جویدن کرد

 فحشاشو به من دادي االن نصفش را خودت-

 خوردي

 با همان دهان پر بلند خندید و محتویان دهانش

 حالم را به هم زدمشتی سبزي برداشتم سمت

 صورتش پرت کردم

 ببند دهنو دل و رودمو هم زدي،اه-

 حقته تا دفعه اخرت باشه به هواي املت و پا-



 درمیانی گز کنی خانه ي من

 لقمه ي دومم را گرفتم و با لذت طعمش را میان

 دهانم حس کردم،زمان خوردن غذا مخصوصا غذاي

 محبوبم دوست نداشتم حرف بزنم یا صدایی بشنوم

 پس جوابش موکول شد به اخر غذا

................ 

 تا به حال براي رفتن به شرکت انقدر احساس
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 مزخرف نداشتم،همیشه پر انرژي بودم اما این بار

 حسی ازار دهنده در پس مغزم بود و من به اجبار

 نادیده اش گرفته بودم

 سعی کرده بودم تمام روزم را به بردیا و کارش به

رار هاي مالقاتم را کنسل کردهپردازم حتی تمام ق  

 بودم که نشده بود، انگار قرار بود من برگردم

 شرکت؛شایان براي باغ پرتقال خواسته بودتم، نقطه

 ي حساسی بود و نمیشد بی اهمیت رد بشوم،بردیا را

 .تو کارخانه رها کرده بودم و به شرکت برگشته بودم

 با ورودم به طبقه مدیریت نگاه دقیق شایان سمت

 انتهاي سالن برگشت و با دیدنم سریع خودش را از

 پشت میز بیرون کشید،سمتش رفتم وجواب

 سالمش را با سر دادم،اشتیاق عجیبی میان نگاهش



 بود

 چیزي که می خواستین شد-

 ابرویم باال پرید و ادامه داد

 فدوي با قیمتتون موافقت کرده و خواسته همین-

 هفته براي بستن قرار داد برید شمال

 پس بالخره شد همونی که باید می شد، پس این

 حجم از عجله و اشتیاق در شایان خیلی هم غیر

 عادي نبود

 بگو اون بیاد-
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 خنده ي شایان به نگاهم جالب امد و قبل از این که

 کامل ازش چشم بگیرم دوباره خیره اش شدم

 چرا میخندي؟-

 انگشت زیر بینی اش کشید

 گفته می خواد با کامیون بیاد همون موقع بار بزنه-

 ببره

 چشمانم گرد شد

 خیلی هول شده-

 چشمان شایان برق زد

 چی کار کنم؟-

 دستی به ته ریشم کشیدم



 به گودرزي بگو جمع کنه فردا صبح راهی میشیم-

 چشم-

 ریحانه

 تن کوچک حوله پیچ شده اش را نزدیک بخاري روي

براق و مژه هاي خیستشکش گذاشتم وبه چشمان   

 و بهم چسبیده اش لبخند زدم

 عافیت باشه عزیز دلم،عافیت باشه خوشگلم-

 حوله را نرم به پوست لطیفش کشیدم ،بابت حمام

187 

 یک قدم با تو      

 گرم تنش سنگین بود و ارام فقط نظاره گر حرکات

 تند و با دقتم بود. سریع پوشکش کردم و بدون فوت

ه ي صورتی و بلیز و شلوار حوله ايوقت زیر دکم  

 قرمز رنگ را تنش کردم،حوله را به سر کم مویش

 کشیدم ،دلم قنج رفت براي تن خوش بویش

 الهی قربون دختر سفید بلورم برم ،االن مامانش-

 براش شیر میاره،دخترم بخوره، چاق بشه چله بشه

 بعد من بخورمش

د وزیر گلویش را پر صدا بوسیدم او پر لذت خندی  

 دست و پایش را با هم محکم تکان داد،میخواست

 صورتم را با دستان کوچکش چنگ بزند

 یکی از بزرگترین تفریحاتم وقت گذراند با دخترکم



 بود،شنیدن صداي خنده هایش،دیدن نگاه براق

 معصومش و همین تیکه هاي ساده ي پازل میشد

 تمام خوشی من از این دنیاي بی معرفت بزرگ...این

سهمم کم شده بود،اجبار براي زندگی و تامین روزها  

 مخارج همین لحظه ها را نصف کرده بود و من همت

 کرده بودم که در زمان کم کیفیت زیاد را ایجاد

 .کنم،تمام وقتم باید مختص به بهار میشد

 شیشه شیرش از قبل حمام اماده کرده بودم و کنار

ازلباس هایش گذاشته بودم،بهارکم عادتش بود بعد   
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 حمام بخوابد. برنامه هایم را طوري چیدم که برخالف

 این چند شب که خواب و استراحت درستی نداشتم

 امشب با این حمام دیر وقت زودتر بخوابیم و من

 کمی دل از عزا در بیاورم ،ارام میانحصارم

 گرفتمش،سرش را به سینه ام چسباند؛ دقیق نزدیک

م و گور شدن کامران عواقب تلخی داشت وقلبم. گ  

 .یکیش محروم بودن از نعمت شیر دادن براي من بود

 نفسی عمیق کشیدم خاطرات تلخ را پس زدم من

 کنار بهار همه امید به اینده بودم،مادري بدون

 مشکالت،به نگاه براقش و دستانش که براي گرفتن

 موهاي خیس سر خورده از زیر حوله ام تقال میکرد



 لبخندم عمق گرفت،براي هر چیزي اگر کامران را

 نمی بخشیدم براي بودن بهار ممنونش بودم،بود و

 نبود بهار در ماندن و یا رفتن کامران تاثیري

 نداشت،شاید از دید ادم هاي زندگی ام بودن بهار

 برایم سخت بود و دست و پایم را بسته بود اما براي

ن بود،بهار امیدمن قصه اش جدا بود،بهار بال و پر م  

 به فردایم بود و هرچقدر تیره براي من همانقدر

 .روشن و براق براي دخترکم بود

 شیشه را سمت دهانش خم کردم و بهار پر اشتیاق

 ازش استقبال کرد . ارام انگشت روي سر و پیشانی

 اش کشیدم و زیر لب برایش قران خواندم

 چشمانش کم کم خمار شد و تن من نیز همراه او
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 لمس شد و خستگی ارام ارام داشت پلک هایم را

 می بست، صداي زنگ موبایلم خلسه ي رویایی ام را

 پاره کرد

 چند لحظه اي طول کشید که مغز سنگین شده ام را

 هشیار کنم و نگاهم میان وسایل روي زمین به دنبال

 گوشی ام گشت،کمی دورتر از من نزدیک داروهاي

 بهار بود

 سریع اما به نرمی تنم را سمت موبایل کشیدم،با



 دیدن اسم گودرزي روي گوشی خواب از سرم

 پرید...نکنه حسام اخراجم کرده

 نمی دانم چرا به همچین چیزي فکر کردم! شاید

 چون موقعیتی عالی با حقوقی مناسب بود،چند ماه

 دنبال کار بودم و هیچ چیز جز کارهاي خدماتی گیرم

ده بود و حاال سر یه اشتباه غیر عمد اخراجنیام  

 میشدم؟!این عاقالنه نبود که اگر میخواست این

 اتفاق بیفتد احتماال سلیمانی این خبر را به من میداد

 ...نه گودرزي

 لرزش مداوم و زنگ ارام گوشی من را از فکر و خیال

 بیرون کشید
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ماس بد موقع ظرفی پر ازدلیلی نداشتم اما این ت  

 .استرس و دل اشوبه درون قلبم خالی کرد

 جواب دادم:سالم اقاي گودرزي

 صدایی مضطربش درون گوشم پیجید

 سالم خانم فخار،شرمنده بد موقع زنگ زدم-

 نفس نفس تندش خبر از دویدنی بی امان میدادو

 استرس مملو از هول زدگی اش نگرانی ام را دو

 چندان کرد

- میکنم،چیزي شده؟خواهش   



 ...پسرم تصادف کرده،دارم میرم بیمارستان-

 نفسم حبس شد و او با حالی مستاصل و استرسی که

 میان کلماتش بیداد میکرد ادامه داد

 نتونستم با اقاي بارگاهی تماس بگیرم،حال پسرم-

 مساعد نیست،لطف شما جاي من با ایشون

 ...برید،باشه

نفس تنگی ام چیزچشمانم گرد شد و این بار دلیل   

 دیگري جز نگرانی وضعیت پسر گودرزي شد

 چی؟-

 صداي هول کرده و نگرانش بریده بریده و حواس

 پرت بود
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 من...من فردا میام...اصال هر وقت که حالش مسائد-

 بشه میام...خواهش میکنم من به ایشون دست رسی

 ندارم

ین موقعیت اسفناك نهچه می گفتم؟ مگر میشد در ا  

 گفت!؟

 لب گزیدم و در مقابل نهیب هاي مغزم باشه اي ارام

 گفتم و انگار همین کلمه دل پر درد و نگران مرد ان

 .سمت خط را رازي کرد

 ممنونم...ممنونم-



 ...خواهش میکنم،پسرتون-

 نگذاشت ادامه بدم

 دارن میبرنش اتاق عمل دعا کنید-

گلویم را بستقلبم به درد امد و بغضی راه   

 چشم،ان شاهللاا خطر رفع میشه-

 ممنون-

 تماس را قطع کردم و موبایل در دستان یخ زده ام

 ماسید

 بغض گلویم را فشرد و شوري اشک چشمانم را

 سوزاند...خاطره اي جان سوز اه شد و سینه ي پر

 دردم را سوزاند

 شب بود و من منتظر ،دلم گواهی خوبی

از سمت بابا و میاننمیداد،تماس هاي بی پاسخ   

 همان اضطراب هاي کشنده و باال و پایین کردن
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 سالن، در خانه بی مهابا باز شد و عمویی که همان

 دم در زانو خم کرد و زندگی من اوار شد بر روي

 سرم...از همان لحظه و ثانیه دیگر نه نازدانه ي کسی

نم نشست،قسمتمشدم و نه لبخندي واقعی بر لبا  

 شد کابوس و تنهایی شبانه و دلتنگی هایی خفه

 کننده که هیچ کس حتی نخواست پرشان کند و من



 ماندم ویتیمی

 شیشه ي شیر سر خورد و روي پایم افتاد،به خود

 امدم

 صورتم غرق اشک هایی بود که شاید بعد پنج سال

 باید سرد میشد اما نشده بود و به جاي ان تنهایی و

ام بود که هر روز دو برابر از روز قبلش بی کسی  

 میشد

 بوسه اي روي گونه ي دخترکم زدم و روي تشک

 درازش کردم،پتویش را تا سینه اش باال کشیدم و

 بلند شدم تا ابی به صورتم بزنم وفکري به حال این

 .مسئولیت یکباره ام بکنم

 مریم کم چرت و پرت بگو-
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نم چه فکري کردم که براي مشورت و کمکنمی دا  

 به او زنگ زده بودم،این مریم کشته مرده ي تخیالت

 عاشقانه اش بود

 خندان و ذوق زده ادامه داد

 مگه بد میگم خوب خدا برات ساخته-

 بر عکس حال خوش و کیف کوك او من این سمت

 خط میان تاریکی سالن کوچک خانه به دیوار تکیه

ه شکم کشیده بودم و نگاهم خیرهداده بود و زانو ب  



 ي نفس هاي ارام و منظم بهار بود

 دلم براي گودرزي و پسرش میسوزه،می تونم حال-

 گودرزي را بفهمم

 خنده اش ثانیه اي محو شد،انگار لحن غمگینم کمی

 خوشی او را کم رنگ کرد

 فکر بد نکن،ان شاهللاا حالش زود خوب میشه،تو-

 االن دغدغه ي مهمتري داري

 درست میگفت چشم بستم و چانه ام را روي زانویم

 گذاشتم و دست ازادم را دور پایم حلقه کردم

 مو به تنم سیخ میشه یاد چشماي یخ زدش-

 میوفتم،فکر نکنم بتونم برم

 لحنش پر حرص وخفه شد،انگار دستش را روي

 دهانش و گوشی گذاشته بود تا کسی متوجه حرف

 هایش نشود

- م تو اتاقغلط کردي...بزار بر  
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 از فکر این که مریم تا به االن انطور ازادانه در مقال

 خانواده اش با من حرف میزده حالم خراب شد

 تا االن تو سالن بودي؟-

 خندید و جوابم را نداد،صدایی شبیه به بسته شدن

 در اتاق امد



 نه،مگه دیوونه ام... اشپزخانه بودم-

شیدمنفس راحتی ک  

 چی کارکنم،اصال رئیسم هیچی با بهار کجا برم؟-

 بزارش پیش من-

 برعکس لحن ساده ي او من چشمانم از حدقه بیرون

 زد

 ...مگه دیوونه ام؟ اصال-

 لحنش عادي بود انگار داشت در مورد سردي این

 روزهاي هوا صحبت می کرد

 خب ببرش-

 اي کاش کنارم بود یدونه میزدم توي سرش ،این

را انقدر همه چیز برایش راحت بوددختر چ  

 می فهمی چی میگی؟دارم میرم سر پروژه ي-

 کاري،قرار داد می خوان ببندن من برم اونجا یهو

 وسط امضا کردن و حرف زدنشون بهار دلش درد

 ...بگیره و جیغ بزنه
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 صدایم پر از درماندگی شد

- بگیرم مریم زنگ بزنم سلیمانی شمارشو  

 توجهش جلب شد

 که چی کار کنی؟-



 نفس عمیقم را بیرون دادم ،می دانستم این کار را

 نمیکنم اما ایده اش را به زبان اوردم

 بهش بگم گودرزي نمی تونه بره و جاش فرد-

 دیگري را ببره

 باهوش خانم مگه گودرزي نگفت زنگ زده جواب-

 نداده

تنم را گوشی را بین دستم جا به جا کردم وموقعیت  

 .کمی تغییر دادم و روي تشکم دراز کشیدم

 پس چی کار کنم؟من اصال موقعیت رفتن به شمال-

 را ندارم

 جوابی نداد

 مریم-

 دارم فکر میکنم دیگه-

 خندید و من حرص خوردم
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 همه چیو به مسخره بگیر-

 خندید

- د و زنبه جان ریحانه دارم فکر میکنم...اهان...مجی  

 و بچش اینجان

 نمی دانستم رفتن من با بهار به شمال چه ربطی به

 برادرش داشت



 خب-

 با ذوقی که احتماال از ایده ي میان ذهنش داشت

 ادامه داد

 کریر شاهین را میگیرم ازشون با خودت ببر-

 دوست داشتم همان تلفن را بزنم توي سرم و بلند

ردمسرش داد بزنم اما با صدایی خفه حرص خو  

 غصه ي من االن کریره؟-

 بی توجه به حرص میان صدایم آزادانه خندید

 خب دیوونه اوال نمیشه بچه همش بغلت باشه،بعدم-

 این تنها ایده ایه که دارم

 پلک بستم و دستم را روي صورتم گذاشتم

 خسته نباشی،کاري نداري؟-

 صبح میاي دنبال کریر-

 کم چرت بگو-

 خندید ،مرغ مریم یک پا داشت

 بیا ببر،اگر صبح رفتی و رفتنی شدي که بودنش به-

 دردت می خوره نرفتی هم میاریش دیگه
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 پلک هاي بسته شده ام دعوتی بود به لغزیدن خواب

 به زیرشان

 خواب الود زمزمه کردم



 امانت قبول نمی کنم-

 این بار نوبت او بود که حرص بخورد و تن صدایش را

ن اوردپایی  

 غلط کردي اصال االن میدم مجید بیاره دم خونتون-

 می دانستم کله ي پوکی دارد و حتما این کار را

 میکنه

 مریم بس کن،همین فکر و ذکر خودم برام بسه مال-

 مردم را بهش اضافه نکن

 برو بابا مگه چقدره پولش،صبح میاي ببري به خدا-

 نیاي دیگه اسممو نمیاري

یم پیله میکرد ،از پسش بر میواي از وقتی که مر  

 امدم اما در حالی که االن داشتم،ذهنی مشغول و

 جسمی که به خواب لبیک می گفت ،پس به اجبار

 رضایت دادم

 مچم کمی چرخ خورد و نگاهم روي صفحه ي ساعت
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 مچی و عقربه هایش نشست،دیر نشده بود ولی این

میشدموقع ها باید پیدایش   

 اقا بازم میگه خاموشه-

 نگاهم سمت شایان کشیده شدسرش کمی کج بود و

 تلفن نقره اي و بی سیم را میان گونه و شانه اش نگه



 داشته بود،انگشتش روي قطع تماس و نگاه منتظرش

 .به من بود

 انگشت اشاره ام را باال اوردم و کنار دهانم کشیدم

 دیشب به تو زنگ نزد؟-

ف و تلفن را از گوشش برداشتسوالم سرش را صا : 

 نه-

 ابرویم باال پرید،دیشب دوباره سراغ بردیا رفته بودم

 براي چک کردن اوضاعش ،جا گذاشتن گوشی ام

 انقدر برایم مهم و جدي به حساب نیامده بود .وقتی

 هم که برگشته بودم انقدر خسته بودم که بدون چک

 کردن موبایل راهی تخت شده و صبح متوجه تماس

ایش شده بودم و از همان لحظه تا االن گوشی اشه  

 .کال خاموش بود

 :پرسید

 منتظرش میمونید؟-

 دوباره نگاهم روي ساعت نشست اما این بار ساعت
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 پشت سر شایان و نفسم را محکم بیرون دادم،نمی

 دانستم چه شده و در عین کالفگی نگران هم

مالحضه و بی خیالی نبودبودم،گودرزي آدم بی  : 

 فکر کنم باید تنها برم-



 نمی خواید کسی را براي ثبت ببرید؟-

 کیفم را از روي صندلی چرمی رو به روي میز

 :برداشتم و دستی به سر استین کتم کشیدم

 باید می بردم،اما موردي نداره...زنگ بزن منشی-

 گودرزي...ذهنم را به اجبار روي همین حال نگه

ین تسلط بر روي افکارم بین کلماتم وقفهداشتم و ا  

 انداخت

 :شایان نگاهش به دهانم بود و من ادامه دادم

 بگو پرونده ي فدوي و قرار داد ها را بیارن-

 پارکینگ

 سرش را سریع به حالت تائید تکان داد...فکر دیدار

 دوباره اش خوره شد به افکارم...نگاه تلخ و جدي

فن را روي گوشششده ام روي شایان نشست که تل  

 قرار داد و ازحالت چهره اش معلوم بود منتظر وصل

 :تماس هست

 ...بگو منشی جدیده نیاره-

 حرفم احمقانه بود اما مهم ترین مسئله، در حال

 حاضر ؛ مواجه نشدن و رو در رو نشدن با این زن

 بود،حتی لحظه اي دیدنش مساوي بود با افسار
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ختن افکارهایم و قاتل روح و روانمگری . 



 لحنم قاطع بود

 هرکسی جز اون-

 شایان عادت به پرسیدن نداشت،می دانست پشت

 هر حرفیم دلیلی منطقی است پس این دستور

 مسخره را فقط با یک چشم کوتاه اجرا کرد

 او هنوز منتظر جواب دهی بود و من نگاه اخر را

 :سمتش انداختم

- دیگه؟هتل را هماهنگ کردي   

 به یکباره ایستاد ،انگار از جواب دهی نا امید شد و

 تلفن را از روي گوشش برداشت،تلفن را که روي میز

 گذاشت،کارتی کوچک را بین دو انگشت گرفت و

 :سمتم دراز کرد

 بفرمائید،مجبور شدم تو هتل جدید براتون اتاق-

 رزرو کنم

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

- رزي را بگیر بهم خبرش را بده...فعالباشه...بازم گود  

 خداحافظ
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 :لبخندي مودب روي لبش نشست

 چشم،موفق باشید...خدا نگهدار-

 با حرکت پاهایم او دوباره پشت میز چوبی اش



 نشست و تلفن را روي گوشش قرار داد،قدم تند

 کردم و روبه روي اسانسور ایستادم،انگشتم سمت

اسانسور رفت،که نگاهم سمت باال کشیده شددکمه   

 به نشانگر اسانسور که در حال باال امدن بود و.

 .حرکت کابین را نشان میداد

 :با صدایی بلند شایان را خطاب کردم

 فکر کنم خودش پیداش شد-

 سر بر نگرداندم تا چک کنم که شایان حرفم را

 شنیده یا نه،نگاهم را روي در اهنی رو به رویم نگه

 داشتم و ژستی منتظر و کمی طلبکار گرفتم ،با توقف

 کابین در طبقه ي ما فهمیدم حدسم درست

 بوده،ابروهایم به هم گره خورد،در کشویی باز شد و

 من نگاهی رئیس مابانه اي مقتدر به داخل اسانسور

 ...انداختم

 ...نگاهم قفل نگاهی قهوه اي و معصوم شد

دهانم خشک شد ابروهایم بی اختیار باال پرید و ... 

 انگار انتظارم را پشت این در اهنی نداشت که

 اینچنین غافلگیر شده و بی حواس خیره ام مانده

 .بود،حالی شبیه خود من...چه حس تفاهم مزخرفی

 سالم-
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 مالهت لرزان صدایش،مو بر تنم سیخ کرد و

. ایناحساسات تحریک شده ام اصال باب دلم نبود  

 زن نباید هیچ توجهی از سمت من می دید،حتی اگر

 .در مقابلش بی ادب به نظر می امدم

 .عمدا سکوت کرده چند قدم به عقب برداشتم

 چشمان معذبش فهمید که منظورم پیاده شدنش از

 اسانسور بود،

 بی هیچ حرف دیگري سمت جلو قدم برداشت و

 نگاهم روي برجستگی بزرگ و غیر عادي زیر

رش نشستچاد . 

 اما من حسام بودم و بدون هیچ کنجکاوي در مورد

 .ان شی بزرگ زیر چادرش

 حتی نمی خواستم بدانم این زن در طبقه ي من چه

 !می خواست و چه کار داشت؟

 با قدم هایی محکم و نگاهی تلخ سمت اسانسور

 :رفتم که صدایش میخ کوبم کرد

 اقاي بارگاهی-

 لعنت...لعنت

باید می ایستاد...سرم سمتشپایم ایستاد، که ن  

 چرخید که نباید می چرخید،اصال کنار این زن همه

 چیز نباید بود و ممنوعه
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 نگاهم سرد و بی حالتم روي صورتش نشست و

 چشمان فراري اش روي سنگفرش نشست، دلم

 مشتاق شد براي فهمیدن دلیل این حال غیر عادي

 ...اش نگاهش کردم

 مغزم پر از نباید بود و دلم مملوء از دانستن ...اصال

 چطور میشد رو به روي این نگاه معصوم و فراري

 بایستی و فکرت درگیر نشود که او به چه چیز فکر

 میکند

 بله-

 لحن سرد تر از نگاهم کمی نگاهش را باال

 کشاند...چشمانم روي نگاه مردد و دندانی که لب

 .صورتی اش را گزید نشست

ایی از سینه ام تنگ شد و نگاهم مسرانه روي لبج  

 هاي خوش فرمش ماند

 .سکوتش زیاد شد و حوصله ي کمم را سر برد

 :پرسیدم

 چرا صدام کردین؟-

 لحنم انقدر تلخ و خشن بود که لحظه اي تنش در
204 

 یک قدم با تو      

 خود جمع شد ،تن ظریفش را دیده بودم و براي



ین زن فعال هاي عجیبی در مندیدنش مشتاق بودم،ا  

 ...صرف میکرد،خواستن،اشتیاق و لمس کردن

 :خجالت زده گفت

 ببخشید...نمی خواستم معطلتون کنم-

 بالخره به حرف امده بود و گوش هایم هر کلمه اش را

 می بلعیدن

 ...من-

 نفس گرفت...انگار زیر نگاه سنگینم حرف زدن

 برایش سخت بود

- ماز طرف اقاي گودرزي امد  

 باز هم جا خوردم

 چی؟-

 لحظه اي ابروهایش به هم گره خورد انگار فشار

 زیادي رویش بود...شاید باید با این زن کمی نرم تر

 می بودم؟

 چادرش کمی عقب رفت و نگاهم روي شی عجیبی

 نشست،چیزي که جایش اصال درون شرکت نبود

 توي این بچه است؟-

  کشید،لحن تلخ و ناباورم قهوه اي براقش را باال

 بله دخترم داخلش خوابه-

 چشمانم گرد شد



 دخترتون؟ چرا اوردینش شرکت؟ مگه شرکت جاي-
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 !بچه است؟

 لحن مواخذه گرانه ي تندم صورتش را در هم جمع

 کرد...این حال چهره اش را دوست نداشتم،این رنگ

 پریدگی و گونه هایی که صورتی و هوس انگیز

ند...این طور مانند بره اي گرگ زده بود و من ازنبود  

 این که گرگ این قصه شده بودم اصال راضی نبودم

 اجازه بدین میگم خدمتتون-

 لحنش خشک شده بود اما هنوز گرمایش تار هاي

 صوتی ام را می سوزاند

 نگاهم روي کریر و صورتش چرخ خورد و او این بار

شه اي بودسر باال کشید و خیره ام شد،نگاهش شی  

 حال درونش را به وضوح به نمایش می

 گذاشت،مضطرب بود اما سفت و سخت جلویش

 ایستاده بود

 اقاي گودرزي دیشب با من تماس گرفتند...گفتن-

 پسرشون تصادف کردند،خیلی هول کرده

 بودن...عجله هم داشتن

 نفسی گرفت ،انگار بیشتر از اینکه دلیل امدنش را

زي را توجیح میکردبگوید داشت نیامدن گودر  



 براي پسر گودرزي نگران شدم،یک بار دیده

 ...بودمش

206 

 یک قدم با تو      

 خب-

 حرفم کوتاه بود اما انگار لرز به جانش

 انداخت...همیشه از تاثیر منفی بر دیگران بدم می

 امد اما در مقابل این زن سعی می کردم بدترین و

 .خشن ترینم باشم

ش دسته ي رو به باالي کریر را رهاانگشتان کشیده ا  

 کرد و چادرش را چسبید و نگاه من همراه انگشتانش

 حلقه ي دور چادرش شد...ناخن هایش بی هیچ

 رسیدگی بلند بود و مرتب. فکرم بی اراده به تالیته

 ي رنگ ها کشیده شد. دلم می خواست بدانم چه

 !رنگ الکی به این انگشت ها می اید؟

- به جاشون شما را تا شمالایشون گفتن من   

 .همراهی کنم

 کالفه از افکار بی منطق و بی ربطم چشمانم سمت

 صورتش باال امد

 چی؟-

 باز من تلخ پرسیده بودم و او ارام و شمرده ادامه داد

 گفتن،حال پسرشون بده و با مسائد شدن حالش-
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بیامخودشون میان، تا اون موقع من باهاتون   

 خنده ام گرفته بود،چه حرف بی ربط و مسخره

 اي...یک منشی تازه کار براي عقد قراردادي به این

 مهمی و پر ارزشی همراه من بیاد شمال

 من براي سفر تفریحی نمیرم که شما رو هم با-

 خودم ببرم

 بله،خودم میدونم-

 حاال نوبت او بود تلخ بشود

ال جدي بودنگاهش دیگر نه مضطرب بود نه مردد حا  

 و محکم...نمی دانست وقتی اینطور مسمم خیره ام

 .میشد دلم براي کل کل با او قنج می رفت

 منم خودم راضی به اومدن این سفر نیستم-

 تند حرفش را بریدم،بدم نمی امد غرورش را کمی

 نیشگون بگیرم

 بله چون شما نه سر پیازي نه ته پیاز-

ار لبخند کجیچشمانش ناباور گرد شد و من بی اختی  

 روي لبم فرم گرفت

 فکر نمی کنید یکم دارید بد حرف میزنید-

 این زن وقتی حرف از پا گذاشتن روي غرورش می

 شد برایش مهم نبود فرد مقابلش چه رتبه اي



 دارد،مثل وقتی می خواست صفحه ي موبایلم را

 جبران کند

 نگاه پر کنایه ام را چفت چشمان مغرورش
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 کردم،حس مزخرف لمس اون گونه هاي رنگ گرفته

 را داشتم و این بار نه لمسی ارام و محتاط که دلم می

 خواست گونه هاي سفت شده اش را محکم فشار

 بدهم

 حقیقت را باید بشنوید حتی اگر خوشتون نمیاد-

 من به خواست خودم نیومدم که خوشم بیاد یا-

ال از این اجبار خوشمنه،که اگر ازم می پرسیدین اص  

 نمیاد

 خوشش نمیاد؟ بهم برخورد،این حسش را دوست

 نداشتم...اصال تا به حال جنس مونثی بوده که از

 چیزي در کنار من خوشش نیاد؟

 لبخندم محو شد وابرویم به هم گره خورد لحنم تند

 شد

 پس بهتره زنگ بزنید به گودرزي و بگید به جاي یه-

چلفتی خودش بلند شه منشی ناوارد و دست و پا  

 بیاد

 نگاه از حرف هاي تند و تلخم گرد شد و فکش



 منقبض شد،این بازي دو سر داشت،اگر من خوشم

 نمی امد او هم نباید از چیزي راضی می بود

 من دست و پا چلفتی نیستم،اقاي بارگاهی اون-

 ...اتفاق

209 

 یک قدم با تو      

او یکباره دستم را سریع جلویش باال گرفتم و  

 سکوت کرد

 سر به سمتش بردم و او بی اختیار و جا خورده سر

 سمت عقب کشید

 .این نزدیکی عطري را برایم به ارمغان اورد

 عطري، لطیف و نرم مثل صدایش،چرا همه چیز این

 !زن پر از ارامش بود؟

 چشم بستم و کالفه از حس هاي درون مویرگ هاي

 :تنم دندان به هم فشردم

- را بردارید و برید روي صندلی بشنید تا کودکتون  

 من فرد دیگه اي را براي جایگزین کردن شما پیدا

 .کنم

 لحنم انقدر محکم و پر صالبت بود که بدون هیچ

 حرفی دست به کریر سنگین بیندازد و ارام ارام

 .سمت اولین صندلی برود

 نگاه کفري ام را ازش گرفتم، از خودم عصبی بودم



می کردماما سر او خالی  . 

 صداي تند و محکم قدم هایم بر روي سنگ

 .هاي سالن، سکوت فضا را شکست
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 نگاه دقیق شایان سمت من بود،قطعا شاهد آمدن آن

 زن بود اما مطمئن نبودم یکی به دو کردن هایمان را

 شنیده بود یا نه؟

 نرسیده به میزش ایستاد و نگاه موشکافانه اي به

 :صورت درهم رفته ام انداخت

 چیزي شده؟-

 کالفه کیفم را روي صندلی انداختم

 اخه این همه ادم ... نمی فهمم گودرزي چرا زنگ-

 زده به این؟

 به کی اقا؟-

 فکرم را بلند به زبان آورده بودم اما پا عقب

 نکشیدم،چشمانم روي نگاه کنجکاوش نشست،اولین

ید هم برایشبار بود اینطور من را می دید پس با  

 .سوال برانگیز باشد

 :اخم هایم عمیق تر شد،با سر به پشتم اشاره کردم

 .گودرزي این دختره را جاي خودش فرستاده-

 چشم هاي قهوه اي شایان گرد شد و سر سمت زن



 روي صندلی کشید و با دقت نگاهش کرد

 چرا؟-

 لحنش ناباور بود

 خب حقم داشت،یک سال بود فدوي بزرگ و ناخون

ک را بین انگشتانم چرخانده بودم و اخر سرخش  

211 

 یک قدم با تو      

 موفق شده بودم با دلبري هاي زیرکانه ام پرتقال

 هاي باغم را با باالترین قیمت بهش بفروشم و حاال

 در زمان عقد این قرار داد مهم گودرزي این زن نا

 .وارد را جاي خودش فرستاده بود

یرون کشیدمموبایلم را از جیبم ب  

 .پسرش تصادف کرده-

 :شایان وا رفت

 اي بابا ،االن حالش خوبه-

 نیم نگاهی به چهره هاي جدیدي که شایان از

 خودش بروز میداد انداختم و گوشی را به گوشم

 :چسباندم

 خبر ندارم-

 اجازه ي سوالی دیگري ندادم و از میز فاصله

 گرفتم،سه بوق ازاد و صدایی مردانه جوابم را داد

 سالم جناب بارگاهی-



 سالم اقاي زرین خوب هستید؟

 :لحنش مودب بود و مانند خودم شدیدا رسمی

 به احوال پرسی هاي شما،ممنونم شما خوب-

 هستید؟

 :بی مقدمه پرسیدم

 ممنون غرض از مزاحمت، شما تهران نیستید؟-
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 یک قدم با تو      

- ؟نه قربان،اومدم فرانسه بابت نمایشگاه،چطور  

 نفس عمیقی کشیدم،این کی رفت که من بی خبر

 ...موندم

 ریحانه

 پتو را کمی کنار زده و به چهره ي ارام و غرق خواب

 .بهار نگاه کردم. در دل به التماس دخترکم افتادم

 مامان جان لطفا تو این وضعیت بیدار نشو،این اقاي-

 خشن وعصا قورت داده فقط منتظره تو بیدار بشی تا

پو ِف مضطربی -داره سر من خالی کنه هر چی حرص  

 .بیرون فرستاده و پتو را ارام سر جایش قرار دادم

 نگاهم محتاطانه سمت انتهاي سالن چرخید،ایستاده

 بود و فکر کنم نزدیک ده دقیقه اي بود با گوشیش

 حرف میزد،انگار دنبال ادمی براي جایگزین کردن

نمن می گشت و من تمام ارزوم در ان لحظه همی  



 بود،کسی پیدا شود و با این مردك یخی راهی شمال

 میشد و من و دخترکم همین جا سر خانه زندگی

 .خودمان می ماندیم

 به پشتی صندلی تکیه دادم و دقیق تر به چهره ي

 در هم گره خورده اش خیره شدم
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 یک قدم با تو      

 !به من گفت سرپیازي یا ته پیاز

اد،حرفش درست بود ولی اینچینی روي بینی ام افت  

 مرد انگار برایش مهم نبود روبه رویش یک خانم

 ایستاده و هر طور دلش می خواست با من صحبت

 .می کرد

 شاید مامانش باید یکم بیشتر تربیتتش می کرد

 جناب اخمو خان

 نگاهم را ازش گرفتم و به دیوار سفید رنگ روبه

 .رویم خیره ماندم

روي سنگفرش سالن سرماز صداي قدم هایی بلند   

 سمتش چرخ خورد. خود اخمو خان بود که تند و با

 عجله به سمت اسانسور می رفت،الحمدهللاا انگار

 کسی را جاي من و گودرزي پیدا کرده بود

 از روي ادب از جایم بلند شدم،من ادمی نبودم که

 جواب بی ادبی طرف مقابل را مثل خودش بدهم



 :نگاهش کوتاه سمتم برگشت

- یال ندارید تشریف بیاریدخ  

 :جا خوردم و با نگاهی وق زده خیره اش شدم

 چی؟-
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 یک قدم با تو      

 نگاه جدي و سنگی اش روي صورتم ماند و

 ابروهایش چنان به هم گره خورد که قلبم لحظه اي

 :گرفت

 .همینجورم از برنامه عقبیم،لطفا سریع بیاید-

میگفت که نمی فهمیدم،یعنی چی؟ اما نگاهش  

 فعالخیال توضیح دادن و منتظر ماندن را

 ندارد،دسته ي کریر را گرفتم با احتیاط بلندش کردم

 و با قدم هایی بلند و سریع خودم را بهش رساندم

 همان لحظه در اسانسور باز شد کمی کنار رفت و

 بدون حرف به داخل اسانسور اشاره کرد و من بی

پشت سرم داخلهیچ حرفی در مقابلش وارد شدم و   

 .امد و دکمه ي پارکینگ را زد

 با بسته شدن در کشویی دست در جیبش کرد و

 گوشی اش را بیرون کشید و نگاهش را به ان داد

 نه انگار این اقا خیال توضیح دادن چیزي نداشت،

 :نمیشد ساکت بمانم



 ببخشید-

 نیم نگاهی سرد سمتم انداخت و دوباره به صفحه ي

نا خوداگاه چشمانم رويگوشی اش خیره شد .  

 !گوشی اش ماند و صفحه اي که سالم بود

 صفحه ي گوشیتون را عوض کردین؟-
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 یک قدم با تو      

 از سوال نا به جایی که به یکباره از دهانم بیرون

 پریده بود لب به دندان گرفتم،رو به روي این مرد من

 چرا انقدر دست و رو شسته بودم؟

و این بار دقیق خیره ام شد نگاهش باال امد  

 صفحه نه کل گوشی را عوض کردم-

 جا خوردم و لحظه اي کب کرده خیره اش ماندم،

 مبارکتون باشه-

 لبخند محوي روي لبش نشست

 بابت لطف شما بود-

 کالمش نیش داشت،این مرد تلفیقی از مار و سنگ

 بود با چاشنی یخ بندان کوهاي الپ

برخورد اتفاقی انگار خوشش می امد هر دقیقه  

 بینمان را مرور کند و حس شرمی که االن دو برابر

 شده بود را برایم زنده کند

 حرفی برایش نداشتم،چه میگفتم که فاصله ي من و



 این مرد کهکشانی بود

 فقط نگاه گرفتم وبه روبه رویم خیره شدم

 انگار او هم بدش نیامد چون از گوشه ي چشم دیدم

 به همان حال قبلش برگشت

 مریم ساده ي رویایی،حتی نمی دانستم چی بخوانم

 این تخیالت را،این مرد براي شکستن صفحه ي

 گوشی اش موبایل نو می خرید و من....الزم بود براي

 خودم نداشته هایم را مرور کنم؟
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 یک قدم با تو      

 حس تحقیر یا بدبختی نداشتم فقط افسوسی براي

م جا خوش کردخوش خیالی مریم گوشه ذهن . 

 در کشویی که کنار رفت بی هیچ حرفی بیرون

 امدم،اي لعنت به تو مریم ،بند به بند انگشتانم درد

 گرفته بود از وزن باالي این کریر،خوبه بهارم ظریف و

 نهیف بود وگرنه تا به االن انگشتانم از هم جدا شده

 بود

 کریر را روي زمین گذاشتم و نگاه در پارکینگ نسبتا

ی چرخاندم،تا به حال پا به پارکینگ نگذاشتهخال  

 بودم،البته اگر می خواستم با خودم مرور کنم هنوز

 در این مدت کم، جاهاي زیادي از شرکت را ندیده

 بود و بدترین نوع ندانستنم این بود که نمی دانستم



 با رئیس این شرکت راهی کجا بودم؟

لدستی مردانه کش امد و دسته کریر را گرفت و قب  

 هر حرکت من بلندش کرد و بدون هیچ فشاري از

 :سنگینی اش کنار بدنش همراه خودش برد

 از این سمت-

 لب هایم را روي هم فشردم وثانیه اي از بهت

 .حرکتش فقط ایستادم و نگاهش کردم

 ده قدمی که دور شد تازه به خود امده و با قدم هایی

 تند دنبالش راه افتادم،خدا خیرش بدهد که زحمت
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 یک قدم با تو      

 حمل این وسیله را کشید،اي کاش بتوانم مثل ادم

 .تشکري کنم،البته اگر نگاه سردش فرصت دهد

 خیلی نرفته بود که نزدیک ماشین سیاهی ایستاد

 ،بدون اجازه ي من کریر را عقب گذاشت در را باز

 گذاشت و خودش ماشین را دور زد و سمت در جلو

 .رفت

ارش را فهمیدم،قدم تند کردم قبل از اینمعنی رفت  

 که سوار بشه با لحنی مودب و ارام خطابش

 کردم:ممنونم

 براي سوار شدن مکث کرد آنه نگاهش سمتم

 برگشت نه چهره ي جدي اش صدمی تغییر کرد



 .حتی جوابی نداد

 با سوار شدنش من هم سر جایم نشستم و در را

 .بستم

رکینگ بیرون زدماشین به نرمی حرکت کرد و از پا  

 در همین چند برخورد کوتاه فهمیدم این مرد اهل

 حرف زدن نیست و به وضوح نشان داده بود که

 برایش هیچ اهمیتی ندارد من را در جریان کار هایش
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 یک قدم با تو      

 .قرا دهد

 :به اجبار می پرسم

 اقاي بارگاهی من باید همراهتون بیام شمال؟-

 بله-

ی شد. با لحنی دمغ شده پرسیدمبادم خال : 

 چرا؟-

 انگار از حالتم خوشش نیامد که با لحنی تلخ شده

 :گفت

 من هم خیلی راضی نیستم ولی چاره اي ندارم،فقط-

 .ادرس بدین

 :متوجه منظورش نشدم کنجکاو پرسیدم

 آدرس چی؟-

 :نگاهش به روبه رو بود و یک دستش روي فرمان



- کنیدجایی که دخترتون را پیاده می  . 

 نمی خواستم مقابلش احمق جلوه کنم ،اما به اجبار

 :سوالم را تکرار کردم

 چرا؟-

 :اینبار انگار او هم حالی شبیه به من پیدا کرد

 چی چرا؟ دخترتون را که نمی خواید بیارید شمال؟-

 چه باید میگفتم؟ که چرا دقیقا همین قصد مسخره

 !را داشتم؟

شکی ام را بیاب دهانم را قورت دادم و روسري م  

 :دلیل صاف کردم
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 یک قدم با تو      

 کسی را ندارم بهار را بهش بسپرم-

 .ناگهان راهنما زد و گوشه ي خیابان ایستاد

 .تنش را چرخاند و سمتم برگشت

 از حرکت یکباره و نگاه نافذش به صندلی پشتم

 .چسبیدم

 :نگاهش ناباورانه بود

 دارید شوخی میکنید؟-

میکرد من تو همچین موقعیتی با این مرد چطور فکر  

 عصا قورت داده ي خشن شوخیم گرفته

 :با لحنی جدي و مطمئن گفتم



 متاسفانه جدي هستم،من کسی رو ندارم،خواست-

 خودمم نیست ولی مجبورم دخترم را همراه خودم

 .بیارم

 دستی به چشمان سخت و خشنش کشید

 اینطوري نمیشه-

 چی نمیشه؟-

متم برگشتنگاه عصبی اش س  

 میشه انقدر نپرسید چی ،چرا؟-

 :از لحن بلند عصبی اش جا خوردم اما کوتاه نیامدم

 شرمنده که علم غیب ندارم-

 نگاه کفري اش سمتم برگشت و من براي اولین بار
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 یک قدم با تو      

 .در تمام عمرم از نگاهی ترسیدم

 :بی معطلی گفت

- رید؟میشه انقدر دهن به دهن من نگذا  

 اي کاش شهامتش را داشتم که بگویم اگر شما کمی

 مراعات خانم بودن من را بکنید و مودب باشید،

 گهگاه به نظر من اهمیت بدید و درست با من صحبت

 کنید اونوقت من مجبور نیستم تا این حد باهاتون

 .دهن به دهن بگذارم

 اما نه در مرام و نه در دایره ي شخصیتی ام می



نگونه رك و پوست کنده حرف بزنمگنجید که ای . 

 .فقط سکوت کردم و نگاهم را به بیرون دوختم

 .هواي شمال سرده،کار منم توي فضاي بازه-

 .مشکلی براي دخترتون پیش بیاد پاي خودتونه

 لحنش تلخ بود اما توجهش به کودکم مورد توجهم

 قرار گرفت. نگرانی منطقی اش را حس کردم. حرفش

 .حقیقت داشت

ه یاد دارم که ویزیت آخر، دکترش چقدرخوب ب  

 ...سفارش کرد هواي سرد براي ریه هاي بهار سمه

 لب گزیدم انقدر محکم که دردم امد ،این درد از

 .حالی که میان این دو راهی گیر کرده بودم بهتر بود

 میشه نیام؟-
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 یک قدم با تو      

شدنگاهم مردد باال امد وخیره دو تیله ي یخی اش  . 

 راضی به بردنتون نیستم-

 نفسی عمیق کشیدم و نگاهم را سمت کریر

 چرخاندم،نمی توانستم ازش دور بمانم،از طرفی هم

 این سفر ناگهانی براي سالمتی اش مضر بود

 :نگاه غم باد گرفته ام سمتش برگشت

 شما بندازید تو مدرس من به دوستم زنگ میزنم-

حرکت هیچ نگفت فقط کامل سمت جلو چرخید و  



 کرد،گوشی ام را بیرون دراوردم و مریم را گرفتم

 خیلی نگذشت که صداي خواب الودش توي گوشی

 :پیچید

 سالم چش سفید،به دریا رسیدي؟-

 :لحن بی حالم لحن خوش خوشانش را خط انداخت

 خونه اي؟-

 واي چی شده؟-

 هیچی مریم جان-

 نگران شده بود و حقم داشت

- دف کردي؟ خاك بهریحانه کجایی؟ چی شده؟ تصا  

 سرم اون رئیس چشم سگیت حرفی زده؟

 چشمانم پشت سر مرد رو به رویم نشست و زیر لب

 دعا کردم که صداي مریم به گوشش نرسیده باشد

 ...این حرف ها چیه؟ نه هیچی نشده-

 نفس عمیق و بلندش را به راحتی از ان سمت خط
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 یک قدم با تو      

 :شنیدم

- چته خوب انقدر عین بدبختا حرف دق مرگم کردي  

 میزنی

 مریم ندانسته حالم را فهمیده بود، نگاهم را از

 موهاي تیره و پر، مرد رو به رویم گرفتم و میخ کریر



 .کردم

 پتو را کنار زدم،بهار تن کوچکش را تکان داد،نزدیک

 :بیداري اش بود

 دارم بهار را میارم پیشت،نمی تونم ببرمش-

شاد و پر انرژي گفت ذوق کرد، برعکس من : 

 تو رو خدا؟ وحی نازل شده؟-

 انگشتانم را ارام به گونه ي گرم دخترکم کشیدم

 میام توضیح میدم-

 سر بسته حرف میزدم و مریم چیز هایی دستگیرش

 شد

 داري با رئیس جذاب بداخالقت میاي؟-

 واي دوست داشتم مریم را خفه کنم،اخر دختره ي

ت را می شنید کهخنگ اگر یک کلمه از حرف های  

 .من کارم با کرامل الکاتبین بود

 دندان به دندان فشردم و با حالتی به ظاهر ارام

 جواب بی ربطی دادم
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 یک قدم با تو      

 باشه،دستت درد نکنه...خداحافظ-

 مریم جوابی نداد و من از خدا خواسته تماس را قطع

 .کردم

 حسام



واس من عقبتماسش قطع شد ، اما هنوز تمام ح  

 .ماشین درست کنار حضورش جا خوش کرده بود

 وسوسه ي نگاه کردنش از اینه دیوانه ام کرده. اما

 من با این حس پدر کشتکی داشتم و نمی توانستم

 این خواسته ي دل را اجابت کنم ،پس با همان قیافه

 .ي جدي و سخت به رو به رو خیره ماندم

- ت راه اهن...بلدهفت تیر را هم برین پایین لطفا،سم  

 هستین؟

 بله اي خشک گفتم و با زدن راهنما و نیم نگاهی به

 اینه ي بغل، ماشین را به الین سرعت کشیدم و پایم

 .را روي گاز گذاشتم

 صدایی نازك و کودکانه ناخواسته چشمانم را روي

 .اینه ي ماشین نشاند و بالخره دلم به مرادش رسید

ه ي زنانه اشبه جاي منبع صدا نگاهم روي چهر  
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 یک قدم با تو      

 .میان قاب اینه نشست

 لب هاي خوش فرمش به لبخندي کوچکی باز شد و

 رد نگاهش درون کریر نشست. صحنه ي نابی

 بود،دیدن لبخندي که تمام امروز حسرتش را

 .کشیده بودم

 با خودم فکر کردم چه وقت و چه مدت همچین



ودمخواسته اي داشتم و متوجهش نب ! 

 کودك نحیف و کوچکش که میانحصارش کشیده

 .شد،سریع چشم گرفتم و نگاه به رو به رو دادم

 سر از کارهایش در نمی آوردم چه فکري کرده بود

 که قصد داشت همچین کودك ریز جسه اي را در

 !این شرایط و هواي نامناسب باخود همراه سازد؟

 !مگر او یک مادر نیست

خالی کرد؛نکند این اجباريبه یکباره فکري دلم را   

 که برایش گذاشتم از امدن منصرفش کند و ان وقت

 ...من

 سریع به نجواي نگران درونم توپیدم،با خودم تکرار

 کردم از خدایم است که نیاید...اصال تمام این سنگ

 ...ها را عمدا مقابل پایش می گذارم که نیاید

 هرچقدر که او بی خبر است خودم خوب می دانستم

ه حضورش در شمال بی دلیل بودک . 

 چه کسی باورش میشد حسام بارگاهی براي زجر

 دادن خودش این ز ِن بیگانه ي از راه نرسیده را با
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 یک قدم با تو      

 !خود همراه و همسفر کرده است؟

 همراهش شده بودم تا به خودم بفهمانم که وجود و

دحضورش معناي حقیقی پس رفت و حقارت خواه  



 .بود

 تا این عواطف و احساسات ناشناخته ي سر بیرون

 کشیده ام به خود آمده و اینگونه در تن و جانم

 .زبانه نکشد

 با خودم همراهش کردم تا به خودم اثبات کنم این

 زن هیچ تحفه اي نیست تا با شناخت بیشترش از

 .چشم احساسات کورکورانه ام بیفتد

زن خیلیآوردمش که به خودم ثابت کنم این   

 ...معمولی است... حتی بیشتر از خیلی

 من حسام بودم ،حسام بارگاهی... سالهاست که به

 هزاران دختر از خانواده هاي متمول بی اهمیتی

 نکرده ام که حاال این زن، پیچ و مهره ي دلم را شل

 .کند و به اجبار دلم را سمت خودش بکشد

تصداي نق نق هاي کودکش او را به تکاپو انداخ  

 کودك که ساکت شد نگاه من براي پیدا کردن...

 ...دلیلش دوباره روي اینه نشست

 کودك میانحصار مادرش میان چادر به سینه اش

 فشرده شده و دهان ظریفش نوك شیشه ي قرمز
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 .رنگ را با ولع مک میزد

 نگاه یاغی ام دوباره وصل چشمانش شد،سینه ام به



دتنگ ام ... 

 .چه باید می کردم؟!بردن این زن اجبار نبود حسام

 انقالب درونم در قالب کلمه اي خبري و خشک

 :بیرون ریخت

 .امدنتون به این سفر اجبار نیست-

 :سرش باال امد و درون اینه خیره به چشمان من شد

 براي قرار داد و امضا و کارهاي اداري کسی را پیدا-

 کردین؟

اي به جانم انداخت؛با هرارتباط چشمی ول وله   

 .حسی در این باره سر لج داشتم

 نگاهم را سخت اما سریع گرفتم... برسر دلم فریاد

 .کشیدم؛بس کن حسام

 :پرکنایه گفتم

 نه، ولی کار ادم تازه واردي مثل شما هم نیست-

 :پرغرور گفت

 من میتونم-

 لحنش محکم و پر از اعتماد به نفس بود،دلم می

مینان را در نگاه کودکانه وخواست این حس اط  

 معصومش ببینم و لذت ببرم اما به جایش ابروهایم

 .بیشتر از قبل به هم گره خورد
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 در عرض یکی دو روز یاد گرفتید؟-

 :بالفاصله جواب داد

 نخیر... اوقات بیکاري، قرار داد ها ي شرکت رو-

د اقاي فدويخوندم . حتی اطالعات زیادي در مور  

 .دارم

 دیگر نتوانستم نگاهش نکنم

 چشمانم از اینه روي نگاه سفت و سختش

 نشست...هیچ زنی تا به حال رو به رویم اینطور

 ...محکم و مطمئن ظاهر نشده بود

 .پس دلم حق داشت که حضورش خوشایندم باشد

 :نگاهش را از نگاهم نگرفت

- به اقاي گودرزي ازم خواستن. من آدمی نیستم که  

 خاطر وضعیت خودم و بار مشکالتم از زیر

 مسئولیت هاي دیگه مخصوصا شغلی شانه خالی

 .کنم

 نگاه سخت و مطمئنش اینه اي بود به درون این زن

 کم سن و سال. می توانستم دلتنگی اش را از همین

 لحظه براي کودك میانحصارش ببینم...او یک مادر

 .بود،مادري با شانه هایی سنگین

سینه ام به خود امده ،نگاهم را به رو به رو از فشار  

 دادم



 .باشه-
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 درستش این بود که باید می گفتم راضی به سختی

 ات نیستم، باید برایش دل می سوزاندم و می

 خواستم که به خودش ، به روح و روانش فشار

 نیاورد،

تیاما من اهل ترحم و دلسوزي نبودم،من از همصحب  

 .و اشنایی با ادم هایی شبیه به خودم لذت می بردم

 و این زن در یک مورد شبیه من بود در مقابل سختی

 .زندگی شانه خالی نمی کرد

 حسی هشداردهنده افکار درونم را در چنگ گرفت

 .این بد بود،این شباهت ها قطعا دردسر ساز میشد

 با ادرس هایی که داد و رد کردن کوچه پس کوچه

ودر تو به مقصد رسیدیمهاي ت . 

 :معذب شده گفت

 زود برمیگردم-

 باید می گفتم عجله نکن اما فقط سري به نشانه باشه

 تکان دادم

 روبه روي این زن من ان حسام همیشگی نبودم...و

 !این نشانه ي بدي بود خیلی بد

 نگاه بی اعصابم رویش نشست،مقابل دري قهوه اي



روي پتو ماندرنگ کریر به دست ایستاد و نگاهش  . 
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 ریحانه

 نفس عمیقی کشیدم و درخانه به رویم باز شد. چهره

 :ي شاد و مشتاق مریم برق افتاده بود

 سالم-

 نگاهش ثانیه اي کوتاه روي من ماند و در ادامه

 پشتم چرخید و جایی که خوب می دانستم کجاست

 .ثابت ماند

 :هشداردهنده صدایش زدم

- ریم زشتهم  

 :نیشش باز شد

 واي ریحانه این چه خوبه-

 چشمانم گرد شد،باورم نمیشد مریم اینطور خیره

 .اش شود و مراعات نصبتش را با من نکند

 دست به چادر گل گلی دم دستی اش گرفتم وبا

 حرص بازویش را محکم فشردم،نگاه جمع شده از

 :دردش سمتم برگشت

 اي چته-

ه داشتمبه زور صدایم را پایین نگ : 

 .اون چشماي هیزت را جمع کن،خیر سرم رئیسمه-
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 لبخندش ماسید،مریم می دانست من رو بعضی

 چیزها به هیچ عنوان شوخی ندارم و حاال با این نگاه

 حرصی و عصبی فهمیده بود االن یکی از همان زمان

 .ها است

- باید خب تو هم، بالخره به عنوان خانواده ات  

 .ببینمش،خدایی نکرده یهو دست از پا خطا نکنه

 خانواده؟ میان این تلخی جدایی از فرزند چه حس

 شیرینی به جانم ریخت،شاید براي همین بود که

 :لحنم نرم تر شد

 .نترس این اقایی که من دیدم فقط بلده نیش بزنه-

 :چشمانش برق زد

 واي پس تا شمال پوستت کنده است-

- نداره این اقا تو اسمونا سیر میکنه خیلی وهم برت  

 .و با زیر دست جماعت صحبتی نداره

 انگار از این قسمت حرف هایم خوشش نیامد که

 چینی به بینی اش انداخت و ناخواسته پشت چشمی

 :نازك کرد

 حاال یکم جذابه و یه اپتیماي خفن و یه شرکت-

 .بازرگانی داره اینا هم که اصال چیز خاصی نیست

اطوارهاي مریم خنده ام گرفته بوداز ادا  : 



 بس کن دیرم شد-

 همچین میگه انگار مدیر عاملی چیزیه-

 من نه، ولی اونی که منتظرمه چرا-
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 نیم نگاهی دوباره سمت پشتم انداخت و بی اختیار

 :نیشش باز شد

 اي کاش میشد جامون را عوض کنیم این مرتیکه-

داره جذبه ي باحالی . 

 سري به حالت افسوس تکان دادم وخم شدم و پتو را

 که بابت تکان هاي کالفه دست و پاي بهار رویش

 افتاده بوکنار زدم تا صورتش را ببینم،چشمانش که

 نگاهم را پیدا کرد لبخندي عمیق و پر لذت روي

 صورتم نقش گرفت،همان پتو را به دورش گرفتم و از

نگاهی پر ولع خیرهدرون کریر بیرون کشیدمش،با   

 اش شدم و بوسه اي بر گونه اش زدم،قلبم فشرده

 .شد

 بویش را به جان کشیدم دلم از همین ثانیه برایش

 تنگ شد یک دستم را پشت سرش و دیگري را

 پشت کمرش نشاندم و گونه به گونه اش گذاشتم و

 .زیر گوشش ایت الکرسی خواندم،دیر شده بود

له حس می کردم. امانگاه منتظرش را از همین فاص  



 دل من پاي جدایی نداشت،سینه ام در فشار بود و

 .بغض میان گلویم با هر نفس باال و پایین میشد

 کی برمیگردي؟-

 نگاه غمباد گرفته ام روي صورت مریم نشست،نمی
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 دانستم

 .نمی دونم،ولی ازش می خوام زود برگردیم-

رفتم،در توانم این جدایی نبود شاید اصال نباید می  

 مریم حال خراب و دل تنگی ام را دید. قدم جلو

 :گذاشت و براي گرفتن بهار دست دراز کرد

 من و مامانم حواسمون بهش هست،میدونی که مثل-

 .جونمون دوستش داریم

 می دانستم اما باز سپردنش بهحصار مریم پاره

 کردن این جگر اتش گرفته را می خواست،نفس

میقی کشیدم،اشک تا پشت پلک هایم امد وع  

 نگاهم را تار کرد،اما من گریه نمی کردم،نه به خاطر

 مریم یا رئیسم بلکه براي اقتدار خودم،من باید اینده

 .ي دخترم را می ساختم

 بوسه ي اخر را روي گونه اش زدم و بهحصار مریم

 .سپردمش

 چشمان قهوه اي روشنش خیره ي من بود،لبخندي



به چهره ي معصومش زدم پر بغض : 

 زود برمی گردم جان دلم-

 تا پنجشنبه برگرد،حواست به علی هست دیگه؟-

 لحظه اي هنگ کردم از حرفش و ثانیه اي تمام قرار

 هایم یادم امد،سر تکان دادم و باشه اي زیر لب گفتم
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 چادرم را درست کردم و به مریم خیره شدم

- میزنم بهت زنگ  

 لبخند زد

 باشه-

 اخرین سهمم را از صورت بهار گرفتم و سریع

 خداحافظی کردم و سمت ماشین رفتم

 در عقب را باز کردم

 لطفا جلو بشینید-

 دستم خشک شد،جلو؟؟

 من عقب راحت ترم-

 لحنش خشک بود و رسمی

 پس بهتره اژانس بگیرید تا شمال برسونتتون،من-

انمتاکسی شخصی شما نیستم سرکار خ . 

 در عقب را بسته و جلو نشستم،سکوت کردم االن

 بدترین زمان براي بحث و یا تذکري به این مرد



 بداخالق یخی بود،این اولین دوري من از میوه ي دلم

 بود و می توانستم به بدترین صورت جوابش را

 بدم،پس ترجیح دادم فعال سکوت کنم تا در فرصتی

نه کمیبهتر وقتی این دل تنگی و بغض مادرا  

 .فروکش کرد باهاش صحبت کنم

 با بستن در ماشین راه افتاد و نگاه من تا اخرین

 لحظه روي مریم و بهار بود،ماشین که در پیچ کوچه

 پیچید و در خیابان اصلی افتاد،بند نگاه من هم پاره
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 شد،چشم به رو به رو و سفري که نمی دانستم به

مکجا است داد . 

 حرکت دستش را از گوشه ي چشم دیدم،که موبایل

 مدل باالیش را بر روي پایه ي نگهدارنده اش قرار

 .داد

 نگاهم در راستاي نگاهش روي صفحه ي موبایل

 نشست که با حرکت انگشت برنامه ي مسیریابی را

 باز کرده و بعد از مشخص کردن مقصد ،حرکتش را

اوي به مدتتند می کند. قبل از هر چیز، با کنجک  

 زمانی که طول سفر را نشان می داد نگاه انداختم. از

 دیدن عدد چهار ساعت و سی و هفت دقیقه نفسم

 .حبس شد



 تصورش هم سخت بود که قرار است در طول این

 مدت صمم بکم کنار او بشینم وطبیعتا نه سوالی

 .بپرسم و نه حرفی بزنم

زانگار که به افکارم قصد دهنکجی داشته باشم ا  

 همین اول بسم هللاا، سوال هایم را شروع کردم

 می تونم بپرسم مقصدمون کجاست؟-
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 نیم رخش را نگاه کردم،چشمان قهوه اي سردش

 خیره ي جاده بود

 تنکابن-

 از این شهر فقط اسمش را شنیده بودم و تمام ،مثل

زاین که بدونی در ایتالیا شهري هست به اسم ونی  

 نگاهم را از چهره ي خاموشش گرفتم و به مسیر

 بزرگراه خیره شدم،سکوت درون ماشین تمام

 حواسم را سمت بهار کشاند و با دلتنگی که باز افسار

 پاره کرده و بی تابم کرده بود دست و پنجه نرم می

 .کنم

 چه حقیقت تلخی بود که براي چشیدن خوشبختی

احساس کنی و اول باید طعم تلخی را با تمام جانت  

 بعد شاید کمی زندگی روي خوش نشانت

 بدهد،دنیاي من در بهار و بودن هایش خالصه بود و



 حاال به خاطرش سعی داشتم دنیایم را به اجبار

 .بزرگ کنم

 :صدایش بند افکارم را برید

 اون خانم خواهرتون بودن؟-

 از سوال یکباره اش جا خوردم

بی سرم سمتش برگشت و مجددا روي نیم رخ  

 :حالتش نشست

 .متوجه سوالتون نشدم-
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 نگاهم نکرد و فقط سوالش را بار دیگر تکرار کرد

 خانمی که دخترتون را سپردین بهش،خواهرتون-

 بودن؟

 انقدر سوالش بی ربط به فضاي ماشین و ارتباط یخ

 بینمان بود که با فهمیدن سوال هم لحظه اي طول

اب بدهمکشید تا جو  

 نخیر،دوستم بودن-

 متعجب شد

 چطور براي مواظبت از کودکتون بهش اعتماد-

 کردین؟

 نمی فهمیدم چرا مراقبت از دختر من براي این مرد

 باید مهم باشد تا در موردش این سوال ها را



 بپرسد،یا شاید هم یک کنجکاوي سطحی بود افکارم

 :را پس زده و گفتم

- ه من نزدیک هستن ودوستم و خانواده اش خیلی ب  

 میشه گفت مثل خانواده ي نداشته ام هستن

 کلمه ي نداشته را نمی دانم چرا به کار بردم، درگیر

 سرزنش خوم شدم که حدس زدم شاید قبال

 سلیمانی همچین اطالعاتی را در اختیارش گذاشته

 .باشد پس پنهانکاري بی مورد بود

لحنسکوت کرد ،قبل از آنکه دوباره سر برگردانم،  

 :رئیس مابانه اش با سوال بعدي متعجب ترم کرد
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 براي خانوادتون چه اتفاقی افتاده؟-

 حس خوبی نداشتم،نگاهش به رو به رو بود حتی

 ثانیه اي چشمان سخت و خشکش را سمت من بر

 نمی گرداند و نمی دانم چرا نوع برخورد و چگونگی

بی احترامی را به من رفتارش حس ازاردهنده ي  

 .منتقل می کرد

 !این سوال ها ي بی ربط به او چه ربطی داشت؟

 بی هیچ مدارا کردنی، با کلماتی در غالب احترام

 :افکارم را به زبان می آورم

 چرا براتون مهمه-



 لحظه اي درنگ نکرد

 چون زیر دستم هستید-

 از لفظی که به کار برد و بسیار تلخ و گزنده بود

یامدخوشم ن : 

 باور کنید با الفاظ بهتري هم میشه منظورتون رو-

 برسونید جناب رئیس؟

 جناب رئیس گفتنم حرص داشت. انگار که بخواهم

 .اورا متوجه نگاه از باال به پایینش کرده باشم

 لحنم تند نبود اما عکس العملش به چشمم آمد؛

 نگاهش تیز و ب رنده سمتم تاب خورد و نفسم را

دازه ي شمارشی کوتاه در سینه املحظه اي به ان  
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 .حبس کرد

 :سرزنشگر پرسید

 االن می خواید به من درس اخالق بدین؟-

 پسر زرنگی بود،نتوانستم در برابر خودم و ذهن

 درگیر شده ام اقرار نکنم که از تیزهوشی اش خوشم

 آمد. معموال باید براي ادم هاي اطرافم معنی حرف

ایم را یک ساعت تشریح می کرد؛اما در مقابل اوه  

 .انگار نیازي به توضیح اضافه نبود

 نه اخم کردم نه بی ادب شدم فقط با همان لحن



 :جدي و محکم جوابش را دادم

 جسارت نمی کنم اما بهتر بود به جاي زیردست از-

 .کلمه ي کارمند استفاده کنید

، ایننگاه قهوه اي اش که ریز شد دلم پیچ خورد  

 !حسی جدید بود برایم

 :هشدار دهنده و آگاهی دهنده گفت

 خانمی که کارمند من هستید،من شما رو بابت-

 توصیه ي یکی از دوستانم استخدام کردم بدون هیچ

 شناختی،پس االن الزم می دونم در مورد شما

 شناخت پیدا کنم ؛اونم وقتی که دارم میبرمتون سر

 .یکی از پروژه هاي مهم کاریم
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 یک هیچ به نفع این پسرك بداخالق و از دماغ فیل

 .افتاده تمام شد

 .البته با کمی بازنگري شاید بشه گفت مساوي شدیم

 چون من هم حرفم را بی رودربایسی به زبان آورده

 .بودم

 انگشتانم را از زیر چادر بیرون کشیدم،نگاه بی

رویش شد. ذهنم به حوصله اش دوباره میخ رو به  

 :گذشته ها پرواز کرده بود. بی اراده گفتم

 تک فرزند خانواده ام بودم. پدر و مادرم رو حدود-



 .پنج سال پیش در تصادفی از دست دادم

 .جامع و کوتاه امیدوار بودم برایش کافی بوده باشد

 شما چند سالتونه؟-

 احتیاطی خفته میان کالم سردش جاي داده بود و

یچ حس خاصی جواب دادممن بی ه : 

 بیست و چهار-

 .منتظر سوال بعدي اش بودم اما سکوت کرد

 نگاهم دوباره سمتش برگشت و ابروهایی که عمیق

 .به هم گره خرده بودند

 متوجه نشدم مفهوم اینگره عصبانیت است یا

 ناراحتی؟

 دلخوش به این که بالخره مصاحبه ي کاري اش تمام
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 شده بود

 .به موضع قبلی خود برگشتم

 سر به پشتی صندلی ام تکیه زدم و نگاه به

 جاده دادم و افکارم را به تنها شخص مهم زندگی ام

 .معطوف کردم

 !براي مادر شدن سن کمیه-

 جمله اش زمزمه اي بود زیر لب اما فضاي آلوده به

 .سکوت ماشین وضوح کالمش را بهگوشم رساند



ید واکنشی نشان بدهم یا که نه،نمی دانستم با  

 ترجیح دادم حرفش را نشنیده بگیرم. پس همان

 .کاري را کردم که دلم می گفت

 .اما انگار او خیال رها کردن نداشت

 :بی مقدمه پرسید

 علی می گفت بابت بدهیتون مجبور به کار کردن-

 هستید ،درسته؟

 این مصاحبه ي به ظاهر شغلی حاال حاال ها ادامه

کوتاه گفتم داشت. : 

 بله-

 انگار که خالصه گویی ام به مزاجش خوش نیامد که

 .نگاهش سمتم برگشت

 گره ابروهایش کمی باز شده بود و نگاهش اینبار به
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 یک قدم با تو      

 جاي بی تفاوتی و بی حالتی دقت زیادي در خودش

 :جا داده بود

 پنجاه میلیون پول کمی نیست-

جا نخوردم و با خودم که صادقاز وسعت اطالعاتش   

 .تر باشم بدمنمی آمد تمام زندگی ام را بداند

 بله کم نیست، به اجبار بیشتر حقوقم را به طلب-

 .کارهام می پردازم



 طلب کارها؟ مگه چند نفرن؟-

 .نگاه جدي و کنجکاوش بین من و جاده بود

 نفس عمیقی کشیدم،حتی نام بردن ازشون حالم را

 :خراب میکرد

- نفر که البته بشتر بدهی متعلق به یکیشون ِ که سه  

 از همه پیگیر تره

 ابروهایش دوباره گره خورد قیافه ي پر جذبه اش را

 :ترسناك کرد

 اذیتتون میکنن؟-

 سوال و لحن پر غضبش برایم کمی عجیب امد

 االن دیگه نه-

 یعنی قبال آزارتون می دادن؟-

 جا خورده بودم اما جواب دادم

- بودن و پولشون را می خواستن،بعد ازخب طلبکار   

 اینکه زندان افتادم و اقاي سلیمانی وکالتم را قبول

 کرد همه چی راحت و ارام تر شد
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 چشمانش از حدقه بیرون زد

 زندان رفتی؟-

 !اخ...نباید می گفتم

 حسام



 زغالی گداخته درونم را داغ کرده بود ،احساس می

اي برجسته شده ي گردنم فاصله اي باکردم رگ ه  

 پاره شدن ندارد. از نگاه گرد شده اش فهمیدم

 خرابکاري کرده و خودش هم متوجه شد که نباید

 .حرف اخر را به زبان می آورد

 :زبان به توجیح باز کرد

 خب...اونا به همسرم دسترسی نداشتن و مجبور-

 ...شدن منو

فتم و بهنگاه پر خشمم را ازچهره ي نگرانش گر  

 جاده ي پیش رویم خیره شدم، نشنیدم بقیه ي

 .حرفش را اما تا اخرش را خواندم

 نباید اینطور می بودم، نباید این مسائل برایم مهم

 می بود. قصد من از اینپرسش ها شناخت بیشتر و

 در نتیجه تنفر بیشتر بود. شناختی که قطعا نتیجه
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ردنش در زباله دانی ذهنم بود و بساش ، پرتاپک ... 

 پس این غیرتی که سلول به سلول تنم را در خود

 می فشرد ،این حجم از خشم و نفرتی که از ان

 طلبکاران بی ناموس شده و رگ برآمده و برجسته ي

 غیرتم را به رخ می کشید چه می گفتند؟

 دوست داشتم ماشین را کنار کشیده و پیاده اش



 .کنم

بودیم همچنان فرصت براي گریختن بود اول مسیر . 

 من در مقابل این همه حس ضد و نقیض کم اورده

 .بودم

 چیزي تا کرج نمانده بود بعد از افتادن در جاده

 چالوس فکر نمی کردم بتوانم از شرش راحت بشوم

 !شري که خودم اینطور هواخواهش درامده بودم

 ...اقاي بارگاهی-

من به این اندیشیدم که باز او ملیحانه صدایم کرد و  

 شاید فامیلی ام زیباترین اواي جهان را دارد

 من بهتون حق میدم که جا بخورید،درسته براي-

 شرکت شما این وجه ي من خیلی مناسب نیست

 ...اما

 کلمات براي دفاع از او داشتند کنار هم چیده

 میشدند اما لحنش حتی صدمی عجز و خواهش
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 نداشت،او داشت با قدرت و محکم این کار را میکرد

 و من چقدر از این رفتار خوشم می امد...لعنت به تو

 !حسام

 تلخ تر شدم،شاید زهري شدم در کالبد ادمی

 مهم نیست،درسته براي شرکت من وجه خوبی-



 نداره ولی شما مقصر نبودي که اگر هم بودي باز هم

نه براي شما بلکهتغییري در رفتارم ایجاد نمیشد،  

 نظر من در مقابل همه همینطور است،به ادم ها باید

 فرصتی دوباره داد

 با سخت ترین لحنم نظراتم را گفته بودم و این که

 چند بار تاکید کردم که او برایم مهم نیست فکر

 میکنم خوب و به جا بوده

 صداي نفس هاي ارامش نگاهم را مانند طنابی به

را که دید لبخند کوچکسمت خود کشید،نگاهم   

 !محوي روي لبش نشست،اما مانند جرقه اي و تمام

 این لب هاي صورتی کش امده ي ناب و خواستنی

 .حباب پیاده کردنش را ترکاند

 سینه ام پر از حسی بود براي بیشتر دیدن و حس

 کردن لحظه هایی شبیه به این ثانیه

 به دیدن این نگاه تحسین امیز و ان لب هاي خوش

م کش امده،حتی شاید محو و زودگذر...اما مغزمفر  

 شمشیر بیرون کشیده بود و قصد کوتاه امدن

 ...نداشت
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 من نه براي خوش امده او حرف زده بودم نه نیازي به

 .نگاه پر تحسینش داشتم



 به کرج که رسیدیم،بی هیچ حرف دیگه اي وارد

د و جاده خلوت وجاده چالوس شدم،وسط هفته بو  

 !این یعنی خبر خوب،یعنی زود رسیدن

 کمرم از فرم نشستنم خشک شده بود،سیخ و

 رئیسانه،می خواستم جسم و رفتار بدنم هم به او

 .نشان بدهد که پله هاي بینمان عجیب زیاد است

 دست چپم فرمان را رها کرد،تنم کمی کش امد و به

دم وپشتی اش تکیه دادم،شیشه را کمی پایین دا  

 نفسی عمیق کشیدم

 عطر لطیف این زن شامه ام را پر کرده بود،باید

 سردي هوا میشستش و میبردش...نیم نگاهی

 سمتش انداختم

 سر به پشتی صندلی اش تکیه داده بود و پیچیده در

 چادر سیاهش خیره ي منظره ي ان سمت شیشه

 بود،نگاهم روي سفیدي دستانش نشست،انگشتانش

ی روي پاهایش ارام گرفته بودندبیرون از ان سیاه  
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 یک قدم با تو      

 ،انگشتانم مور مور شد...حس میان انگشتانش چطور

 بود؟

 نگاهم را بریدم اما ذهنم هنوز همانجا بود،روي

 انگشتان کشیده و سفیدش،روي جاي حلقه اي که



 ...خالی بود

 او حواسش نبود و من براي دید زدنش کمی فرصت

ین کار احمقانه و چیپ بودداشتم...ا  

 می دانستم که قرار نیست به نظراتم عمل کنم،حاال

 من مردي بودم که میان نظر تا رفتارم فاصله اي هزار

 کیلومتري بود و انگار این دو قصدي براي واحد شدن

 نداشتن و قرار بود هر کسی ساز خودش را بزند

 نگاهش کردم،هنوز خیره ي بیرون بود،حال صورتش

می دیدمرا ن . 

 تنها سهم من از او همان دست ها بود و چادري

 مشکی...این زن حتی اعتقاداتش با من زمین تا

 .اسمان متفاوت بود

 سوالی روي زبانم بود و اما مردد از پرسیدنش ،اما

 دلیل بودن این زن درون ماشین من همین بود

 !فهمیدن تفاوت ها

 شما تا به حال جاده چالوس امدین؟-

ربطم کمی تنش را تکان داد و همان که منسوال بی   
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 یک قدم با تو      

 می خواستم شد،سرش سمتم چرخ خورد و نگاه

 براقی که منتظرش بودم و میشد به سادگی فهمید

 دارد از دیدن این مناظر لذت میبرد



 نه اولین بارمه-

 اولین بار؟

 تعجب را میان نگاهم دید و کمی توضیح داد

- ستان زندگی میکردم و بعد از ازدواج بهمن تو شهر  

 تهران اومدم،و بعد از اتفاقی که براي خانواده ام افتاد

 دیگه مسافرت نرفتم

 لحنش غم الود شد،براي کدامشان ناراحت

 بود،خانواده اي که دیگر نبود؟ همسري بی غیرت و

 یا نرفتن به سفر...شاید هر سه

 نگاهش دیگر برق نداشت،فشاري میان قفسه ي

 سینه ام حس کردم؛شاید باید کمی تنهایش

 .میگذاشتم

 چشمانش به سمت مخالف من چرخید ... لحظه اي

 بدنش لرزید و دستانش به زیر چادرش پناه

 بردن...سردش شده بود

 شیشه را سریع باال دادم و با اولین نفس باز همان

 عطر میان بینی ام باال و پایین شد،سرم سنگین از

ش بخش خیره ي رو به رو شداین رایحه ي ارام . 

 نمی دانم چقدر گذشت ، نگاه کالفه ام روي ساعت

 روي مچم نشست، شاید نیم ساعتی در سکوت بود و
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 یک قدم با تو      



 این اعصابم را به بازي می گرفت،او بی توجه به من و

 احوالم نگاهش را براي کوه ها و رستوران ها به حراج

 گذاشته بود

تم را به سمتش می کشید به کشیدنحسی دس  

 چادرش به تکان دادن شانه اش که من اینجام که به

 من توجه کن...باورم نمیشد! این چه افکار مسخره

 !اي بود؟ توجه اون هم از سمت این زن

 پر حرص انگشت روي صفحه نمایش ضبط زدم و

 ثانیه اي بعد صداي موسیقی بی کالمی ماشین را پر

 کرد

گاهش را بر روي نیم رخم احساسسرش چرخید،ن  

 میکردم،اما ان حس مزاحم کور خوانده بود بعد از

 !این افکار چرتم غلط می کردم بهش توجه می کردم

 آقاي بارگاهی-

 هر زمان که براي بی توجهی به این زن همت می

 کردم و مغزم میخ کم محلی اش را محکم می کوبید،

 .او اینطور دلبرانه صدایم می زد

اي زمان برد تا با مشت بر سر احساسات به ثانیه  
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 وجد امده ام به کوبم و سرد و بی توجه جوابش را

 بدم



 بله-

 میشه یه چیزي ازتون بخوام؟-

 گوش هایم تیز شد

 بفرمایید-

 لطف میکنید از وظیفه ي من در معامله ي امروز-

 صحبت کنید؟

خواست که منچه حس خوشایندي وقتی او می   

 حرف بزنم و الزم نبود با هر سوالی توجهش را جلب

 کنم

 اما متاسفانه براي این سوالش جواب زیادي

 نداشتم؛دلیل من براي اوردنش و این همراهی نه

 براي ثبت قرار داد بود نه امضا به عنوان مسئول

 !جایی ، او این جا بود بابت احساسات نامتعادل من

 نگاهش نکردم

صندلی جا به جا شدم و حالت دستم رويکمی روي   

 فرمان کمی تغییر کرد

 .قرار نیست شما کار خاصی انجام بدید-

 چی؟-

 صدایش مملو از تعجب بود و بهش حق می

 دادم،کودکش را تنها گذاشته بود و براي این قرار داد

250 

 یک قدم با تو      



 در مسیري طوالنی همراه من شده بود و قرار بود

شب در تنکابن بماند ،ان هم براي هیچی؟یک  ! 

 نیم نگاهی سمت چهره ي جا خورده اش انداختم ،

 نمیشد از افکارم برایش بگویم پس مجبور شدم کمی

 حرفم را تغییر بدم

 اقاي گودرزي از قبل قرار داد را تنظیم کردن و-

 .شاید براي همین شما را راهی این سفر کردن

 نگاه گرد شده اش کمی تلخ شد

 یعنی هیچی؟-

 نگاه گرفته اش میگفت که او دارد به همان چیزهایی

 .که من فکر کرده ام فکر می کند

 اگر به برگشت فکر میکرد؟

 بی اختیار دهن باز کردم

 نظارت بر روي کار کارگرها و برداشت میوه و-

 شمارش جعبه ها و ثبتشون ، این ها کارهایی است

بدین که شما اگر بخواهید می تونید انجام  

 صدایش کمی مالیم تر شد

 اگر وظیفه ام باشه انجام میدم-

 می دانستم این سري کارها عجیب خسته کننده و

 حوصله سر بر است و در اخر ان شمارش ،مهر و

 امضاهاي مزخرف...اما بدم نمی امد کمی این زن پر



 اعتماد به نفس و محکم را اذیت کنم
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- کارهاي باغ با شما و فدوي هم با من باشه پس  

 چشمانم روي نگاه صبورش نشست، ارامش خاصی

 میان وجودش بود که ناخواسته من را تحت تاثیر

 .قرار میداد

 ریحانه

 لحن یخ ،بی تفاوت و نگاه زمهریرش لرز به جانم می

 انداخت و با آن توضیح جامع از پرسش هر نوع

 .سوالی پشیمانم کرد

شمان قهوه اي اش گرفتم و به جاده ينگاهم را از چ  

 زیبا و پاییزي رو به رویم خیره شدم، از حرکت

 رئیس عصا قورت داده ام راضی بودم این موسیقی

 ارام و بی کالم هماهنگی عجیبی با مناظر اطرافمان

 داشت، چه کسی فکرش را می کرد روزي راهم به

 !این سمت کشیده شود

اي دیدن میاننگاهم روي اب پشت سد نشست و بر  

 .پیچ ها کمی گردن کشیدم

 می خواید بزنم کنار؟-

 این مرد همت کرده بود با هر حرکت و جمله اش
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 یک قدم با تو      



 .بیشتر از قبل متعجبم کند

 نگاهم سمت سه رخ رسمی و خشکش چرخید،

 نگاهش هیچ انعطاف یا مهربانی در خود نداشت . به

زیاد روي تعارفش حساب گونه اي رفتار می کرد که  

 .نکنی

 نگاهش چشمانم را غافلگیر کرد و یخ پر جذبه اش

 میان صورتم چرخ خورد و دوباره روي نگاهم

 :نشست

 نمی خوایید؟-

 نمی دانستم چه بگویم، من از خدایم بود ولی می

 ترسیدم با تاییدم تیکه اي درشت بارم کند ،اما مگر

 خودش پیشنهاد نداده بود

- عقب نمی افتید؟از برنامه   

 از اینه نگاهی به بیرون انداخت

 در حد چند دقیقه اتفاقی نمی افته-

 لحنش خشک بود، نگاهش سخت ترین نگاه مردانه

 اي بود که تا به االن دیده بودم...اما رفتارش عجیب

 !!!بود

 راهنماي ماشین را زد و در لحظه اي کوتاه ماشین را

زدیک به دو تاکنار جاده کشاند. میان شانه خاکی ن  

 ماشین دیگر کنار زد



 نگاهم رویش ثابت ماند، بی تفاوت به حضورم بدون

 .حرف یا نگاهی در را با احتیاط باز کرد و پیاده شد
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 نگاهم رویش نشست که با همان پیراهن مردانه ي

 مشکی اش از جلوي ماشین رد شد و پشت به من به

یه دادکاپوت ماشینش تک  

 .دست به دستگیره ماشین بردم و در را ارام باز کردم

 نسیمی خنک صورتم را لمس کرد و لرزشی خفیف

 به تنم افتاد ،اما ذوق کرده از اب پشت سد و کوه

 هاي رو به رویم بی توجه به سرما سمت دیواره ي

 بتنی کوتاه، قدم برداشتم

 نگاه پر اشتیاقم روي ابی شفاف نشست، اسمان

ود و خورشید باسخاوت می تابیدصاف ب . 

 پلک بستم و عمیق نفس کشیدم، ریه هایم پر از

 سردي دلچسب شد و لب هایم به لبخندي پر لذت

 کش امد

 خدایا شکرت-

 بریم؟-

 نگاهم سمتش برگشت لبخندم هنوز روي لبهایم

 وسعت داشت و جمعشان نکردم، این مرد فارغ از

ن هدیه يجنسیتش لطفی بزرگ نثارم کرده بود و آ  



 لحظه هاییست که تا به حال لمسش نکرده بودم و

 حاال می دانستم تجربه کردن، چه حس خوبی

 .خواهد داشت
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 لبخندم،تلخی نگاهش را کم کرد و چشمانش لحظه

 اي روي صورتم چرخید و بدون عکس العمل یا حرف

 .دیگه اي سمت ماشینش رفت

تکیه دادم و دستم را از زیرسر به پشتی صندلی   

 چادر بر معده ام کشیدم ، از خودمپرسیدم ممکن

 بود این چشمان یخی گرسنگی و ضعف دل و روده

 اش را حس کند؟ به تیریپ قیافه و سکناتش نمی

 .خورد

 از افکارم خنده ام گرفت جاي مریم خالی بود تا

 برایش بگویم در مورد یک جنس مخالف چه گپ و

م راه انداخته امگفتی با درون . 

 -پلک هاي سنگیم بر احساس گرسنگی غلبه کرد

 البته که می دانستم چاره اي براي این حالتم نبود و

موسیقی ارام و حرکت نرم-فقط باید منتظر بمانم  

 ماشین مانند گهواره عمل کرده و ما به سمت خوابی

 ...شیرین بردند

 صداي موج هاي دریا می امد، وحشی و غرنده،



م میان تاریکی چرخ خورد و نوري مانند فانوسنگاه  
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 در یک صدمی صورتم تاب خورد

 ریحانه جان-

 صداي مردانه اي پر محبت و شیرین...غریبه بود اما

 ...گرم،شاید از هر اشنایی نزدیک تر

 من پیشتم-

 او گفت و هراسم رفت . او من را خواند و وجودم عرق

شددر امنیت   

 تابش شدید نور دیدم را کور کرده بود،دست سمت

 .صدا جلو بردم

 خانم فخار...ریحانه خانم-

 صدا نزدیک بود انقدر که پلک هایم لرزید و ارام باز

 شد و قامت مردانه و کشیده اش رو به رویم مصور

 .شد

 .میان در باز مانده ي ماشین به انتظار ایستاده بود

ک زدم تا تصویرشلحظه ي اول تار دیدمش و پل  

 .شفاف شود

 !خوابتون سنگینه-

 چند ثانیه اي زمان برد تا موقعیتم را به یاد اورم و

 .تشخیص دهم مرد رو به رویم کیست



 هول کرده ، خودم را جمع کردم و به قصد پایین

 امدن از ماشین سمت در خیز زدم که چادرم مانع از

 .حرکتم شد

جازه نداد تنم رانمی دانم به کجا گیر کرده بود که ا  
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 .باال بکشم

 قبل از انکه بایستم سمت عقب کشیده شده و

 .دوباره روي صندلی افتادم

 سنگینی چادرم، روسري ابی نفتی ام را عقب کشیده

 بود و براي تصور ظاهر اشفته ام نیازي به هیچ ایینه

 .اي نداشتم

گاهش...سکوتبیشتر از قبل هول شدم ، سنگینی ن  

 .پر معنی اش، رفتارم را شتابزده تر کرد

 .دستم را باال کشیده و روسري ام را جلو اوردم

 چادرم را محکم از زیرم بیرون می کشم. جا داشت

 .حتی یه لعنتی هم بگویم اما زبانم را نگه داشتم

 خواستم زمان هدر رفته را جبران کرده باشمکه با

م به باالي درخیز زدن مجددم پیشانی ام محک  

 برخورد کرد. دردي شدید در سرم پیچید

 مواظب باشید-

 ترس به جان صدایش افتاد؛با قدمی به سمتم نزدیک



 شد

 چشم بستم و بی اختیار دوباره روي همان صندلی

 .نشستم
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 خوبید؟-

 حس شرمندگی داشتم،نمی دانستم عاقالنه است یا

 .نه

ظه نمی توانستم با این حس بجنگمحتی در این لح . 

 رفتار شتابزده ام بسیار بچه گانه بود

 سرم تیر می کشید اما به جاي درد فقط به نگاهی که

 .شاید پر از شماتت بود فکر می کردم

 قرار بود من در مقابل این مرد بی دست و پا جلوه

 .کنم. تصورش اصال براي غرورم خوب نبود

یدمدستم را روي پیشانی ام کش  

 .سر به پایین انداختم

 حتما از گشنگی ضعف کردید-

 لحنش نه مهربان بود و نه لطیف اما نگرانی درونش

 لمس می شد، درست مانند کالم خشک و رسمی

 .اش

 بالخره پلک باز کردم و دستم را از پیشانی ام جدا

 .کردم



 اهل ناز و اداي اضافه نبودم،نمی توانستم نگاهش

این براي شنیدن کالمی از کنم و نباید بیشتر از  

 :دهانم منتظرش می گذاشتم
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 خوبم-

 مکثی میان کالمم افتاد تا به دردي که در سرم می

 پیچید و خجالت درونم مسلط شوم ،تا بتوانم سر

 .بلند کنم

 ارام دست به روسري ام کشیدم و سعی کردم زیر

حرکاتم حسش نگاه دقیقش که متمرکز روي رفتار و  

 .میکردم کمی سر و وضعم را مرتب کنم

 اما نمی دانستم اصال موفق شده ام یا نه

 این بار ارام و پر احتیاط پیاده شدم و سرم را باال

 کشیدم سوي نگاهش. اول از همه دو قهوه اي نافذ

 را دیدم که شاید بتوان در تفسیرش گفت با نگرانی

 .خیره ي صورتم مانده بود

- ن قرمز شدهپیشونیتو  

 انگشت روي همان قسمتی که بانگاه اشاره کرده بود

 :کشیدم

 .چیزي نیست-

 .خب پس بریم-



 صدایش محکم و ارام بود
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 انگشتم کنار روسري ام را گرفت و پایین امد، نگاهم

 .را به چشمان پر جذبه اش دادم

لیلقدم بلندي برداشت و سمتم دست دراز کرد ، د  

 .کارش را ندانسته سریع خودم را عقب کشیدم

 در ماشین را که بست نگاهش سمتم برگشت و من با

 .دو قهوه ي تلخ چشم در چشم شدم

 حس کردم ابروهایش در هم گره خورد، انگار خیلی

 از حرکت غیر ارادي ام خوشش نیامد،که البته کمی

 بعد در جواب افکار احمقانه ام به این نتیجه رسیدم

ه این مرد بی تفاوتی از سر و شکلش می باریدک . 

 .پس دچار سوتفاهم شده بودم

 ناهار که بخوریم دوباره راه میوفتیم-

 .لحنش دستوري و خشک بود

 خوشم نیامد، براي او اهمیت نداشت براي معده ي

 ضعف کرده ام هم مهم نبود. اما من این نوع امري

یصحبت کردنش را دوست نداشتم،پر از حس بد م  

 .شدم و باید اورا متوجه رفتار غلطش می کردم

 اما اکنون که با دست داره بهم اشاره میکنه که جلو

 بیوفتم قطعا فرصت مناسبی براي اینگونه گوشزدها



 .نبود

 باید درس دادن به این رئیس اخموي ... دنبال کلمه

 .ي قابل وصفی میگشتم که یاد توصیف مریم افتادم

ی بی اخالق نزدیک ترینحق با اون بود. چشم سگ  

260 

 یک قدم با تو      

 .توصیف به لج درونی ام بود

 .گشنگی حتی ریتم درست فکر کردنم را گرفته بود

 .پس پند و نصیحتم را باید بگذارم براي بعد از غذا

 از پله هاي برقی که پایین رفتیم ،گارسونی نزدیک

 آمده و با احترام مارا سوي یکی از چند تخت

زدیک به رودخانه راهنمایی کردن . 

 بی آنکه کفشش را در بیاورد لبه ي تخت نشست و

 :به گارسونی که منتظر کنارش ایستاده بود نگاه کرد

 شیشلیک دارید؟-

 مرد لبخند زد

 بله-

 حسام سمت من نگاهی انداخت

 شما چی میل دارید؟-

 مثل او بدون ان که کفشم را در بیاورم لبه ي تخت

 .نشسته بودم

 :نگاهم را از او سمت گارسون چرخواندم



 می تونم منو را ببینم-

 مرد چشمی گفت و با همان لبخند مودب جلدي

 :قهوه اي منو را که دستش بود سمتم گرفت

 بفرمائید-

 زیر نگاه دقیق و منتظرش ارام به لیست غذا ها نگاه
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حرکت کردکردم و چشمانم بی اراده روي قیمت ها  . 

 مغزم سوت کشید

 من همچین پولی نداشتم

 !!!نزدیک تومان براي یک غذا

 خانم فخار انتخاب کردید-

 حوصله اش سر رفته بود و این مسخره بود چون

 مدت زمان زیادي از نگاه کردن به منو نگذشته بود،

 خب شاید بر خالف ظاهر ارامش معده اي متالطم و

تش می کردگشنه اي درونش داشت که بی طاق . 

 اي کاش میشد فقط یک لیوان آب بخورم حداقل

 قیمت هایی که فقط نگاهشان کرده بودم پایین

 .بروند

 ....من-

 !میشد غذا نخورم، اصال شاید من گرسنه نبودم

 اما نمیشد به این مرد عصا غورت داده با این دك و



 پوز همچین جایی این حرف را زد ، می تواند تا ته

بفهمد و این براي من و غرورم چیز حرف و دلیلت را  

 خوشایندي نبود، پس راهی نبود جز انتخاب ارزان

 ترینشان

 نگاهم روي قیمت ها گشت ، از ساالد و سیب زمینی

 و سوپ گذشتم چون این ها هم در رده ي همان

 نخوردن بود پیدایش کردم
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ه بهشقیمت تومان ان هم بابت کشک بادمجان ک  

 حساسیت هم داشتم

 لب و لوچه ام را جمع کردم و خواستم غذا را بگم

 یه شیشلیک یه ماهیچه، ساالد و دو تا نوشابه-

 زیتون پرورده هم بیار...ممنون

 مرد در مقابل نگاه مات سفارشات او را تند نوشت

 امر دیگه اي-

 ممنونم-

 نگاهم از روي گارسون سمت این مرد بی ادب

 چرخید

- جازه ندادین خودم سفارش بدم؟چرا ا  

 نگاه پر غرورش از روي گارسونی که از میز دور

 :میشد سمت من برگشت



 .انگار شما خیلی گشنتون نیست-

 این نگاه پر غرورش عصبی ام می کرد اما ادب چیزي

 :بود که هیچ وقت از کالمم دور نمی شد

 متوجه نمیشم؟-

 ابرویش باال پرید

- اصی می گشتید؟توي اون منو دنبال چیز خ  
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 .داشت تیکه می انداخت

 :نگاهم ریز شد

 ببخشید که من مثل شما غذاي تمام رستوران ها-

 را حفظ نیستم. در ثانی این احترام به همراهتون به

 .حساب میاد که براي تصمیمش صبر کنید

 قضیه ي مهمی نبود، یعنی من اصال ادم شکم چرانی

تی در مدتی که طعم فقر را چشیدم یادنبودم، ح  

 گرفتم که غذا کمترین اهمیت را در زندگی ام را

 دارد. و قطعا به برکت همین افکارم بود که هیکل

 .جمع و جوري داشتم

 اما موقعیتی که االن درش قرار گرفتم یک فرق

 .اساسی داشت. مسئله ي من نه شکم بود و نه غذا

رئیس گونه اش از همانفقط این مرد یخ با این رفتار   

 اولین دیدارمان عجیب روي مخم رژه می رفت. من



 هم تا حدي می توانستم سکوت کنم

 و االن احساسم می گوید که صبرم سرامده است و

 .دیگر توانی براي کوتاه آمدن مقابلش ندارم

 ابروي تک باال پریده اش همان باال ماند و نگاهش

 :برنده شد

- ؟! شمایی که بی توجه به صبر کردن در برابر شما  

 رتبه و مقام طرف مقابلتون هر طوري که دلتون می
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 خواد با من صحبت میکنید؟! بله ... صبر کردن، به

 نوعی احترام محسوب میشه اما براي هم شان

 .خودم

 .چشمانم گرد و نفسم حبس شد

 باورم نمیشد چطور میتوانست انقدر وقیح باشد

 منظورتون از رتبه و مقام چیه؟-

 نگاهش زهر داشت و کامم را عجیب گس و تلخ کرده

 .بود

 :پرتمسخر گفت

 یعنی همچین موضوع ساده اي را هم باید براتون-

 توضیح بدم؟

 حسی به نام حس ششم در گوشم می خواند که تمام

 صحبت ها، نوع نگاه و مخصوصا رفتارش با من، به



د. یقین پیدا کرده بودم کهعمد و به منظور خاصی بو  

 .قصد داشت مرا کفري کند

 خوب می دانستم منظورش از رتبه و مقام چیست

 پس در کمال ادب با همان لحن گس و تلخ شده ام

 :جوابش را دادم

 رتبه و مقام ادم ها به لباس تن یا قیمت ماشین زیر-

 پا و جیب پر پولشون نیست؛ بلکه به شعور و

ی. مخصوصا به نوع رفتار باادبشونه جناب بارگاه  

 .طرف مقابلشون
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 :این بار هر دو ابرویش باال پرید و فکش منقبض شد

 منظورتون اینه که من بی شعورم؟-

 نمی خواستم حرف زشت بزنم، نمی خواستم نه به او

 .که به هیچ کس در زندگی ام توهین کنم

ی مدام در ذهنمپس کمی لحنم را ارام کردم...کس  

 یک چیز را مرور می کرد، کسی گوشم را می پیچاند

 و مدام گوشزد می کرد که بهار و حتی خودم به

 حقوقی که از این کار به دست می اوردم نیاز

 داشتیم. پس نباید براي خودم دردسر درست می

 .کردم

 نفسی کوتاه گرفتم و سعی کردم نگاهم را مانند



 :لحنم ارام و منطقی کنم

 من بهتون یه بار گفتم هرگز به شما جسارت نمی-

 کنم. اما این عقیده ي منه. نه فقط در مقابل با شما

 .در مورد تمام انسان ها همینطور فکر می کنم

 :یک قدم با تو

 .ابرو هایش به حالت عادي بازگشت

 از حالت تدافعی بیرون آمده و به پشتی تخت تکیه

هم گره می دهد. بازوهایش بر روي سینه در  
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 :خوردند

 خیلی خوبه که شما هر چی دلتون می خواد به من-

 می گید و در اخر ادعا می کنید قصدتون جسارت

 .کردن نیست

 لحنش تند نبود. حتی به گونه اي شوخ طبعی عجیب

 .میان صدایش باال و پایین میشد

 :بی رودروایستی گفتم

- نکردید جناب بارگاهی شما هم کم حرف بار من . 

 :چشمانش حالت پرسشگرانه به خود گرفتند

 من؟-

 شک به دلم می افتد. با خودم فکر می کنم قطعا

 بابت رتبه و مقامی که خودش به خوبی اشاره کرده



 بود عمدا و یا حتی بی آنکه خودش بخواهد با ادم ها

 اینطور رفتار می کرد. با همان نگاه هاي از عرش به

نسبت به همه چی داشتفرشی که  . 

 :بی پروا می گویم

 بله، شما نه تنها لحن صحبت کردنتون که حتی-

 انتخاب کلماتتون ، مخصوصا رفتارتون با من جوریه

 که انگار هیچ عزت نفسی ندارم و در مقابل شما ادم

 .دون مرتبه و کوچکی هستم

 امید داشتم که حاال او اعتراف کند قصدش جسارت
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 .کردن نبوده است

 اما تنها عکس العملش گوشه ي کش امده ي لبش

 :است ان هم به تمسخر

 همه ي این حرف ها بابت یه پرس غذا است؟-

 .خب اخرش همان شد که خودم فکرش را کرده بودم

 باور کردنی نبود که او تنها هر انچه خودش دوست

فداشت را از میان حرف هایمگلچین کرده و هد  

 .اصلی گفته هایم را نادیده گرفته بود

 :با ناراحتی گفتم

 نه ؛ حتی االن که فکر می کنم حتی دیگه گرسنه-

 .هم نیستم



 چهره اش دیدنی بود ، اولین بار است که نگاهش

 .همزمان با لبش می خندید

 با خودم فکر کردم که چقدر این لبخند بیشتر از آن

ایداخم هاي پر گره بیشتر به صورتش می  . 

 .حتی چهره اش را جذاب تر می کرد

 چشمانم از تفکرات جدیدم گرد شد. به خودم

 .تلنگري زده و با تکان سر افکارم را پس می زنم

 :با همان شوخ طبعی کم سابقه اش پرسید

 االن بهتون بگم قهر کردید، نمی گید بهتون-

 توهین کردم؟

 باز متلک بارمکرد. تردید به جانم افتاد. شاید هم

 فقط حقایق عیان را گفته و من سهوا رفتارش را

268 

 یک قدم با تو      

 !توهین به خودم تلقی کرده بودم؟

 نفس عمیقی کشیدم شاید از حرصی که در درونم

 می جوشید مقداري کاسته شود. اما فایده اي

 :نداشت، چون واقعا لجم گرفته بود

 نه چون واقعا قهر کردم-

س پر حرصی که میان تنماز حرف نسنجیده و ح  

 !چرخ می خورد جا خوردم

 چه مرگم شده بود؟؟؟



 :لب هایش بیشتر کش امد

 قهر نکنید؛ اصال کار پسندیده اي نیست-

 از روي تخت بلند شد و با همان چشمانی که اینبار

 :برق میزدند خیره ام ماند

 تا غذا میارن نمازتون و بخونید ، انتهاي همین-

سرویس بهداشتی است ردیف ها نمازخانه و . 

 جا خوردم. بدجور خاك زمینش شدم. حسی شبیه

 .به کیش و مات شدن داشتم

 توقع نداشتم که توجهی به اینگونه مسائل داشته

 باشد. و این جمله اش چه مفهومی داشت جز احترام

 !به عقایدم؟

 با همان لب خندان و نگاه عجیب و غریبش سمتی

 .که اشاره کرد بود رفت
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 چادرم را روي سر مرتب کرده و بعد از پوشیدن

 .کفش هایم سمت تخت قدم بر می دارم

 هنوز به تخت نرسیده می بینمش، این بار کفشش را

 دراورده و تکیه به پشتی تخت، یک پایش را جمع و

 .دیگري حائل بازویش شده بود

 نگاهش محو تماشاي رودخانه ي رو به رو است. کت

 طوسی روشنش روي تن ورزیده و مردانه اش



 نشسته بود ،درگیر مارك لباس ها نبودم و چیزي در

 موردشان نمی دانستم اما تشخیص قیمت کت و

 شلوار و پیراهن ساده ي خوش فرمش کار سختی

 .نبود

 از ابتدا تاکنون بر این باور بودم که از ظاهر ادم ها

د چنیننباید قیاسشان کرد اما در مورد این مر  

 نظریه اي قطعا اشتباه بود. ظاهر این مرد خیلی از

 .نکات درونی وپنهانی اش را نمایان می کرد

 انگار که سنگینی نگاهم را حس کرده باشد سرش

 سمتم چرخید. به وضوح جا خورده و تنم تکانی

 .خورد
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می نگاه خیره ام را می َکنم و ارام به سویش قدم بر  

 .دارم

 اینبار نگاه او بود که روي من و شاید حرکاتم

 .سنگینی می کرد

 با خودم فکر کردم قطعا متوجه تمرکز و کنکاش

 .نگاهم بر خودش شده بود

 تصور اینکه نگاهم را سبک سنگین کرده و درباره

 ام دچار سوتفاهم گردد آزارم می دهد. به اندازه ي

ر گرفته بودمکافی مورد قضاوت ناعادالنه اش قرا . 



 ...و با این تعلل بی جاي من

 اوووف، که هر چه بیشتر فکر می کردم کالفه تر می

 .شدم

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم رفتار ها و نگاه

 هاي یخ زده ي این مرد برایم مهم نباشد...که البته

 .اصال هم مهم نبود

 قبول باشه-

 .لحن قابل قبولی داشت من اما از حرفش جا خوردم

 کفشم را دراورده و بی آنکه نگاهش کنم ، ارام جواب

 :دادم

 ممنون، از شما هم-

 شاید بهتر بود قسمت دوم جمله ام را بیان نمی

 گفتم. اصال از کجا معلوم نماز خوانده باشد،به قیافه

 ...اش نمی امد که
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 )به خودم تلنگر می زنم (زشته ریحانه

نجواي درونی ام درپوش افکارم را بسته واز مواخذه   

 .دست از قضاوت هاي بی جا برمی دارم

 .چادرم را باال کشید و با قدمی پا روي تخت گذاشتم

 ارام از کنار سفره رد شدم و سمت دیگر تخت

 نشستم. نگاهم را به سفره ي کاغذي و یکبار مصرف



 .و زیربشقابی هاي تزئینی دوختم

الی پلو و ماهیچه جلوي اوطولی نکشید که دیس باق  

 و ظرف شیشلیک جلوي من گذاشته شد

 گارسون تعظیمی کرد و با لبخند به من و او نگاهی

 :انداخت

 امري نیست-

 ممنون-

 :لبخند گارسون عمیق تر شد

 نوش جان-

 :نگاهم روي ظرف رو به رویم نشست

 اشتباه شده ،باید ظرف ها را عوض کنیم-

 براي من فرقی نداره-

یین و زانویش تنها نقطه ي دیدم بودسرم پا . 

 کتش را که درآورد چشمانم باال رفت و روي

 حرکاتش نشست که با احتیاط، کمی دورتر از سفره
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 .گوشه ي تخت جایش داد

 باز صداي ناخودآگاهم بلند شد که حق را به او می

یداد. من اگر بودم پیراهن و شلوارم را هم در م  

 اوردم، معلوم نیست ست تنش روي هم چند

 !میلیون آب خورده بود؟



 نگاهش دوباره مچ چشمانم را گرفت و این بار

 ابرویش باال پرید. سعی کردم نگاه ندزدم تا از هر

 فکر بیخودي پیشگیري کرده باشم. باز صداي

 درونمپرسید یعنی فکر کردن به درآوردن لباس

 هایش فکر بی خود نیست؟

به هرز رفته ام خجول و شرمگین شدم و از فکر  

 .چشم ازش گرفتم

 :پرسید

 شروع نمی کنید،نکنه هنوز قهرید؟-

 نمی دانستم چه مرگم شده ،فکر می کردم بعد از

 نماز توانسته ام کمی روي افکارم مسلط شوم

 :نگاهش نکردم

 مشکلی نیست،االن شروع می کنم-
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ش رنگ و لعاب را برداشتم وظرف شیشلیک خو  

 جلوي او گذاشتم. براي برداشتن ظرف ماهیچه دست

 :بلند کردم که مانع شد

 از کجا می دونید من ماهیچه نمی خواستم؟-

 دستم درجا خشک شد. سر باال کشیدم. بابت از کمر

 .خم شدنم صورت هایمان بهم نزدیک شده بود

 .لحظه اي سکوت کرد و یک مرتبه نگاهش داغ شد



 آب شدن کوه هاي یخی اش را به وضوح دیدم. نوع

 .نگاهش رنگ ِمهر و توجه به خود گرفته بود

 با یک بهم ریختگی درونی که دچارش شده بودم

 :گفتم

 .ببخشید، اخه شما اول شیشلیک سفارش دادین-

 دست سمت بازگرداندن ظرف شیشلیک بردم که

 :دستش ان سمت دیگر ظرف را گرفت

 نمی خواد-

م کدام را نمی خواست، دقیقا منظورش چهنفهمید  

 بود، ترجیح دادم فکر و جسمم را از آن حالت

 .مزخرف هر چه سریع تر بیرون بکشم

 به حالت اولیه ام برگشتم،نسیم خنکی می وزید ،اما

 شرابه ي قطره قطره هاي عرق شرم را به خوبی حس

 می کردم. رفتار عجیب و افکار جدیدم شرمگینم

 .کرده بود

دانستم چرا تمام کارهایم اشتباه و نمی  
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 رفتارهایممسخره به نظرم می امد؟

 او اما در برابر عکس العمل هاي سریع من، با متانت

 دو شیشلیک را روي باقالی پلو ها گذاشت و با

 حرکتی نرم ظرف غذاي پر و پیمان را جلوي من قرار



 .داد

وضیحی در سکوت سراغبی هیچ حرف اضافه ویا ت  

 غذاي خودش و آن شیشلیک هاي چرب و چیلی

 .برگشت

 باز هم با رفتارش متعجبم کرده بود. از هر طرف

 نگاهش می کردي کار ساده اي در مقابلم کرده بود

 اما نمی فهمیدم چرا رفتارهایش برایم عجیب بود. به

 نظرم رفتارهاي اخیرش هماهنگ با تیپ شخصیتی

 .اش نبود

 حسام

مام هدفم بی توجهی به او بودت . 

 درظاهر داشتم کار خودم را می کردم و راحت

 استخوان به دست گرفته و تکه هاي گوشت را به

 دندان می گرفتم ، همانطور که همیشه می
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 خوردم،اما در حقیقت نمی فهمیدم دارم چه کوفتی

 !می خورم؟

لیز می خورد. حتیهر کار می کردم،نگاهم رویش   

 .هنوز غذایش را شروع نکرده بود

 :آهسته گفت

 هم، این غذا براي من زیاده و هم ، اون مقدار غذا-



 براي شما کمه

 لحنش متعجب بود،تعجب براي چی؟ باز کجاي کار را

 اشتباه کرده بودم؟

 دستمالی به دور دهانم کشیدم و نگاهم سمت

 :صورت معذبش کشیده شد

- شما هنوز یه قاشقم نخوردیدغذا سرد شد و  . 

 :نگاه معصوم ساده اش میان صورتم چرخید

 اخه خیلی زیاده،شما فقط دارید دو تا استخوان می-

 خورید

 باور کنم که او نگران حال من؟ و من نگران او و که

 گرسنه هست و بی آنکه یک قاشق به دهان ببرد

 .غذایش از دهن افتاده بود

 من راضی ام شروع کنید-

ر باید حرف دلم را به او می گفتم ؟! میگفتمچطو  

 زیاد بخور تا گودي زیر چشمانت پر شود؟ همین
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 !براي من کافی است

 این زن به طور مشهودي ظریف و شکننده بود. و

 .حدس زدنش همخیلی پیچیده و دور از ذهن نبود

 ممنون از لطفتون اما معده ي من گنجایش این-

 .حجم از غذا را نداره



 !به این قسمتش فکر نکرده بودم،حق داشت

 :بی تعارف گفتم

 خب هر چقدر می تونید بخورید-

 .احساس کردم زیر نگاه دقیقم، مردد شده

 اجازه میدین-

 .با دست اشاره میکنم که راحت باشد

 نمی دانستم در ان سر کوچکش چه چیزي باال و

ر خشک و جديپایین می شد، مگر می توان همانطو  

 خیره اش ماند وقتی با این دو تیله ي شفاف،

 .معصومانه خیره ات مانده

 :بر خالف میل درونی ام با بدجنسی می گویم

 فقط سریع تر-

 دوباره تن ظریف پیچیده در چادرش کش امد و این

 بار مقدار زیادي از غذایش را در بشقاب من خالی

 کرد و مجددا سمت عقب برگشت. دیگر خیالش
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 راحت شده بود انگار که قاشق اول را به دهان

 .گذاشت

 دیگر حواسش به من نبود، با خیال راحت محو

 .صورتش شدم

 انگار تمام دغدغه اش همان مقدار غذاي اضافه اش



 بود ،دهان کوچکش ارام تکان می خورد و نگاهش

 .خیره ي بشقابش بود

شاي این صحنه چه قدراعتراف کرد دلم که تما  

 .شیرین بود

 این زن ،مزخرف ترین هورمون ها و حس ها را در

 من برانگیخته بود. حس هایی که حتی خودم در

 .وجودم کشف نکرده بودمشان

 این زن بیشتر از حد تصوراتم صبور و مودب بود،

 .تمام سعی من براي رنجاندنش بی فایده بود

هان و آشکا ِر پردر ازاي این همه اذیت و آزارهاي ن  

 قصد و منظورم چه چیز عایدم شده ؟ جز این که با

 هر چین روي پیشانی اش، تنها سینه ام سنگین

 .شده بود و کامم تلخ تر

 وقتی انطور با غرور و ادب مختص به خودش من را

 جناب بارگاهی خواند و نظرش را گفت...حالی مثل

 همین لحظه داشتم. لذتی دیوانه کننده که دیگر
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 .اجازه نمی داد بیشتر از این زخمش بزنم

 زخمی آنقدر عمیق ، تا به تالفی اش مقابلم سینه

 سپر کرده و شمشیر تیز کرده اش را به روحم فرو

 کند. اما به خوبی ثابتم کرده بود او هیچ رقمه اهل



 .زخم زدن نیست

 نمی دانم چند قاشق دیگر خوردم اصال چیزي

 خورده بودم؟غرق در درگیري هاي ذهنی ام بودم

 ،اما او غرق خودش بود. تنها سهم من از حضورش و

 .تماشاکردنش ، بی تفاوتی اش به من بود

 به دلم چه وعده ها که نداده بودم؟! که با خود،

 همراهش کنم که دلزده اش کنم، که به روح و

 جسمم به کششی که همچون آهنربا دلم را سمتش

د بفهمانم چه فرق هایی میان ما بودمی کش . 

 با دلم همراهش کردم تا بفهمانم که او یک زن بیوه

 و ساده و ناچیز است در برابر حسام بارگاهی، زنی که

 !حتی الیق ترحم هم نبود

 چند ساعت از این همراهی گذشته و همین حاال،

 پاي همین سفره، به چند درصد خواسته ام رسیده

به اهدافم شده بودم؟بودم؟ اصال نزدیک   

 این زن همان بود که فکر می کردم؟
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 رفتار سنجیده و حرف هاي به موقع و درستش همه

 .بیانگر زنی خود ساخته و قوي بود

 اورده بودمش براي دلزده شدن، از برخورد هایش از

 .ظاهر نچسب و بی آرایشش



زنان و زنی که قطعا ساده ترین نوع رسیدگی  

 .دختران مدرن این روزها را انجام نمی داد

 !اما چه چیز نصیبم شد

 یکباره چهره ي غرق خوابش جلوي چشمانم نقش

 بست. ثانیه به ثانیه اش درون ذهنم رنگ گرفت و

 .زنده شد

 بیشتر از ان چه که در پس بهم ریختگی مغزم می

 .گذشت با تمام جزئیاتش حک شده بود

ان مشکی و بلندش،گونه هايپلک هاي بسته و مژگ  

 ...سرخ و دلچسبش و باز هم قصه ي همان لب ها

 دستم لرزیده بود براي لمسش، شاید تا یک سانتی

 گونه هایش رفته بود، داغ بر دلم گذاشت عقل و

 .منطقم از ترس لمس کردنش

 شما که چیزي نخوردید-

 .صداي اهنگینش پرده ي خیالم را پاره کرد

بتا دست نخورده ام، رويچشمانش از بشقاب نس  

 صورتم نشست. دقیق تر از قبل خیره اش ماندم
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 سعی کردم حالت چهره ام خالی از حس هاي

 .ناشناخته و جنجال درونم باشد

 .همون مقدار، برام کافی بود-



 .نگاهش میان سفره چرخ خورد

 .خوب می دانستم مفهوم نگاهش چه بود

هره ي پر از تردیدش قابل حدس بوددلیل این چ .. 

 حرکت مردمک چشمانش روي ماهیچه ي دست

 نخورده، خبر از ذهن مشغولش داد ، در درونش

 .دنبال چاره اي براي این لحظه بود

 دلم طاقت نیاورد بیشتر از این مستاصل شود. به

 ریش خودم می خندم . به حسام نیم ساعت قبلم که

ین زن، به دور کردنشکمر بسته بود به رنجاندن ا . 

 حاال می خواهد به هر طریقی که شده موجب

 آرامش خاطرش باشد. در کنار او ثبات شخصیتی

 نداشتم! و این یکی از همانچند اکتشاف شخصیتی

 .ام بود که یکی پس از دیگري سر بیرون می کشید

 نگران نباشید-

 چشمان پرسشگرش یک راست میان چشمانم

 .نشست

 ...دوست داشتم

قرار کردنش دیگر بدیهی و غیر قابل انکار بود. منا  
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 این دو تیله ي چشمانش را وقتی خیره ي نگاهم می

 .ماند را دوست داشتم



 .حس مور مور شیرینی در زیر پوستم به دوران امد

 در برابرش، احساس تند غرور در تنم شعله کشید و

حساسات را سوزاندتمام این دوست داشتن ها و ا . 

 همچون تمام اینچندساعت برخالف همه ي جار

 .جنجال و جنگ درونی ام رفتار کردم

 ابروهایم را در هم گره زده و نگاهم را سریع به

 .سمتی دیگر چرخاندم

 با اشاره ام نزدیک ترینگارسون خودش را به ما

 .رساند

 .لطفا بقیه غذا رو داخل ظرف بذار، می بریم-

لیقه پوش لبخندي زدمرد جوان ج  

 بله حتما،امر دیگه اي نیست؟-

 باید زودتر به این سفر خاتمه می دادم تا بتوانم شر

 این زن را از سرمکمکنم. نیم نگاهی به او انداختم

 ،چشمانش بر خالف ان چیزي که می خواستم و

 .تصور کرده بودم، خیره به رودخانه بود

 .نوع نگاهش افکارم را ویرانکرد

وردن یک چاي که اتفاقی نمی افتاددر حد خ . 

 شما چاي می خورید؟-

 نگاهش سمتم چرخید،انتظار سوالم را نداشت،کمی

 :تعلل کرد
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 دیر نمیشه؟-

 به وضوح نشانمی داد که تمام فکرش درگیر کار و

 .ان قرار کاري بود

 این نوع نگاهش به نظرمناسپاسی آمد و جزو خط

م بود. ناسپاسی را هیچ وقت دوست نداشتمقرمزهای . 

 من براي او وقت زیادي صرف کرده بودم. غذا و چاي

 در یکی از بهترین رستوران هاي جاده مهمانش کرده

 ام و او فقط دنبال فرار و رفتن بود؟

 اصال این زن چه می دانست در کنارمن بودن

 نعمتیست. حسام بارگاهی نه با هر کسی همسفره

ه براي هر ادمی وقت با ارزشش را حراممی شد و ن  

 .می کرد

 این افکار همچون نیش مار بر شیرین کامی چند

 لحظه قبلم رسوخ کرد. آنقدر زهر داشت که تاثیرش

 :را روي نگاه و لحنم نیز گذاشت

 اگر شما بیشتر از من نگران شرکتم و قرارداد ها-

 .هستید براتون ماشین بگیرم دیر نرسید تنکابن

از لحن تندم جا خورد یکباره . 
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 چین هاي چادر مشکی اش را کمی روي زانوهاي تا



 شده اش مرتب کرد، فهمیدم مقصودش از این تامل

 .کردن تسلط بر حرف هایش بود

 نه ... فقط گفتم به خاطر من دیرتوننشه. یعنی-

 ...منظورم اینه که

کرده بودنگاه تلخ و نافذم کار خودشان را   

 دستپاچه اش کرده بودم . هول شده و نمی دانست

 .چطور دلیل این ناشکري را توضیح دهد

 اما به غرور زیاده خواهم گران تمام شده بود و فعال

 .خیال مراعات کردن نداشت

 لحظه اي به دلم تنگر زدم که هر چه سرم آید به

 لطف دل رئوفم بود.البته قسمت اعظمی را مدیون

احساسی و ناشناخته ام هم بودماکتشافات  . 

 .اینهم جاي تشکرش بود

 :افکارم لحنم را نیش دار کرد

 به خاطر شما نبوده سرکار خانم ،اگر این جا-

 ...هستیم فقط به خاطر خودمه

 اینه ي شفاف نگاهش اشفتگی درونی اش را در

 معرض دید گذاشت. از این عکس العمل هاي درونی

محکم عمل می کرد اش بیزار بودم. همچون لگدي  

 .ضربه اي ویرانگر به دیوا ِر تا ثریا کج رفته ام بود
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 مثل قبل به او بی رحمانه توپیده بودم. در حقیقت

 فرصتی در اختیارش گذاشته بودم تا از خودش و

 .غرورش دفاع کند

 تمام تالشم بر این بود که به او بفهمانم جایگاهش

ست. اما صد افسوس که تمام تیرهایمنزد منکجا  

 .پشت هم، به سنگ می خورد

 تنها عکس العملش همان کاري بود که اول امدنمان

 از خود بروز داد. اما این بار سکوتی طوالنی تر که

 .تماماحساسات مزخرفم را برانگیخته می کرد

 .سینی چاي با نبات و نعلبکی مقابلمانگذاشته شد

انتظار همچنان خیره بودم و در ... 

 شاید تند رفته بودم، شاید درصد رنجیدگی ام

 اغراق شده بود ، شاید زود نتیجه گیري کرده بودم

 .اما هر چه که بود جوابم این سکوت نبود

 من انتظار جواب تند و تیز داشتم. منتظر نگاه عصبی

 بودم.،مگر او مقصر حال خرابم نبود؟

 :تماممغزم را فریادي فلج می کند

تو حسامخودتمنمی دونی چه مرگته پسر لعنت به ! 

 تنها درمانش بی تفاوتی بود. باید مانند تمام زن

 هایی که در اطرافم بودند بی تفاوت با او برخورد

 .میکردم



 مگر خون اون رنگین تر از بقیه هم جنس هایش

 بود؟
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 اصال این زن چه ناراحت باشد یا خوشحال به جهنم

ه فرقی به حال من داشت؟چ  

 نگاهم روي استکان چاي نشست. ،اتش فشان درونم

 لبه ي سررفتن بود. باید خودم واین حال مزخرف را

 .مدیریت می کردم

 دست به دور استکان کمر باریک انداختم و بی نبات

 .سر کشیدمش

 حلقم از داغی چاي سوخت و نگاه پر دردم از این

 .سوزش یکباره جمع شد

 خوبید؟-

 .حال چهره ام وادارش کرده بود به حرف زد

 باید انتقام این سوختن و اعصاب خورد شده را از او

 .می گرفتم

 نگاه جمع شده از دردم که روي چشمانش

 .نشست،آتشفشانم خاموش شد

 .چشمان معصومش با نگرانی عمیق خیره ام ماند

 خوبم-

 نه نبودم،از هر طرف به قضیه نگاه می کردي هیچ



تی نزدیک به خوبی هم نبود. من بابتقسمتش ح  
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 .حال نگران چشمانش تظاهر به خوب بودن می کردم

 :با نگرانی مشهودي گفت

 بگم براتون یخ بیارن بزارید روي زبونتون کمی اروم-

 بشه؟

 زبان و گلوي سوخته ام ارام شود با اتش میان سینه

م؟و مغز داغ کرده ام چه می کرد  

 احساس التهاب و سوزش عمیقی زبانم حس می

 :کردم. بی تفاوت گفتم

 .الزم نیست،شما چاییتون را بخورید می ریم-

 ...من نمی خورم-

 باز هم داشت فرار می کرد

 نخوردنش بی احترامیه به من-

 بالخره حرفی که باید را زدم و جگرم کمی ارام شد

 نگاهش از صورت رنجیده و بی اخالق من سمت

نجانش برگشتف  

 قطعا اخم و تخم من برایش غیر عادي بود. ان هم

 .براي یک فنجان چاي بی ارزش

 ناگهانی به خودم می آیم. چرا من باید براي نخوردن

 یک چاي اینطور بهم بریزم و از این زن توقع تشکر



 !داشته باشم؟

 نگاهم با بدعنقی روي انگشتان کشیده اش که دور

نداستکان حلقه شده بود ما . 
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 ظریفی انگشتان ناخن هاي بی الکش به دور فنجان

 .نگاهم را جذب خودش کرده بود

 لبه ي فنجان که نزدیک صورتش شد،سهم نگاهم

 دیگر نه فنجان بود و نه انگشتانش بلکه باز همان

 قسمت ممنوعه بود. ضربان قلبم تند و تنم گر

 .گرفت

او که چایش را تازه مزه مزه بی اختیار بلند شدم،  

 .کرده بود با نگاهی کب کرده سرش را باال کشید

 .از روي تخت پایین امدم

 نگاهش نکردم... شهامتش را نداشتم

 .من تو ماشین منتظرتون می مونم-

 ریحانه

 استکان بلوري را روي نعلبکی اش گذاشتم و نفسم

 را محکم بیرون دادم،به پشتی تکیه دادم و دست

صورتم کشیدمروي   

 این مرد رفتار طبیعی نداشت. حتی جا داشت به

 .عنوان یک فرد آنرمال یاد کرد



 .چنان پرید که قلبم به دهانم امده بود

 چشم که چرخاندم نگاهم روي کت جامانده اش لبه
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 .ي تخت نشست

 باید زودتر می رفتم اما حس کردم به تنهایی نیاز

 .داشتم

 نمی دانم از کی و کجا مسیر رفتار با مغزم دیگر

 هماهنگ نیست، در نگاهم حرف هایی که بر زبان

 جاري می سازم منطقی نیست و حس هاي درونی ام

 ...در مورد این مرد

 .حتی از به زبان آوردنش عاجزم

 خوردن چایم زیاد زمان نبرد،تمام مدت نگاهم روي

در تن اینهمان کت طوسی روشن بود،کتی ساده که   

 .مرد جوان بسیار خوش فرم بود

 دست بلند کردم و با احتیاط کت را برداشتم. غیر

 ارادي به هوس استشمام عطري که زیر بینی امچرخ

 خورد و مشامم را پر کرد لبه ي کت را به بینی ام

 .نزدیک کردم

 عطر چوب سوخته زیر بینی ام به رقص درامد همان

رده و بدجور هم بهعطري که تمام ماشینش را پر ک  

 مزاجم خوش آمده و مورد پسندم بود. زیرا عاشق



 .بوي چوب بودم

 چادر را جمع کردم و کت را محترمانه روي دستم

 انداختم، معلوم نبود قیمتش چقدر است باید با
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 .احتیاط به صاحابش می رساندم

 .پوفی کالفه کشیدم

نزدیک به صندوق رفتم،مرد از پله ها باال رفتم و  

 جوان پشت صندوق با نزدیک شدن من لبخند

 بزرگی روي لبش نشست

 سالم-

 مودبانه جوابش را دادم

 ببخشید،می خواستم بدونم هزینه ي غذاي تخت-

 پرداخت شده؟

 مرد با همان لبخند که احتماال همیشه روي صورتش

 است به مانیتور روبه رویش نگاه کرد و با زدن دکمه

ي به سمت من برگشت و سرش را ارام تکان دادا  

 بله-

 خب من می دانستم پرداخت شده ، اصال پرسیدنم

 دلیل دیگه اي داشت

 می تونم بدونم هزینه یه پرس ماهیچه چنده؟-

 مرد این بار لزومی در دیدن برگه یا مانیتورش ندید و



 همانطور مودب با همان لبخندي که حاال از نظرم

جوابم را داد کمی گل گشاد بود  

 تومان-

 مغزم سوت کشید ، نصف پول توي کارتم را باید

 بابتش می دادم و اصال راضی نبودم،ان هم براي

 .غذایی که حتی طعمش را نفهمیده بودم
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 .از مرد تشکر کردم و از در رستواران بیرون زدم

 حسام

ب فرمانبا فریادهایی بلند و چندین مشتی که نصی  

 بی تقصیر ماشینم کرده بودم کمی از حرصم را خالی

 کرده بودم و ارام تر شده بودم،اتشفشان درونی ام را

 مدیریت کردم و خیال نداشتم فعال چیزي از گدازه

 .هایش نصیب زن بیچاره ي همراهم شود

 خب من در همین زمان کوتاه به نتیجه رسیدم باید

و این افکار بقیه ي مسیر را در سکوت طی کنم  

 .مزاحم را هدایت کنم به انتهایی ترین نقطه ي ذهنم

 درستش هم همین بود من ادم موفقی بودم و نیازي

 به مرور دختر هایی که در زندگی ام امده بودند

 نداشتم،مسیر تمامشان هم یک سمت بود ،زباله

 .دونی ذهنم



 به این دختر ارفاق میکردم و کمی پله زیر پایش

ارجاعش می دادم به پس ذهنم،ان هممیگذاشتم و   

 .فقط براي این دو روز

 به محض انکه به شرکت برسم تمام،خب نمی شد
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 اخراجش کنم،حقیقتش انقدر سنگدل نبودم،شاید

 در مقابل این دختر مثل یک جانی بی اعصاب رفتار

 می کردم اما می دانستم وجدانم قبول نمی کند که

حال مزخرف درونی خودم نونش را ببرم. او زن بابت  

 تنهایی بود که فقط من می توانستم لطفی در حقش

 .کنم...حقوق بهش بدم و تمام

 مسلط و ارام نگاهی گذرا به صفحه ي گوشیم

 انداختم و لیست تماس هاي بی پاسخم که فعال

 نیازي نبود به هیچ کدام جواب بدهم را از نگاه

ن کوتاه پیام دادمگذراندم،فقط به شایا  

 حال پسر گودرزي چطوره؟-

 گوشی را در جاي خالی جلوي دنده گذاشتم و سرم

 را باال اوردم و دیدمش دقیق رو به رویم از در

 رستوران بیرون امد...سینه ام تنگ شد

 تن ظریف و شکننده اش در قامتی سیاه

 نگاهش کوتاه چرخ خورد تا ماشین را دید و من هم



لق به خودم بود را میان انگشتانشچیزي را که متع  

 پیدا کردم و حسی ریز بین مویرگ هایم نبض گرفت

 و جلو رفت...حاال بوي خوش ارامشش روي کت من

 بود و عطر تلخ من میان چادرش

 این همان سهیم شدن نبود؟ این همان بهحصار
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 کشیدن نبود؟

دودي ام را روي در سمت راننده باز شد و من عینک  

 صورتم درست کردم

 سالم-

 مودب بود بیش از اندازه

 جوابش را دادم...دیگر دستم امده بود چطور باطن پر

 هیاهویم روي ظاهر یخ زده ام تاثیر نگذارد

 نگاهم روي کت میانحصارش ثابت ماند

 ممنون که اوردینش-

 لبخند محوي روي لبش نشست...میان سینه ام نفس

باال شدهایم پایین و   

 حسام قرار است این زن برود پس ذهنت

 خواهش می کنم-

 کت را سمتم گرفت

 میزارینش عقب؟-



 دست سمت کت دراز کردم

 بله تن نمی کنم چروك میشه-

 در حرکتی ارام کت را عقب کشید

 براتون عقب اویزان می کنم-

 هنوز در را نبسته بود
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سمت من پیاده شد و در عقب راقبل از هر حرفی از   

 باز کرد،نمیشد سر برنگردانم و وقتی کتم را روي جا

 لباسی اش اویزان میکرد نگاه نکنم وبه حس

 خوشمزه ي زیر دهانم بی اهمیت باشم

 او دوباره سوار شد و این بار نشد که لبخندم را

 مخفی کنم،تعارف نداشتم خوشم امده بود

 ممنون،لطف کردید-

،اما گونه هاي گل انداخته اش را دیدم ونگاهم نکرد  

 متعجب شدم از خجالتی که شاید االن در وجودش

 نقش گرفته بود

 سرگرم بستن کمربندش بود و من صالح دونستم

 بابت برگشت حال خودم به همان سمتی که

 تصمیمش را داشتم تمام حواسم را به جاده بدم اما

بهم زدصداي ارامش تمام تصمیماتی را که داشتم را   

 سالم مریم جان-



...- 

 قربونت،اره هنوز تو راهیم،بهار خوبه؟-

....- 

 خوابه؟-

 لحن نگران و شاید پر غمش نگاهم را سمتش

 چرخواند،سرش سمت پنجره چرخیده بود و نمی
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 توانستم حال چهره اش را ببینم

 اهان،باشه،دلش درد نگرفته،شیراشو خورده-

لرزید،سینه ام سنگین شد صدایش  

 الهی شکر،ممنونم،قربونت برم-

...- 

 از طرف من از مامانت تشکر کنو بهار را ببوس-

 بغض صدایش گوشهایم را چنگ زد،دلتنگ دخترش

 بود و من عذاب وجدانی مسخره داشتم

 باشه عزیزم،من خیالم راحته-

...- 

 باشه،خداحافظ-

و تماس قطع شد و گوشی از روي گوشش رها شد  

 همراه دستش روي رانش و چادر ساده ي مشکی اش

 نشست،اما خودش نچرخید،او دلتنگ بود و بغض



 کرده

 من او را به اجبار نیاورده بودم،خودش خواسته بود

 اما حس مزخرفی بند بند جانم را گرفت

 شاید هر کس دیگري جاي من بود سوال میپرسید از

ز بهدخترکش ،اما من این قصد را نداشتم،اون نیا  

 سکوت و تنهایی داشت تا کمی دل به غم نشسته

 اش را ارام کند
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 سکوت درون ماشین را هم موسیقی بی کالم ارامش

 بخش کسالت اور کرده بود،چند باري گذرا نگاهش

 کردم،مانند مجسمه اي به بیرون خیره بود،انگار براي

بد هم نشدهاو این مسافت و سکوت طوالنی خیلی   

 بود و توانسته بود به ارامشی که دنبالش بود برسد

 خانم فخار-

 قرار نبود خیلی هم بهش خوش بگذره

 سریع کمر صاف کرد و نگاهش سمتم برگشت

 چشمان خمارش را که دیدم بی اختیار خنده ام

 گرفت،پس خانم خواباالو داشت چرت میزد و من فکر

ش استمی کردم ذهنش غرق در احواالت دخترک  

 چرتتون را پاره کردم؟-

 ارام دست به چشمانش کشید



 نه ،سکوت ماشین چشمامو سنگین کرده بود-

 اهان پس حدسم درست بوده

 داریم می رسیم ،لطفا به شایان زنگ بزنید و ازش-

 بخواید شماره سر کار گر باغ را بده

 او به نشانه ي تفهیم سر تکان داد وبدون فوت وقت

کوچک روي پایش بیرون اورد گوشی اش را از کیف  

 ببخشید من شماره ي اقاي شایان را ندارم-
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 تو گوشی من هست-

 نگاهش سمت گوشی ام برگشت

 نگاهش که دلواپس و مردد شد و نیشم باز شد و

 چیزي پشتم وول خورد

 برش دارید،البته اگه قول میدین که اینبار نمی-

 شکونیدش

سمتم برگشت از نیشی که زده بودمنگاهش که   

 بسی راضی بودم

 نگاهش گرد و پر حرص بود مانند دختر بچه اي

 لجش درامده بود و این فرم صورتش شدیدا بامزه و

 دلنشین بود! ایا اینو کسی بهش گفته بود؟

 انگار قراره این قضیه را حاال حاال ها بهم یاد اوري-

 کنید



محکم شد ابرویش باال پرید و لحن پر حرصش  

 که البته شما هم بی تقصیر نبودید-

 نه خوشم اومد،قرار بود این بحث کش پیدا کند

 نیم نگاهی به چهره ي حرصی اش انداختم

 اینطور که شما دارید پیش میرید من باید از شما-

 بابت نداشتن چشم در پشت سرم معذرت بخوام

 لب هایش جمع شد و من انگشتانم را دور فرمان

تا ان لب هاي غنچه شده از حرص راسفت کردم   
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 نکنم

 چشمان ریز شده اش بی هیچ خجالتی خیره ام

 بود...االن بهترین زمان براي دیدنش بود بدون هیچ

 شرم و حیایی

 نه لزومی به معذرت خواهی نیست فقط ممنون-

 میشم این موضوع را مدام تکرار نکنید

از پشت عینک راحت به چشمانشانه باال انداختم   

 خوش رنگش نگاه کردم

 هر کس دیگه اي بود جوانب احتیاط را رعایت-

 میکرد،قضیه سر بیست میلیون پوله

 تنش را کمی عقب کشید و نگاه چپ چپش به

 موبایلم نیشم را بیشتر از قبل باز کرد که البته من



 دلم قاه قاه خندیدن می خواست،میمیک صورتش

 محشر بود

- بهتره با این مبلغی که ازش صحبت میکنیدپس   

 من شماره اقاي شایان را از فرد دیگه اي بگیرم

 سیر چهره ي حاضر جواب پرویش را نگاه کردم

 هر جور مایلید-

 نگاهش گرد شده اش، پر از حرص بود. به خوبی می

 !توان فهمید در ان کله ي کوچکش چه می گذرد؟
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من را احمق فرض می کرد بابت داشتنشاید   

 موبایلی به این قیمت. شاید هم خودش را احمق می

 داند که اگر بار دیگر انگشتش به گوشی ام بخورد

 چون این بار هر دو می دانستیم اتفاقی دوباره پیامد

 هایی ناخوشایند دارد. البته که براي او اینطور

 .خواهد بود

رم را به خطر میمن حاضر بودم بیست میلیون دیگ  

 انداختم تا او دوباره انقدر نزدیک به من بایستد و

 چشمان درشت و مغرورش را به نگاهم بدوزد و از

 جبران کردن حرف بزند که این بار خوب می دانم

 .چطور غرامت بگیرم

 این گونه هاي صورتی براق عجیب اشتهایم را براي



 کشیدنشان یا حتی فراتر از ان گازي محکم تحریک

 .می کرد

 می دانستم به زبان اوردن این خواسته باعث می شد

 دمش را روي کولش بگذارد و برود جایی که دیگر

 !چشمش به من نیوفتد ،اما نمیشد فکر نکرد

 نمی شد انقدر نزدیک من درون لپ هایش اینطور باد

 بیندازد و از قبل گردترشان کند و تو نخواهی

 !رویشان بکوبی

- جانالو سالم مهراوه  ... 
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 نگاه بی پروایم رویش بود،او این نگاه از پشت عینک

 را به عنوان رئیسی که پیگیر کارهاي شرکتش بود

 برداشت می کرد اما خبر دل به هرز رفته ام نداشت

 ،چشمانی که در مقابل مغز امر و نهی کنم بی پروا با

ک درصد همافکاري شیطانی خیره اش بود و شاید ی  

 به دنبال کار شرکتم نبودم،خب حقیقتش از تهران

 شایان با سرکارگر هماهنگ کرده بود و با اس ام اسی

 به من این را خبر داده بود ولی خب ریحانه این را

 !نمی دانست

 نگاهم را ازش گرفتم

 مهراوه جان شماره ي اقاي شایان را برام می-



 فرستی...بله ممنون

 مهراوه کی بود؟

ی دونستم،اصال هم مهم نبود،در این لحظه فقطنم  

 قنجی که از اذیت کردنش در دلم حس می کردم

 مهم بود و بس

 او درگیر بود و من با شیطنتی ریز به ریز کارهایش را

 زیر نظر داشتم،نگاهش روي گوشی اش بود و خوشم

 می امد که انقدر مقید به کاره...که البته هر کسی

گند اخالق همینقدرجلو رئیسش ،ان هم منه   

 حساس و مقید میشد
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 انگشت اشاره ي ظریفش روي شماره اي که برایش

 در پیامی فرستاده شد زد و گوشی را به گوشش

 چسباند و نگاهی به من انداخت...اخ از این طرز نگاه

 کردن مودب و جدي اش

وم؟چرا نمی توانستم این طرز نگاه را بی خیال بش  

 چقدر بهش می امد رئیس باشد،ان هم رئیسی موفق

 و جدي از همان هایی که فروغ و هادي براي حنانه

 ارزو داشتند و هیچ وقت بهشون نرسید،حنانه ضد

 .من وهادي بود

 !شاید فروغ و هادي از دیدن این زن لذت ببرن



 اي تو گورت حسام که باز داري این زن را براي

وقتی بحث اذیت و یاخودت بزرگ میکنی،خب تا   

 سرکار گذاشتن و سرگرمی باشه بد نیست مثل بقیه

 ي دختر ها، اما فراتر از ان نه،قرار شد یک پله

 بگذاري زیر پایش نه که پله پله او را هم قد خودت

 بکنی

 سالم اقا شایان-

...- 

 مچکر،بله با ایشون هستم،اقا شایان لطف میکنید-

ینشماره سرکارگر باغ تنکابن را بد  

...- 

 نگاهم روي چهره اش نشست،تمام حواسش به

 حرف هاي شایان بود و انگار حرفی را که باید را
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 شنید،چون نیم نگاهی سمت من انداخت و میشه

 گفت کمی کینه توزانه بود،شاید فهمیده بود

 .سرکارش گذاشتم

 بله،لطف کردید،یاداشت میکنم-

...- 

فترچه اي از کیفش بیرون کشید وخودکار و د  

 عددهایی را که می دانستم براي چه کسی است را



 روي دفتر نوشت

 لطف کردین،ممنون،خداحافظ-

 گوشی را قطع کرد،نگاه خصمانه اش سمتم

 برگشت،بی اهمیت به نگاهش گلویی صاف کردم

 زنگ بزنید و بپرسید فدوي رسیده-

 بله رسیده،یک ربع پیش-

و سمت باال و روي موهایم دست به عینک بردم  

 قرارشدادم و نیم نگاهی جدي بهش انداختم

 چشمانش طلبکار و جدي بود،هنوز مونده بود بفهمه

 این قیافه را هر وقت بگیرد من بیشتر تحریک

 میشوم سربه سرش بگذارم

302 

 یک قدم با تو      

 خوبه سرعت عمل باالیی داري-

 یعنی نمی دونستید شما؟-

 چیو؟-

 اینکه شایان زنگ زده و پیگیر همه ي کارها بوده-

 از ورودي شهر رد شدیم،نگاهم دقتش بیشتر

 شد،البته این راه را مثل کف دستم بلد بودم

 خب شایان وظیفه اش را انجام داده و شما هم باید-

 .وظیفتون را انجام بدین

 ابروهایش باال پرید،می دانستم متوجه منظورم



بی سیاست و ساده بودنشده،چقدر حال صورتش   

 شاید این احوال براي رویارویی با مرد جلبی مثل من

 اصال مناسب نبود

 یعنی چی؟-

 تابش افتاب بابت فصلی که درش بودیم حتی در این

 ساعت روز کم جان شده بود و دیگر نیازي به عینک

 دودي نبود،عینک را از روي موهایم برداشتم و

دمهمانجایی که موبایلم بود سرش دا  

 وظایف شما پیگیري کارهاي امروزه بهتون-

 گفتم،یادتونه

 نیم نگاهی بهش انداختم،چشمان براقش بی خبر از

 شرارت درونی ام با دقت خیره ي صورتم بود
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 راضی بودم،ناخواسته کمی لبم به سمت باال تاب

 برداشت

 بله-

- زنید وخب پس من نباید بگم به سرکارگر زنگ ب  

 بپریسید،فدوي امده یا نه؟ باغ وضعیتش چطوره یا

 کارگر ها اماده هستن،یا ماشین ها رزرو شدن،همان

 کاري که شایان یا گودرزي میکنن و منتظر

 درخواست من نیستن



 نگاهش صادقانه کمی معذب شد

 متاسفم من گفتم اطالعات خاصی ندارم،خواستم-

 بهم کمک کنید

من حس مزخرفی نسبت بهاین که او معذب میشد و   

 خودم میگرفتم خوب بود یا بد؟

 بابت همین بازخواستتون نکردم،دارم همان کار را-

 که خواستید میکنم،کمک

 البته باید یکی می گفت ارواح شکم سیکس پگت،تو

 و کمک به این زن بی نوا

 ممنون،یادداشت می کنم تا در دفعات بد شرمنده-

 اتون نشم

بود ان همنشینی باز هم تکرار دفعات بعد؟! مگر قرار  
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 !بشه؟چه حس گنگی داشتم

 خوبه-

 تنها حرف اخرم همین بود و ذهنم هنوز درگیر دفعه

 ي بعدي بود

 میدان اول را به راست پیچیدم و بعدش خیابان اول

 و بعد هم درون کوچه پس کوچه ها و زمان زیادي

ین فدوي را از دور دیدیمنبرد تا به باغ رسیدیم،ماش  

 اون لندکوروز سفید را میبینی؟-



 نگاهش سریع از روي موبایلش باال کشیده شد

 کدوم...اهان بله-

 ماشین فدویه-

 ماشین نزدیک تر شد و انگار او ما را شناخت چون

 در ماشین را باز کرد و سریع پیاده شد

 چقدر جوونن-

 نیم نگاهی سمت چهره ي ساده اش انداختم،

 مگه پرونده اش را نگفتی خوندي-

 نگاهش سمتم برگشت

 توش حرفی از سنشون نزده شده بود،من فکر-

 میکردم نزدیک پنجاه سالشون باشه

 به چهره ي منتظر فدوي نیم نگاهی انداختم و

 ماشین را کمی با فاصله از ماشینش پارك
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د فدوي نبودکردم،نیازي براي توضیح بیستر در مور  

 بی هیچ حرف دیگري، موبایلم را درون جیب شلوارم

 فرو کردم و در را باز کردم و پیاده شدم،او هم پشت

 من پیاده شد

 درب عقب را باز کردم تا کتم را بردارم که صداي

 فدوي را شنیدم

 سالم جناب بارگاهی-



 کت را برداشتم و قبل از اینکه تن کنم،نگاهم

 سمتش برگشت

وچک و جدي روي لبم نشاندم و سمتشلبخندي ک  

 قدمی برداشتم

 سالم ،انگار خیلی منتظر شدید-

 دستم را گرم در دست فشرد و همانطور که جوابم را

 میداد نگاهش روي ریحانه نشست

 نه مشکلی نیست-

 سالم-

 او دستش را عقب کشید و کامل سمت ریحانه

 برگشت و من کتم را پوشیدم و در ماشین را بستم

- خانم سالم  

 ریحانه لبخندي بسیار معمولی از روي ادب روي لب

 هاي خوش فرمش نشاند

 فخار هستم،به نیابت از اقاي گودرزي امدم-
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 لب هاي محسن فدوي کش امد و نگاه عسلی اش با

 دقت روي چهره ي ریحانه چرخید

 خوش امدید،بنده هم محسن فدوي هستم-

یومد،این اقا محسن یه جوراییخب خیلی خوشم ن  

 نگاهش مورد داره



 میوه ها را براي بار اخر چک کردین-

 نگاهش را از ریحانه برید و به سمت من برگشت،با

 لبخند مودبش سر را به حالت تائید تکان داد

 بله در زمانی که نبودین،کارشناسم چک-

 کردن،ممنون که هماهنگ کرده بودین

ا زیر مچ کتم مرتب کردمبا انگشت استین پیراهنم ر  

 و سمتش قدم برداشتم

 خواهش میکنم،این فرعیات زودتر انجام میشد-

 بهتر بود

 بله درسته-

 نگاهش سمت عقب و جایی که میشد حدس زد

 برگشت

 خانم فخار بفرمائید-

 کمی تنش را کنار کشید و ریحانه به ارامی و با تشکر

تیمکنار من قرار گفت و سمت ورودي باغ قدم برداش  
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 ریحانه

 نگاهم در امتداد راه خاکی رو به رو یم جلو

 رفت،چشمانم پر اشتیاق روي درختان پرتقال که هر

 دو سمت مسیر خاکی را پر کرده بودند نشست،بوي

 خوبی می امد،بوي خاك نم خورده،بوي پوست



 پرتقال،سبزي برگ

و نه سردپر از حس زندگی شدم،هوا نه گرم بود   

 نگاه خندان و کیفورم را از رو به رویم گرفتم و سمت

 عقب و مردانی که بی حضور من در حال صحبت و

 .امضا ي قرار داد هایشان بودند انداختم

 شاید من هم باید سر ان میز و کنارشان می بودم! اما

 به خواست خود رئیسم ،قرار شد من گشتی در باغ

 .بزنم

واسته اش را اجابت کردمو من بسیار راضی این خ  

 نفسی عمیق کشیدم و هواي دلچسب را به ریه هایم

 فرستادم، در راه خاکی قدم برداشتم...نگاهم روي

 درختانی که برکت خداوند شاملشون شده بود و

 مملو از میوه هاي نارنجی خوش عطر بودند ماند

 باغ انقدر بزرگ بود که انتهایش را نمی دانستم کجا

درخت داشت که نمی شد شمردشاناست و انقدر  ! 

308 

 یک قدم با تو      

 نمی دانستم این که گوشی ام را در بیاورم و از این

 درختان و تضاد زیبایشان با بدترین دوربین موبایل

 دنیا عکس بگیرم تا بعدا نشان مریم بدم کار درستی

 !است یا نه

 البته که کار بدي نیست اما نه در مقابل این بچه



 .پولدار هاي نشسته پشت میز

 پس بی خیالش شدم و به قدم زدنم ادامه دادم،باغ

 خلوت بود و خبري از کارگر و یا ماشین هاي رزرو

 شده نبود

 با حرف هاي اخرمان من گمان بردم که شایان تمام

 این ها را رزرو کرده اما انگار امروز هیچ خبري نبود،

هنگاهم روي ساعت مچی ام نشت و ساعتی ک  

 نزدیک بود و براي کار کمی دیر بود،شاید قرار

 نبود امروز کسی فعالیتی انجام بده

 ابرویی باال انداختم و نفس کشیدم،بهتر بود من فکر

 این چیزها را نمی کردم،که البته براي دیدار با

 دخترکم باید به همه چیز فکر میکردم تا که زودتر

 کنارش برگردم

کمی به من و کودکم همامیدوارم این رئیس جوان ما   

 .فکر کند

 از کنار درختان رد شدم و وارد راهی فرعی مانند

 شدم،سر باال کردم و از ال بالي برگ درختان به

 اسمان نگاه کردم،پرتقال نارنجی خوش رنگی دقیق
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 باالي سرم تحریکم میکرد به لمسش به چیدنش

چیدن که فقط بادست سمتش دراز کردم،نه به   



 لمسش به خواسته ي دلم برسم

 دست نزنید-

 صداي مردانی اي از پشتم سریع دستم را عقب

 کشید و تنم به پشتم چرخ خورد

 فدوي کمی عقب تر از من ایستاده و نگاه دقیقش

 روي من بود

 خجالت کشیدم اما براي دفاع از کاري که نمی

 خواستم انجام بدم ارام گفتم

- ینمشنمی خواستم بچ  

 نگاهش گرم شد و لبخندي روي لبش نشست،سمتم

 قدم برداشت،کتش را دراورده بود و دکمه ي باالیی

 پیراهن سفیدش را باز گذاشته بود ،دست از جیب

 شلوار نوك مدادي اش بیرون کشید و سمتم قدم

 برداشت

 صداي مردانه اي از پشتم سریع دستم را عقب

 کشید و تنم به پشتم چرخ خورد

می عقب تر از من ایستاده و نگاه دقیقشفدوي ک  

 روي من بود

 خجالت کشیدم اما براي دفاع از کاري که نمی

 خواستم انجام بدم ارام گفتم

 نمی خواستم بچینمش-
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 نگاهش گرم شد و لبخندي روي لبش نشست،سمتم

 قدم برداشت،کتش را دراورده بود و دکمه ي باالیی

سفیدش را باز گذاشته بود ،دست از جیبپیراهن   

 شلوار نوك مدادي اش بیرون کشید و سمتم قدم

 برداشت

 اختیار دارید،تمام این میوه ها قابل شما را نداره،-

 بابت سالمتتون گفتم

 میشد گفت این اقا عجیب مودب بود ولحن گرمش

 شدیدا دوستانه بود

 متوجه منظورش نشدم و با نزدیک تر شدنش، بی

یار قدمی سمت عقب برداشتماخت . 

 دستش به پرتقال ها اشاره کرد

 میوه ها دو روز قبل از چینش سمپاشی-

 میشن،بابت قارچ ها

 احتماال این موردي بود که باید از قبل می دانستم و

 االن یکم زشت شد

 اطالعی در این باره نداشتم-

 نگاهش دوباره روي صورتم نشست ،با دقت خیره ام

 ماند

- جاي اقاي گودرزي امدید؟شما به   



 انگار حسام من را معرفی نکرده بود،خب اقا حسام
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 بودن و از اخالق خاصش چیزي بعید نبود

 متعاقبا لبخندي مودب زدم

 بله ایشون براشون مشکلی پیش اومد من-

 مسئولیتشون را در این سفر متقبل شدم

 ابرویش باال پرید

- دائمی به جاي ایشون استخدام من فکر کردم  

 !شدید

 سرم را ارام به حالت نفی تکان دادم

 نخیر، من منشی ایشون هستم-

 چشمانش این بار گرد شد،خب انگار از دید اقاي

 فدوي هم امدن من عجیب بود،حق میدادم پس

 حالت چهره ام صدمی تغییر نکرد

 گوشه ي لبش به سمت باال کشیده شد

- ناختی که نسبت به ایشونافرین اقا حسام،با ش  

 داشتم فکر نمی کردم همچین کاري بکنند

 خنده ام گرفت اما در درونم خفه اش کردم،این اقاي

 فدوي درست حسام را شناخته بود و این اقا به هیچ

 عنوان راضی به اوردن من به این سفر نبود

 جوابی برایش نداشتم،خب حس خوبی نداشت تا



نه به خاطر غرور خودمبرایش واقعیت را بازگو کنم،  
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 که فقط به این خاطر که االن من تو جناح حسام و

 شرکتش بودم و دوست داشتم نگاه افراد مقابلش به

 او مثبت باشه

 اگرکمکی خواستید بنده در خدمت هستم-

 کمک؟ در چه مورد؟در مورد کارهاي باغ...!نگاهم را

اري محو رویشان نشستهاز کفش هاي براقش که غب  

 بود باال اوردم و به چهره ي گرم و صمیمی اش خیره

 شدم

 انگار تعجب میان نگاهم را دید که الزم دونست کمی

 توضیح چاشنی حرفش کند

 پیش خودم گفتم ،ممکنه در مورد کارهاي باغ و-

 امور به اون خیلی تجربه نداشته باشید

دام بهلبخندم به وضوح جمع شد ،شاید هم دیر اق  

 این امر کرده بودم

 ،نگاهش زوم روي من بود

 فکر کنم کمی بد بیان کردم-

 نه بد بیان نکرده بود،مشکل از جاي دیگري بود،از

 همان نقطه اي که بین من و مردهاي اطرافم فاصله

 می انداخت



 چهره ي او صمیمی بود،لبخندش دوستانه و نگاهش

خواه گاردعاري از هر هیزي و خیال بد ، اما خواه نا  

313 

 یک قدم با تو      

 دفاعی ام باال می امد و اجازه نمی داد مردي حتی به

 عنوان کمکی ساده به من نزدیک شود

 نگاهم را دیگر به چهره اش ندادم،چادرم را سفت تر

 گرفتم

 مچکر از لطفتون اما،اقاي بارگاهی براي این امر-

 کنارم هستند

گذشتم و سمت وروديبا قدم هایی بلند از کنارش   

 باغ حرکت کردم

 حرفی را که زده بودم میان ذهنم مرور کردم،اقاي

 بارگاهی براي این امر کنارم هست؟ یعنی همین

 حسام بداخالق یا به قول مریم چشم سگی؟

 مگر او هم مرد نیست! ان هم مردي جوان با ظاهري

 !جذاب

 خب باید اقرار می کردم با تمام جذابیت هاي ظاهري

اخالقش خیلی تعریف نداشت و در چشم او من اش  

 مثل یک زن نبودم ،شاید از دید ادم ها این دید او

 خوب نبود و حتی تحقیر امیز بود

 اما نه از دید من ،من مانند زن ها یا دختران دیگر
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 نبودم نوع نگاه جامعه کاري کرده بود که به اشتباه یا

ی توانستم باشمدرست دیگر نم . 

 دلم می خواست تمام مردها من را نبینند و بی توجه

 .به من از کنارم رد بشوند

 حاالاین رئیس بی اخالقم،با رفتارش نشان داد که نه

 من را به چشم زن می بیند و نه در کنارم بودن

 !برایش جذاب است و چه خوب بود این حس امنیت

ام گرفت،اره از افکار متفاوت و یا حتی عجیبم خنده  

 ادم بعضی وقت ها از تلخی زیاد زندگیش باید بخندد

 مگر میشود همیشه گریه کرد؟

 انگار همنشینی با فدوي خیلی براتون خوشایند-

 !بوده و بهتون چسبیده

 صداي زهر مانندش افکارم را پس زد و نگاه خیره به

 سنگ ریزه و خاکم را باال کشید

ن چشمان نافذ بیبراي لحظه اي نگاه نامفهومم میا  

 اعصابش چرخ خورد

 فکر میکنم بودن شما در این جا دلیل دیگه اي جز-

 فدوي داره

 متوجه منظورش شدم ،انقدر تیکه اش سنگین و

 واضح بود که نفهمیدنش غیر ممکن بود



 ابروهایم را در هم کشیدم

 همیشه عادت به قضاوت نا عادالنه دارید؟-

د ،اتشینگاهش بی هیچ رحمی زوم چشمانم بو  
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 میان چشمانش چرخ خورد

 لطفا برگردید سر کارتون-

 چشم گرفت وخواست رو برگرداند، می دانستم نمی

 خواهد جواب بدهد اما من کوتاه نیامدم

 شما حق ندارید-

 به من برخورده بود،او حق نداشت اینطور در موردم

 صحبت یا حتی نتیجه گیري کند

باره چرخ خورد تنش همراه با چشمانشنگاهش دو  

 رو به رویم برگشت و دقیق مقابلم ایستاد

 در چه مورد؟-

 لحن پر توقع و رئیسانه اش را دوست

 نداشتم،احساس میکردم با نگاهش هم بهم بی

 احترامی میکنه و سوالی که پرسیده بود بیشتر از

 قبل عصبی ام میکرد، یعنی نمی داند که حق ندارد

ش می خواهد با من صحبت کند؟هر طور دل  

 .حق ندارید با من اینطور حرف بزنید-

 لحنم بابت مردهاي نزدیکمان ارام بود، اما او خوب



 شنید و به همان ارامی با قاطعیت و تندي جوابم را

 داد

 چرا دارم-

 چشمانم گرد شد
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 چه حقی دارید؟ شما چه نسبتی با من دارید؟-

مید یا برادرم یاپدر ... 

 زبان غالف شد و او سر نزدیک اورد و ارام و خشک

 زمزمه کرد

 من به کس و کارتون کار ندارم و بهتره من و هیچ-

 جوره به خودتون نچسبونید،این جا محل کاره من و

 خوش ندارم با طرف معامله ام جیک تو جیک بشید

 نفسم حبس شد،حرفش در باورم نبود،انگشتانم

و تنم لرزید تا نزنم توي صورتش ولبمشت شد   

 هایم پر حرص لرزید و ارام جوابش را دادم...چه

 سخت بود این فشار را در خود خفه کنم تا فریاد

 نزنم

 هنوز انقدر حقیر نشدم تا خودم را به ادمی چون-

 شما بچسبونم و در ضمن افکار خراب و مریضتون را

ما وبه من نسبت ندید، شان من خیلی بیشتر از ش  

 مردهاي شبیه به شما هستند



 چشمانش اتش بود، نه خود جهنم بود حاال او داشت

 می لرزید و می توانست نعره بزند

 اما من نا ایستادم تا او جوابی بدهد ،سریع چادرم را

 جمع کردم و از کنارش گذشتم

 قلبم تند و خشمگین میزد،هوا رو به سردي می رفت
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من گر گرفته بودم و احساس میکردم تمام تنم و  

 مانند دیگ اب جوش قل می زند

 از سمتی دیگر اشفته بودم و شاید گرفته

 می دانستم حرف هایی که بینمان رد و بدل شد یک

 جواب دارد،اخراج

 خوب نبود اصال خوب نبود اما نمیشد ساکت بمانم و

 اجازه بدهم هر طور که می خواهد با من صحبت

د،مهم نبود کار پیدا میشدنکن ! 

 اصال همان سبزي سرخ کردن و پیاز و ترشی درست

 .کردن در امدش زیاد نبود اما خفتی هم درش نبود

 این مرد عبوس اجازه نداد لحظه اي از بودن در

 کنارش احساس رضایت کنم و اینطور درونم را بهم

 ریخت

 نفسی عمیق کشیدم و روي صندلی نشستم و سعی

بهم ریخته ام را کمی نظم ببخشم کردم افکار . 



 چایی بیارم براتون؟-

 صداي سرایدار باغ بود،نیم نگاهی انداختم، امداد

 .غیبی از راه رسیده بود

 لبخند محوي زدم و ارام جوابش را دادم

 اگه میشه یه لیوان اب-
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 از درون اتش بودم و زبانم چون چوبی خشک به

م چسبیده بود،خوردن اب هم افاقه نکردسقف دهان ! 

 فردا صبح کارگرها را می فرستم، ماشینام میگم-

 پنج این جا باشن ،خوبه؟

 فدوي بود که احتماال حسام را مورد خطاب قرار داده

 بود،من پشت به ان ها پشت همان میز چوبی فندقی

 نشسته بودم و نگاهم را به دیوار سیمانی رو به رویم

تمام سعی ام بر این بود که هر طور شدهداده بودم و  

 این زلزله ي درونم را ارام کنم

 بهتره در مورد این مسائل با خانم فخار هماهنگ-

 کنید

 لحن او پر از حرص بود ،اما قرار نبود من به روي

 خودم بیاورم

 اصال قرار من با خودم این شد،حسام بارگاهی براي

تند من دیگر وجود ندارد،درسته شاید داشتم  



 .برخورد میکردم

 تا به حال از این قبیل بحث ها یا حتی بدترش برایم

 اتفاق افتاده بود و همیشه در عین عصبانیت با منطق

 .برخورد کرده بودم

 ولی این بار انگار منطقم جا خالی داده بود و در حال

 !حاظر چیزي نبودم جز یک زن عصبی و پر حرص
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- ه ،ممنونباش  

 با کالم ارام و متین فدوي از روي صندلی بلند شدم

 و به سمتشون چرخ خوردم و در همان لحظه با او

 چشم در چشم شدم

 لبخند زد ،باز هم موقر و مودب

 خانم فخار بابت فردا-

 خشمم را خفه کردم و گذاشتم سر فرصت براي ان

 .مردك از خود راضی فوران کند

قطع کردمبا ارامش کالم فدوي را   

 متوجه شدم،مشکلی نداره-

 فدوي سري به نشان تائید تکان داد

 شما که ماشین ندارید درسته؟-

 نگاهش سمت حسام اخمالو و برزخی برگشت

 شما هم فردا صبح تشریف میارید؟-



 حسام با همان نگاه بخت و نصرش لحظه اي نگاهم

 کرد و بعد رو به فدوي گفت

- منخیر فردا باید دنبال کاري بر  

 خب انگار حسام به خودش مسلط شده بود و فقط

 خشمش را گذاشته بود تا من را لمس کند و لحن و

 نگاهش براي بقیه مثل همیشه مودب و محترم شده

 .بود

 فدوي قدمی برداشت و کتش را که لبه ي صندلی

 گذاشته شده بود برداشت
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- من فردا بیامپس خانم فخار اگر موردي نداره   

 دنبال شما؟

 نمی دانستم حضور من مهم هست یا نه،اما همانطور

 که حسام قبال درون ماشین گفته بود انگار باید در

 زمان کار کارگرها حضور داشته باشم

 پس سرم را به نشانه ي تائید تکان دادم

 ممنون میشم-

 خب چاره اي نداشتم،من نه ماشین زیر پایم بود نه

لد بودم پس فقط می ماند همان راهیاین شهر را ب  

 .که فدوي پیشنهاد کرده بود

 تمام نگاه و حواسم را به بیرون و شهر کوچک شمالی



 داده بودم،به آسمانش که در همین نیم ساعته ابري

 شده بود و انگار هواي باریدن گرفته بود،نفس

 عمیقی کشیدم و دلتنگی ام را عمیق از میان سینه

 ام بیرون فرستادم

 گوشی ام را از کیفم بیرون کشیدم،هواي بهار رهایم

 نمی کرد ، بعد این بحث اخري انقدر گرفته بودم که

 فقط دلم عطر تن بهار را می خواست تا این سنگینی
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 .ها را بشوید و ببرد

 همیشه به جرم مطلقه بودنم قضاوت شده

ی شناختنمبودم،همیشه در میان ادم هایی که نم  

 فقط به جرم کالهبرداري شوهرم انگشت نما شده

 بودم و در تمام این زمان ها تمام قد در مقابل این

 حرف ها و تهمت ها ایستاده بودم اما از درون ویران

 .میشدم

 احساساتم خش بر میداشت و قلبم درد می گرفت

 گناهی نکرده بودم و باید اتشش را من به جان می

 .کشیدم

روشن کردم تا شماره ي مریم را بگیرم اماگوشی را   

 باطري موبایلم رو به اتمام بود،این زندگی همیشه

 براي من بدتري در استینش داشت. باید تا مقصدي



 که نمی دانستم کجا است صبر می کردم تا شارژش

 کنم تا شاید مریم با کالمی از بهار و خوب بودنش

 .کمی حسرت دیدارش را کمرنگ می کرد

میان ماشین خفقان اور بود،حس منفی و پرسکوت   

 خشمی از سمتش احساس میکردم،نمی خواستم به

 او فکر کنم،قرارم را گذاشته بودم بی اهمیتی به این

 مرد بهترین کار بود،تمام حرف هاي تلخ و سختش را

 تحمل کرده بودم و تمامشان را ربط به سبک زندگی

نبود،به رتبه اش دادم ،اما اینبار کوتاه امدنی در کار  

322 

 یک قدم با تو      

 و مقاممان فکر نمی کردم االن بحث انسانیت وسط

 .بود

 ماشین شهر را پشت سر گذاشت ،وارد جاده اي

 سرسبز با جنگل هایی که لباس پاییز به تن کرده

 .بودن و با زرد و نارنجی هایشان دل می بردن شد

هم پر لذتاین زیبایی خداوند به وجدم اورد و نگا  

 روي مسیري که از میان این جنگل سرسبز

 میگذشت نشست

 شیشه را پایین دادم

 بوي نم و بوي درختان و علف بینی ام را پر

 کرد،صداي پرندگان و چرخش الستیک هاي ماشین



 خدایا مگر میشود این همه زیبایی در کنار هم

 دستم را از پنجره کمی بیرون کردم و بادي خنکی

کف دستم را بوسه باران کردند سر انگشتان و . 

 دوباره خدا به دادم رسید با طبیعت بکر و بوي خوش

 .بارانش دل غم گرفته ي تنهایم را ارام کرد

 جلوتر که رفتیم از میان درختان، شیروانی هاي

 کوچک نارنجی چشمک زدند و لبخندي وسیع را

 روي لبانم نشاندن،یعنی داشتیم کجا می رفتیم؟

دن به جواب صبر نکردم چون ورودیهزیاد براي رسی  

 هتل از سرعت ماشین کاست

 نگاهم روي اسم هتل نشست و مانند کودکی در دلم
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 یک قدم با تو      

 قند به هم سابیدن

 قرار بود شب را در این جا بگذرانیم،بیش از اندازه

 !شاعرانه و زیبا بود

 از ورودیه هتل زیاد رد نشدیم که ماشین در

ینگی ایستاد،تعداد ماشین هاي پارك شده خبرپارک  

 از خلوتیه هتل میدادند

 حسام حرفی نزد و فقط پیاده شد،نمی خواستم با

 توجه به اخم ها و انرژي ساطع ازش لذت از این

 مناظر را از دست بدهم



 پیاده شدم و در را بستم

 و باز پر ولع چشم میان فضاي سبز و درختان سر

داندم و زیر لب سبحان اللهیبرافراشته ي کنارم گر  

 گفتم

 خانم فخار از این سمت-

 لحنش تلخ نبود اما بیش از اندازه جدي بود

 قرارم را خوب به یاد داشتم پس فقط سر سمتش

 چرخواندم و روي راه سنگ فرش شده قدم برداشتم

 از تصویري که روبرویم بود حظ بردم،راه سنگفرش

لبه اي بزرگشده به پلی چوبی میرسید و انتهایش ک  

 و چوبی و البته بسیار مدرن و شیک

 او جلو می رفت و من لبخند زنان پشتش قدم بر
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 یک قدم با تو      

 میداشتم

 پا روي پل گذاشتم دسته به نرده هاي کنارش گرفتم

 و با همان نیش باز شده کمی خم شدم تا رودخانه ي

 زیر پایمان را ببینم

تل افرین می گفت و شایدباید به سازنده ي این ه  

 هزار افرین

 از پل گذشتیم و پنج ستاره ي طالیی را که باالي در

 قهوه اي سوخته ي بزرگ کلبه دیدم فهمیدم



 مدیران این عرصه حق را براي این هتل به جا اورده

 بودند

 حسام در را باز کرد و نگاهش سمت من برگشت

 این که کمی عقب تر از در ایستاده بود و چشمان

 نافذ و جدي اش بی هیچ حالتی خیره ي من بود

 یعنی اول من وارد شوم؟

 نباید به رفتارش فکر میکردم،پس سریع چشم

 گرفتم و از کنارش گذشتم اما باز هم ادب چیزي بود

 که ثانیه اي من را رها نمی کرد

 تشکري زیر لب کردم و وارد شدم

 هواي گرم و بوي چوب سوخته صورتم را نوازش کرد

لم را پر از حسی خوشایندو د ... 

 از کنارم رد شد

 این سمت-
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 یک قدم با تو      

 او کوتاه گفت و من چشم از فضاي چوبی و دلنشین

 روبه رویم گرفتم و سمت میز متصدي هتل چوبی که

 دو مرد خوش پوش با کت و شلوار هاي سرمه اي

 پشتش ایستاده بودند و نگاه هر دویشان روي ما بود

رگشتمب  

 حسام زودتر از من سالم کرد و هر دو مرد جوابش را



 دادند

 کمی با فاصله از حسام ایستادم و ارام سالم کردم

 ،هر دو مودبانه خوشامد گفتند

 خوش امدید،بفرمائید-

 اتاق رزو کردن برام-

 بله به اسم؟-

 حسام بارگاهی-

 مرد به مانیتور کامپیتورش نگاهی انداخت و بعد از

امل با لبخندي عمیق سر باال اوردلحظه اي ت  

 بله ،دو تا کلبه براي دو شب براتون رزرو شده با-

 سرویس کامل

 دوشب؟؟؟

 خب این قسمتش خوب نبود،میشد گفت حالم کمی
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 یک قدم با تو      

 گرفته شد ولی در اون لحظه ترجیح دادم حرفی نزنم

ودو فقط با چشمانی که حاال دقتشان باالتر رفته ب  

 خیره ي مرد رو به رویم شدم

 بله درسته-

 مرد سري به نشانه ي تائید تکون داد و فرمی روي

 میز گذاشت و خودکاري روي کاغذ قرار داد

 لطفا این فرم را پر کنید-



 حسام نگاهش سمت فرم کشیده شد

 کارت ملی و شناسنامه هم لطف کنید-

 خب خبر بد بعدي شناسنامه ام همراهم نبود،البته

رت ملی ام بود و احتماال همون کارشون را راه میکا  

 انداخت

 از داخل تنها کیف همراهم کارت ملی ام را بیرون

 کشیدم و روي میز قرار دادم

 قدمی جلو رفتم و با صدایی ارام گفتم

 من فقط کارت ملیم همراهمه-

 حسام مشغول نگاه کردن به فرم بود و خب این که

د فقط یه ایده بودمی خواستم او متوجه حرفم نشو  

 که اجرا نشد چون اقا گوش هایش تیز بود و ازسرش
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 که کمی به سمت ما چرخید میشد فهمید که حرفم

 را شنید

 مرد کارت ملی ام را از روي میز برداشت

 مورد نداره فقط،-

 نگاهش لحظه اي روي حسام رفت و دوباره سمت من

 برگشت

 ...شما با اقا-

 حسام این بار سرش کامل باال امد و کاغذ را سریع



 سمت مرد روي میز کشید

 همکار هستیم-

 مرد فهمید که کنجکاوي بی ربطش خیلی به مذاق

 مرد روبه رویش خوش نیامده ،لبخندش را عمق داد

 و با تشکر کاغذ را از روبه روش برداشت و بدون

 فوت وقت کارت هایی سفید که احتماال کلید هاي

 اتاق هایمان بودند را روي میز گذاشت

 همکارم تا کلبه هاتون همراهیتون می کنن

 حسام سري تکان داد

 می خوام چمدان و ساك لباسم را از ماشینم به-

 اتاقم بیارن

 مرد سري تکان داد

 بله حتما،سوئیچتون را لطف کنید، میفرستم براتون-
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 یک قدم با تو      

 بیارن تو اتاق

سوئیچ ماشینش را از جیبش بیرون کشید و حسام  

 روي پیشخوان قرار داد

 ممنون-

 به دنبال مردي دیگر از همان کلبه ي چوبی خوش بو

 و زیبا بیرون امدیم، خب بقیه ي ماجرا خیلی بیشتر

 از ان چه من انتظار داشتم جذاب بود



 ماشین برقی کوچکی منتظرمان بود تا ما را به کلبه

نشان شعفی عجیب داشتم برساندهایی که براي دید  

 راننده که سر جایش نشست من کمی در سوار شدن

 مردد شدم،نمیشد گفت کمی بلکه خیلی زیاد،این

 ماشین فسقلی گوگولی دو صندلی بیشتر نداشت

 یکی در جلو براي راننده و عقبی بزرگ بدون حفاظی

 در وسطش،یعنی من و رئیسم باید خیلی صمیمی

 کنار هم بنشینیم

- نتظر چه هستید؟م  

 لحن یخش نگاهم را از صندلی رویش برگرداند،من

 جلوي ورودي ماشین ایستاده بودم و این دودلی ام
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 یک قدم با تو      

 نگاه منتظر راننده واو را روي من نگه داشته بود

 ...هیچی، فقط-

 سرش را کمی کج کرد و از کنارم توانست صندلی را

ده بود را ببیندکه تنم از نظرش پوشان  

 لطفا سوار بشید،من خیلی خسته ام-

 ته کالمش خسته گی را میشد به راحتی حس کرد

 ،پس بی خیال ادامه ي حرفم شدم و چادرم را به دور

 خودم جمع کردم و روي صندلی نشستم و تا جایی

 که میشد و می توانستم خودم را کنار کشیدم،نیم



 نگاهی کرد وکنارم روي صندلی جا گرفت

 نزدیکی بینمان عطري تلخ و سنگین را برایم به

 ارمغان اورد،عطري که شاید میشد گفت بعد از پنج

 .ساعت حسش حاال اشنا بود

 تمام نگاهم را معطوف به درختان و راه اسفالت

 باریکی که از بین جنگل رد میشد کردم

*** 

 حسام

 نیم نگاهی سمتش انداختم

فمان داده بودتمام حواسش را به محیط رویایی اطرا  
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 نگاهم از چادرش پایین امد و روي فاصله ي بینمان

 نشست، به فاصله اي که نجوایی در درونم پر کردنش

 را می خواست

 لعنت به نجواي درونی فرستادم،نیاز نبود براي یاد

 اوري اتفاق درون باغ به ذهنم زمان بدهم،تک به تک

ر بودم،باز هم اتش و خشمیحرف هایش را از ب  

 افسار بریده درونم چرخ خورد و میان انگشتان

 مشت شده ام خفه ي شان کردم

 خب بعد از ان اتفاق جایی که االن قرار داشتیم شاید

 براي این زن معجزه بود،درسته من دل پر رحمی



 داشتم که اجازه می دادم هنوز کنارم باشد و بتواند

 از این وضعیت لذت ببرد

ر من همین را نمی خواستم،همین خشم دو طرفهمگ  

 این احساس پر حرص و دوري؟ این که بخواهد

 نگاهش را از من بگیرد و رفتار هایش همه بی تفاوتی

 یا شاید نفرتی را در خودش داشته باشد؟

 !پس چرا حال خوشی نداشتم

 من عصبی بودم،انقدر که می توانستم خشمم را سر

ایا خالی کنم، البته جز اوهر ادم بی ربط به این قض ! 
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 یک قدم با تو      

 !درستش همین بود

 من ادمی ترسو نیستم،پس می دانم که از رفتار

 درون باغ راضی نیستم،از حرف هایی که زدم

 می دانستم ،از کجایش را نمی دانم،اما می توانم

 نجابت این زن را به راحتی لمس کنم

روي فدوي سرمایهاین دروغ بود که او بخواهد   

 گذاري کند، اصال مسخره بود که بخواهد به او فکر

 !کند

 وقتی رو به رویش قرار گرفت و برنامه هاي

 فردایشان را با هم اوکی کردن چشمان مرمرینش

 دستش را برایم رو کردن ،او هیچ شعفی براي بودن



 با فدوي نداشت اصال هیچ حسی نداشت

 !همان لحظه فهمیدم خراب کردم

ه اقاي حسام بارگاهی خراب کردي،دردي که االنار  

 هم میکشی بابت گندي است که زدي،خواستی به

 این زن زخم بزنی اما چاقو را در تن افکار خودت فرو

 کردي

 احساساتی جدید و پر درد،تا کی این احوال ادامه

 داشت ؟
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اصله يماشین ایستاد و نگاه من از چرم صندلی و ف  

 بینمان کنده شد، قبل از این که او سر بچرخواند

 پیاده شدم

 زیر چشمی نگاهش کردم،ارام وبا احتیاط پایین امد

 و نگاه غرق لذتش در فضاي پر درخت دورمان

 چرخید

 او محو اطراف بود و ذهن من درگیر او،نگاهش سمت

 کلبه هاي نارنجی چرخید

 از این سمت لطفا-

به دنبال مرد قدم برداشت واو پر شتاب جلوي من   

 من لحظه ایستادم و خیره اش شدم

 اي کاش می فهمیدم چه ورد و جادویی داشتی که



 اینطور من را پریشان کردي

*** 

 کارت در اتاق را روي عسلی کنار تخت انداختم،بی

 انکه کتم را در بیاورم روي تخت دراز کشیدم

 خسته بودم،ذهنم خسته بود،اقرارش سخت بود ولی

 دیگر نمی کشیدم

 تا به حال هیچ دغدغه اي براي دختران اطرافم
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 یک قدم با تو      

 نداشتم،هیچ وقت بهشان فکر نمی کردن،اصال هیچ

 جنس مونثی نبود که اینطور ذهن من را درگیر

 خودش کند و حاال تمام روزم با فکر ب این زن

 گذشته بود

میان چشمان خسته ام را به سقف چوبی دادم و  

 فاصله هایش چشم چرخاندم،عطر تازه ي چوب

 شامه ام را پر کرد

 .حدس زدن احساسات درونی اش برایم دشوار نبود

 .قطعا از حضورش در این طبیعت بکر خوشحال بود

 او عادت به زندگی در زمان حال داشت. تمام ذهنش

 درگیر حال و هواي درونی اتفاقات همان لحظه می

ز پنجره به مناظر بیرون چشمشد.. شاید ذوق زده ا  

 دوخته و غرق در دلتنگی از دوري دخترکوچکش پر



 .اندوه نفس می کشد

 پشت پلک هاي بسته ام اینگونه تصورش می کنم

 که چادر از سرش انداخته و نسیم نوازشگرانه از

 گذرگاه پنجره طره موي دلبرش را به بازي گرفته

 .بود

و دلم سینه ام از تصویر کردن خلوتش سخت شد  

 .مالش رفت

 از این تضادهاي درونی، از جدال هاي بی سرانجام و
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 یک قدم با تو      

 .آزاردهنده بریده امدیگر

 .من ذهن بد گردي نداشتم افکارم کثیف نبود

 هرگز حتی در تصوراتمپا در حریم خلوت زنی

 نگذاشته بودم. اما در مقابل این زن همه چیز برایم

 .متفاوت بود

لم براي این کار ضعف می رفتد . 

 تصویر دلریزه آورش را براي هزارمین بار دوره می

 .کنم

 موهاي تاب خورده و بافته شده اش در آینه ي

 ماشین چشمانم را محو تماشا و تپش قلبم را تند

 .کرده بود

 رد لبخندش ... نگاه هاي خیره اي که یکباره می



 ...دزدید و به زیر می انداخت

پشت سنگینی پلک هاي غرق در نورمهمه و همه   

 جان می گرفت و زنده می شد. انگشتانم براي لمس

 ...هر لحظه اش نبض می گرفت

 دست بلند می کنم

 دریغا که لمس تصویر ذهنی ام تنها خیالی خام بیش

 .نبود

 از احساس خوشایندي که این خیال پردازي تمامم را
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 یک قدم با تو      

ه بود غرق آرامش شده امدرگیر خود کرد . 

 !آرامش؟

 انگار که این پیدایش ناشناخته براي جسم و روحم

 تعریف نشده باشد، مغزم ارور داده و یکباره پلک باز

 .کردم. همچون فنر سرجایم خیز می زنم

 بازهم سر و کله ي نفس تکذیب کننده و منع کننده

 ام پیدا شده و مقابل ذات لذت جویی ام قدعلم کرده

 .بود

 با صدایی گوش خراش و آزاردهنده شروع به

 سرزنشم می کند که دست از این خیال هاي احمقانه

 .ي بی سرانجام بکشم

 کوبنده بر سرم فریاد می شد و فاصله هارا یادآور می



 .شود

 باز به خودم نیش می زنم؛ از کی انقدر حقیر شدي

 !که دلت دیدار زنی در تنهایی را خواهان بود؟

ین جدال هاي درونی دستی به صورتمکالفه از ا  

 .کشیده و روي تخت نشستم

 .سایه سنگین درماندگی در وجودم رخنه می کند

 بس کنحسام، انکار تا به کی؟ دست از این چوب

 .زدن به روح و روانت بردار

 قدرت این تخیالت، شیرینی این تصورات، لذت این
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تعریف نشده آنقدري هستاحساسات ناشناخته ي   

 که به غرورت، جایگاه اجتماعی ات، حتی ثروت و

 .دولت و شوکتت بچربد

 خسته تر از آنم که شمشیر تیز شده ام را بر قلب

 .این افکار فرو برم

 بیشتر از آنکه جسمم بی جان و بی رمق باشد

 .خستگی روح از پایم انداخته بود

و میدان را همانند مبارزي که سالح بر زمین گذاشته  

 خالی می گذارد عقب نشینی می کنم و تصمیم

 .نهایی ام را به آینده موکول می کنم

 کتم را از تن بیرون کشیده و خواستم روي صندلی



 پرتش کنم که تقه اي به در خورده و نگاهم را سمت

 .در چرخاند

 براي ورود پرسنل هتل که چمدان و کاور کت و

در کنار رفتمشلوارم را اورده بود از جلوي  . 

 نگاهم روي پنجره ي کلبه ي کناري ام نشست،پرده

 هاي افتاده نشان از صحت خیاالتم داشت،خون در

 .تنم داغ شد

 امري ندارید جناب-

 نگاه سمت صورت مرد جوان برگشت، تمام حواسم

 .پشت پرده ي آن پنجره جا مانده بود
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 اقا-

م برگشتم،دست میان جیبم فروپلکی زدم و سر جای  

 بردم،اولین اسکناسی را که انگشتانم حس کرد

 بیرون کشیدم و سمتش گرفتم

 ممنون-

 نگاهش روي اسکناس نشست و برق زد

 زیاده اقا-

 بی حوصله سر تکان دادم

 مهم نیست-

 انگار از کالمم و حالت نگاهم فهمید ادم سر کیفی



 .نیستم پس پول را گرفت

رات پسر داخل امدم و سمت پنجرهبی توجه به تشک  

 و پرده هاي کنار زده اش ایستادم

 کی همه چی درست میشد؟کی می شد به این زن

 انقدر فکر نکنم؟ راه چاره ي این جدال هاي درونی

 ام بر َسر این تمنا و خواهش درونی خواستنش چه

 بود؟

 صداي تقه ي ارام مردمک چشمانم را زیر پلک هاي

می سکوت و دوباره تقه ي بعديبسته ام لرزاند، ک  

 هوشیارم کرد

 تنم را تکان دادم،دستم را از زیر سرم بیرون کشیدم
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 ،و پلک هایم میان تاریکی اتاق باز شد و سرمایی

 عجیب به تنم افتاد

 اقاي بارگاهی-

 خودش بود... با همان صداي لطیف و نوازشگري که

تدلم را نشانه می گرف . 

 دستی به صورت خواب الودم کشیدم و بی هوا بلند

 جوابش را دادم

 االن میام-

 خواب را تنها راه فرار براي ازادي ذهنم در حول و



 حوش این زن یافته بودم و حاال دوباره خودش با

 صداي روح نوازش سراغم امده بود ، این یک جنگ

 !بی ثمر بود

شناز روي تخت پایین امدم،بی انکه چراغی رو  

 کنم،دستی به مویم کشیدم دستم دستگیره را لمس

 کرد اما مکثی کردم براي باز کردنش،چیزي میان

 سینه ام تکان خورد. نفسی عمیق کشیدم و

 ...دستگیره را پایین دادم
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 چشمان منتظرش ارام روي صورت سنگی ام

 :نشست

 سالم،-

تابش این نورنارنج نگاهم چشمانش را طواف داد ،زیر  

 کی چراغ، بر سرد ِر کلبه چشمانش مانند تیله اي می

 .درخشید

 چشمانش که روي موهایم حرکت کرد حدس زدم

 سرو وضعم به چشمش آشفته آمده که اینگونه طرز

 نگاهش حسی شیرین داشت

 سالم-

 خش صدایم کمی بیشتر از حالت معمولی اش

خبر دار باشدبود،خب قرار نبود او از حال درونی ام   



 چشمانش شرمگین شد و این باربه جاي من به زمین

 :خیره ماند

 ببخشید انگار بیدارتون کردم-

 ببخشمش که اومده سراغم،این خواسته اي بود که

 قبل خواب داشتم،دلیلی براي دیدنش قبل رفتنش با

 !فدوي

 نباید به فدوي فرصت می دادم. این میدان را خالی

ا خا ِك حریف شدنگذاشتن برابري داشت ب . 
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 مهم نیست-

 !بهتر بود میگفتم اشکال نداره

 انگشتانش در حالی که لبه ي چادرش را گرفته بود

 ،به هم حلقه شدن

 شما گرسنه نیستین؟-

 به حال دلم ریشخند می زنم، تنها دلیل اینجا

 ،.ایستادنش گرسنگی بود

ه ي باریک اسفالتیچشمانم را ازش گرفتم ،به جاد  

 که ازما فاصله ي زیادي نداشت نگاهی انداختم

 در مسیر آمدنمان تابلویی را که راه رستوران را

 نشان می داد، دیده بود قطعا. با حرف هایی هم که

 مرد راننده زده بود خوب می دانست فاصله اش ده



 دقیقه اي بیشتر نبود. دلیل این که این خانم براي

ده چه بود جز همسفره شدنمان؟شام سراغ من ام  

 این قشنگ ترین فرضیه اش بود که مطمئنم همون

 .قدر محال هم بود

 گرسنه بودم اما شیطنت گل کرده ام جمله ي دیگري

 :بر زبانم جاري کرد

 نه خیلی-

 نگاهش زمین را رها کرد و کمی باالتر امد اما نه

 انقدر که به چشمانم برسد ،مردد بود
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ک قدم با توی        

 ...من فکر کردم-

 با هم شام بخوریم-

 این بار به خواسته ام رسیدم و چشمانش قفل نگاهم

 شد،جا خورده بود

 اما من منتظر همین لحظه ها بودم،نمی دانم چقدر

 شاید تمام بعد ظهر را... منتظر بودم بدون کینه و

 تنفر نگاهم کند ،هر طور می خواهد باشد فقط

عصومیت نباشدخشمی میان این م  

 نه، یعنی اره-

 نشد این صداي لرزان و دستپاچگی اش لبخند به

 لبم نیاورد



 !بالخره اره یا نه؟ بپوشم بریم؟-

 لحن شوخم لبخندي کوچک روي لب هایش

 نشاند،نگاهش را دوباره از من دزدید و جایی را به

 جز چشمانم براي خیره شدن انتخاب کرد

 در حقیقت اره،-

ورم کرد و نیشم را بیش از قبل بازمهر تائیدش کیف  

 کرد

 او ندید و ادامه داد

 راستش رو بخواهید من از تاریکی این جنگل می-

 ترسم، احساس می کنم تنها ما دو نفر اینجا هستیم
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 یک قدم با تو      

 از نوري که هنوز سعی داشت اسمان را روشن نگه

ریکیدارد میشد فهمید تازه اول شب بود و تا تا  

 خیلی مانده بود. خوب که فکرش را می کنم خوشم

 !امد،دختر عاقلی بود

 سرم را به حالت تائید تکان دادم،قرار نبود او بفهمد

 .که چقدر کارهایش مورد تائیدم هست

 باشه،شما برگردید داخل اتاقتون تا من حاضر بشم-

 بیرون میمونم،هوا خوبه-

و فضا خب براي چند دقیقه میشد در این تاریکی  

 تنهایش گذاشت،در را بستم و وارد اتاق



 شدم،احمقانه بود که دلشوره اش را گرفتم؟

 اصال به من چه! در همچین هتل امنی چه اتفاقی

 !برایش ممکن بود بیفتد

 غیرقابل انکار بود که االن مسئولیت این زن با من

 .بود. پس نگرانی ام عاقالنه به نظرم آمد

ش در تهرانچشم به راهدلسوزي براي زنی که کودک  

 مادر است احساسات انسان دوستانه ام را برانگیخته

 .بود
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 یک قدم با تو      

 .به خودم حق دادم نگرانش باشم

 اور کت مشکی ام را از کاور کت و شلوارم بیرون

 کشیدم وروي همان پیراهن قبلی تن کردم،رو به

خته وروي اینه قرار گرفتم، موهایم کمی به هم ری  

 اشفته بود دو بار دست میانشان فرو بردم و سعی

 .کردم مرتبشان کنم

 کارت اتاق را به همراه موبایل، درون جیبم انداختم

 و از اتاق بیرون زدم،در را بستم و قبل از پایین امدن

 از پله هاي سنگی،نگاهم شکارش کرد. به گونه اي

 ایستاده بود که نیم رخش به من بود و نگاهش به

سیر رو به روم . 

 تماشاي طبیعت لبخند به لبش نشانده بود انگار. با



 اولین قدمم روي پله عمیق و پرصدا نفسی به ریه

 .هایش کشید و محکم بیرونشان داد

 به سمتش قدم برداشتم و او با صداي پایم نگاه

 سمت من چرخواند،لبخند نزد و من نیز همانطور یخ

 .زده و بی تفاوت نگاهش کردم

دت کرده بود به این نماي سنگی ام. بی هیچاو عا  

 حرفی کنارم قدم برداشت تا به سمت رستوران

 .برویم

 نسیم خنکی می وزید،دستم را درون جیب اورکتم
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 یک قدم با تو      

 فرو کردم و بی اختیار نگاهم رویش کشیده شد

 .،چمدانی به همراه نداشت

ود تنهاهمان مانتوي پاییزه که از صبح تنش ب  

 پوشش بود که اصال براي این موقعیت مناسب نبود،

 مخصوصا که تجمع ابرها مشخص بود ممکن است

 .هرآن باران ببارد

 چتر هم که همراه نداشتم ولی لباس گرم میان این

 .سوز شبانگاهی یکی از واجبات بود

 سردتون نیست؟-

 نگاهش سمتم برگشت و گونه هاي گل انداخته اش

مانم دلبري کردند،حاال کار حتیروي به روي چش  



 سخت تر هم شده بود، نوك بینی قرمزش عجیب

 هوس انگیز بود،شاید براي کشیدنی ارام و یا شاید

 ...بوسه اي نرم

 یکم-

 لحنش ارام ولرزان بود

 دارید می لرزید-

 االن می رسیم رستوران-

 او سعی داشت سردي هوا را انکار کند و یا شاید بی

دهد ،اما من نمی توانستماهمیت جلوه اش ب  

 چرا یه لباس گرم تر همراهتون نیاوردین-
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 یک قدم با تو      

 نگاهش شرمگین شد،شاید خیال کرده مواخذه اش

 می کنم،که دقیقا همین کار را داشتم می کردم،نباید

 سرما می خورد

 کنارم ارام قدم برداشت

- یدفکر نمی کردم با وضعیتی که من دارم قبول کن  

 که همراهتون بیام،خیال می کردم کسی را به جام

 جایگزین میکنید

 اشتباه فکر کردید-

 من محکم جواب دادم و او کوتاه گفت:بله

 نیم نگاهی سمتش انداختم،نگاه ارامش به رو به رو



 بود دستانش را زیر بغلش زده بود و ارام و نرم کنارم

 قدم برمیداشت

ز تن بیرون کشیدمدر تصمیمی لحظه اي اور کتم را ا  

 ،ایستادن یک باره ام قدم هاي او را هم نگه داشت و

 چشمانش رویم ماند،شاید در ذهنش عکس العمل

 .هایم را سبک سنگین می کرد

 ریحانه
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 یک قدم با تو      

 تمامم دو چشم شده بود براي سبک سنگین

 کردنعکس العمل هاي عجیبی که به تازگی در

ودرفتارش سر زده ب . 

 :دستی که اور کت میانشان بود را سمتم دراز کرد

 این رو بپوشید-

 شبیه فیلم ها بود،همانقدر جذاب

 بی اختیار قدم عقب برداشتم،سرما بر استخوان

 هایم نفوذ کرده و چهار ستون بدنم را می لرزاند. اما

 خیال پذیرفتن این سبک دست و دلبازي و گرفتن

 :کتش را نداشتم

- م نیستنه ممنون،سرد  

 :چشمانش تلخ و ابروهایش به هم نزدیک شدند

 یعنی چی؟ دارید می لرزید-



 هیچ شباهتی به مرد قصه ها نداشت. نه لبخندي بر

 .لبش بود و نه از نگاهش محبت می بارید

 اما این حرکت انقدر شیرین بود که بتواند دلم را

 بزند، من به شیرینی جات الرژي پیدا کرده بودم

به حالت نفی تکان دادمسرم را سریع   

 نه من خوبم،-

 اخمش بیشتر و نگاهش کمی تند شد
347 

 یک قدم با تو      

 قدمی سریع سمتم برداشت و قبل از این که بتوانم

 قدم دیگري براي فرار بردارم،دستانش را پشتم برد

 .و اورکت را از روي چادر روي شانه هایم انداخت

انیه اول شانه هایمجا خوردم،گرماي کت در همان ث  

 را گرم کرد،

 شما خیلی مبادي ادابید،درسته؟-

 سر باال اوردم،صورتش نزدیک به صورتم بود،انقدر

 که گرماي نفسش پوست یخ زده ي گونه هایم را داغ

 می کرد

 بله-

 ابرویش باال رفت و نگاهش پر نفوذ خیره ام ماند

 کجاي ادبی که شما بهش پایبند هستید میگه-

ارتون داره یخ میزنه شما بهش بی اهمیتوقتی همک  



 !باشید؟

 قهوه اي چشمانش گرم بود ،مثل قهوه اي دم کرده و

 خوش رنگ میان انگشتانم در یک روز زمستانی

 .همانقدر گرم و تلخ ،همانقدر شیرین و چسبنده

 قدمی به عقب برداشت

 اما خودتون؟-

 نگاهش را از من گرفت و قدم به جلو برداشت

- ردم نیستمن خیلی س . 
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 یک قدم با تو      

 او رفت و من هنوز ایستاده بودم،نه به خاطر کت و نه

 .به خاطر این فیلم کلیشه اي جذاب

 فقط ان قهوه ي دل نشین حالم را کمی دگرگون و

 .شاید گنگ کرد

 نمیاین؟-

 .او ایستاده بود و نگاهش خیره ي من بود

بالش،اما یکبه خودم امدم و قدم تند کردم به دن  

 چیزي تغییر کرده بود،یک جایی میان وجودم زیادي

 .گرم شده بود،شاید دلیلش این اور کت خوش بو بود

 حسام

 در خودش غرق بود. اگر آن حسام قبل بودم توقع

 این سکوت و بی توجهی را نداشتم اما از همان



 موقع که میان باغ چادر کشید رفت می دانستم

هم جدا کردم،اصال راهش را جدا کرده،خب من  

 همان لحظه می خواستم یک راست بفرستمش

 .تهران شاید حرصم خالی شود اما نشد

 من زیادي قانون مند بودم، همیشه کار از روابط جدا

 بود،من با وجودش مشکلی شخصی داشتم و این
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 یک قدم با تو      

 .ربطی به کارمان نداشت

پوشانده بود ونگاهش کردم،اورکتم شانه هایش را   

 !دیگر تنش به وضوح نمی لرزید،همین مرا بس بود

 نه قرار نبود این همه زجر و حرص را تحمل

 کنم،حتی این سرماي مزخرف را طاقت بیاورم تا این

 مسیر و لحظه ها به سکوت بگذرد،قرار دیگري با

 :خودم گذاشته بودم ،و باید بهش عمل می کردم

 بعد شام به فدوي زنگ می زنم-

 تنش تکان ریزي خورد، انگار که به زمان حال

 برگشته بود و حاال می توانست دل به دل حرف هایم

 بدهد،قبل از ان که نگاهش مچم را بگیرد،سرد و بی

 تفاوت به رو به رو خیره شدم ،گردش سرش را از

 گوشه ي چشم دیدم

 الزم نیست فردا بیاد دنبالتون-



خورد و سکوتش را ادامه داد ،سرش دوباره چرخ  

 نگاهش به همان جاي قبل برگشت

 باشه-

 چی؟ باشه! فقط همین اون هم انقدر یخ ،نه به اون

 اتشفشان درون باغ و شعله هایی که از زبان و

 چشمانش بیرون می زد و نه به این کالم بی روح

 .وارامی که تضادش هم ازارم می داد
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 یک قدم با تو      

بیامخب قرار نبود من کوتاه  . 

 ترجیح میدم خودم صبح به باغ سر بزنم و شما را-

 هم برسونم

 چی؟-

 از کالم و حرف ساده ام جا خورده بود؟

 نگاهم سمت چشمان گرد شده اش برگشت

 کجاي حرفم عجیب بود؟-

 دستش باال امد و اور کت را جلوتر کشید و نگاه من

 روي انگشتانش بر روي لبه ي کت ماند

 ...عجیب نیست فقط-

کنه اونم به همون چیزي که من فکر کردم ،فکرن  

 !کرده؟

 نگاهم ارام از انگشتانش به چشمانش رسید،دستانم



 روي سینه ام به هم گره خورد

 فکر کردین،بابت اتفاق تو باغ اخراجتون کردم؟-

 نگاهش ثانیه اي گرد شد،اما این شک شدنش دوامی

 کوتاه داشت چون سریع به خود امد

ازم گرفت و دوباره سر باال کرد لحظه اي نگاهش را  

 نگاهش پر از ارامشی بود که به لحن منطقی اش هم
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 یک قدم با تو      

 سرایت کرده بود

 بله ،حدسم همین بود-

 خوب من مثل شما از روي احساس تصمیمی نمی-

 .گیرم

 کالم نیش دارم چشمانش را گرد کرد و لحنش کمی

 متعجب شد

 مثل من؟-

ه ي تائید تکان دادمسر به نشان  

 بله-

 لبخندي عصبی روي لب هاي صورتی ظریفش

 نشست

 می دونید نقطه ي قوت شما چیه؟-

 ابرویم باالرفت،می دانستم قرار نیست حرف

 دلچسبی بشنوم،اما این وجهه ي جنگ جویش را به



 زن ارام و کناره گیر ترجیح می دادم

 همین که به چشمانم اینطور بی پروا زل بزند و با

 خنده اي پر حرص بخواهد روانم را به هم بزند

 خودش ته لذت و کیف داشت

 نه بفرمائید-

 انگشتانش روي اورکتم محکم شد
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 این که در همه حالت خودتون را بی تقصیر می-

 دونید و اگر اشتباهی باشه از طرف بقیه است

 ریحانه

ه ي چشماننگاهش عاري از هر حس عصبانتی خیر  

 جدي ام بود شاید بی چشم و رویی بود وقتی کتش

 روي شانه هایم قرار داشت و بابت تنها نبودن، کنارم

 این راه را طی میکند اینطور بی رو در بایسی صحبت

 می کردم

 ولی در ته وجودم در قسمتی که نمی دانستم

 کجاست ،نمی خواستم دلخوري یا ناراحتی نسبت به

ه باشد،درست است که ادماو در وجودم ماند  

 خجالتی یا بی زبان بازي نبودم. اما همیشه حواسم

 بود که تا ادم هاي اطرافم به خیال خود هر طور که

 دلشان می خواهد رفتار نکنند. خلقیاتم هم اینطور



 نبودم که اتفاقات گذشته را وسط بکشم و براي فرد

 مقابلم مدام یاداوري اش کنم،تمام امروز از همان

ظه ي اولش عجیب و غریب بودلح . 

 شرطم با خودم بی توجهی به این مرد بود اما این که

 ناراحتی ام را بروز بدهم و تفهیم کنم که رفتارش
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 موجب ناراحتی ام شده و عصبی ام کرده کدام

 !قسمتش نزدیک به خواسته ام و قولم با خودم بود

 !نمی دانستم

- میدمبهتون حق   

 جا خوردم ،نمی دانم گوش هایم درست شنید؟

 نگاهم کمی ریز شد و او با چهره اي که حاال بسیار

 صبور به چشمم می آمد ادامه داد

 منم اگر فردي غریبه در رفتار و منشم با ادم هاي-

 دیگه دخالت کنه،یا برایم نقش وابستگانم را بازي

یارکند جوش میارم،که البته رفتار شما در باغ بس  

 عادي و طبیعی بود،من زیادي خسته و بی حوصله

 بودم

 خب،خب،خب

 مطمئن بودم از سرم داره دود بلند میشه نه بابت

 عصبانیت این بار سیم هاي مغزم سوخته بود انقدر



 که فاز و نول در مقابل این مرد قاطی کرده

 بود،عجیب بود و رفتارش در عین سادگی پیچیدگی

که می خواستم سر خاص خودش را داشت،هر بار  

 جایش بنشانمش بهگونه اي حرف میزد یا رفتار

 میکرد که انگشت به دهن می ماندم و حاال اینطور

 ...غیر مستقیم عذر خواهی کردن
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 فقط نگاهش کردم،نمی دانستم حتی چه عکس

 العملی باید نشان بدم یا چه بگویم،او با ادم هاي

متفاوت بودکنارم بسیار  . 

 دستانش از روي سینه اش جدا شد

 من و شما مثل تمام ادم هاي این دنیا با هم-

 متفاوتیم،این دلیل نمیشه که تفاوت بینمون را ربط

 به کار بدم و بخوام از موقعیتی که دارم به نفع خودم

 استفاده کنم،باید سعی کنیم از این به بعد بیشتر

 همدیگرو بشناسیم

نگاهش پر از نرمش و حس خوبلبخند نزد اما   

 شد،دیگر نه متعجب بودم و نه گنگ و جا خورده

 درست می گفت و این حرفش به دلم نشست،نگاه

 من به ادم هاي زندگی ام همیشه همین بود ،تفاوت

 هایمان که نباید بینمان دوري بیندازد ، این مرد



 همان تفکرات من را به زبان اورد جز...شناخت

 !بیشتر

درونم حسی منع کننده اي به پا خواست تالحظه اي   

 .درونم شورش کند و همه را همراه خود بسازد
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 نگاهش را بی تفاوت به احواالت درونی ام گرفت و

 قدم به سمت جلو برداشت،حسم از تک و تا افتاد و

 قبل هر گرد و خاکی جاي خودش نشست

از هر فرد دیگريرفتار این مرد با من متمایز   

 بود،طوري که او با من رفتار میکرد و یا حتی مخاطب

 قرارم می داد بیشتر شبیه همکار بود و نه بیشتر،

 پس این اشاره اي که به شناخت بیشتر داشت، کدام

 قسمتش باید خطرناك و یا بد می بود؟ وقتی قرار

 !نبود برایش زن باشم

داشتمباشه اي زیرلب گفتم و به دنبالش قدم بر  

 کمتر از ربع ساعت به رستوران جنگلی رسیدیم،بعد

 از انتخاب غذا دور ترین صندلی را براي نشستن

 انتخاب کرد. این رفتارهایش همه  مهري بود بر

 صحت افکارم ،این مرد هیچ توجه غیر عرفی به من

 نداشت و این عکس العمل هایش چقدر خیالم را

 .راحت میکرد



شمزه ام فکرم بی هواتمام زمان خوردن شام خو  

 درگیر حرف هاي اخرش بود،نقش وابستگانم را در

 بیاره! همان حرفی که بهش زدم...نه پدرم بود و نه

 برادرم

 چرا حس خوبی از این حرف ها نداشتم؟
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 نه از بابت او، که از حرف هاي خودم و تصور آنکه

 ناخواسته توهینی کرده باشم احساس

 .ناخوشایندي نسبت به این مسئله داشتم

 حقیقتش من هرگز از معذرت خواهی و یا قبول

 اشتباهاتم ترسی نداشتم، اما ایمان دارم و مطمئنم

 که نحوه ي رفتارم و حرف هایم در ان لحظه اشتباه

 نبود. به دلم افتاده بود در ان موقعیت و با نگاهی که

ما همه ي ایندیده شدم باید انطور جواب می دادم، ا  

 ها را هم که مرور می کردم باز هم حسی درونی،

 .سرزنشگرانه ازارم می داد

 سر باال اوردم و نگاهم سمت میزش چرخید،از هم

 فاصله داشتیم شایدنزدیک به سه میز دیگر سرش

 پایین بود و در حال خوردن پیش غذایش بود

 از قضاوت کردن حرف زده بودم،از اشتباهات او،

چندین بار بی انکه به زبان بیاورم در دل، ولی خودم  



 قضاوتش کرده بودم و هر دفعه بعد از اثبات قضاوت

 .ناحق و اشتباهم، حال عجیبی بهم دست می داد

 ناراحت نبودم، اما آن حال خراب شاید تفسیر و

 توضیح ِعذاب وجدانی بود که از قضاوت ناحقی که

 .در برابرش داشتم دست به گریبانم شده

حت نبودم که این مرد یمت و سوي تفکراتس بانارا  
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 تفکراتم متفاوت بود و برعکس حتی حس

 .خوشایندي از کنارهم چیدان این تفاوت ها داشتم

 در همین فرصت یک روزه متوجه شده بودم ادمی

 بسیار منطقی و دقیقه...منطق برایم مثل نان شب

 .بود،شبیه به هم بودیم

گاهش که سمتم برگشت سریع چشم گرفتمن . 

 او ادمی با مالحظه و با ادب ،البته که در چند جایی

 رفتارش برایم حمل بر بی ادبی شد اما خب این به

 همان تفاوت ها برمیگرده

 نفس عمیقی کشیدم و قاشقم را درون بشقاب نسبتا

 خالی ام گذاشتم،اما از هر چه بگذریم فکر حساب

سائل دیگه مهمتر استکتاب این هتل و م  

 من حتی نمی دانستم پول یک شب ماندن در این

 هتل چنده! شاید همان موقع در کلبه که به مریم



 زنگ زدم باید اسم هتل را میدادم تا مریم از طریق

 اینترنت پیدایش کند

 فکرکردن به این مسائل حالم را حسابی خراب

 میکرد،پول ناهار،پول هتل و فردایی هم وجود داشت
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 و حسابی که پول اندکی درونش بود،می دانستم همه

 ي این ها از طرف او حساب شده، شاید از حقوقم کم

 میکرد و شاید ریز ریز اجازه میداد پرداخت کنم ولی

 .هر چه بود فکر پرداختشان اذیتم می کرد

 زمانی که دست از خوردن کشیدم،سر که باال کردم

ر رستوران نسبتا خلوت سر چرخواندم،پیدانبود،د  

 کردنش میان چند زن و مرد دیگر اصال کار سختی

 نبود،دیدمش...بیرون ،پشت شیشه هاي قدي

 رستوران پشت به من و رو به طبیعت و شب سیاه

 ایستاده بود،می دانستم بیرون دارد باران می بارد و

 شاید نگاه او هم غرق در تابلوي نم ناك رو به رویش

 بود

 از جایم بلند شدم،و چادرم را روي سرم مرتب

 کردم،اور کت را از روي صندلی برداشت و میان

 اغوشم گرفتمش از در شیشه اي رستوران بیرون

 .زدم،نیم نگاهی سمتم انداخت



 بوي خاك و علف خیس خورده،عطر برگ درختان و

 پوست هاي نم دارشان روحم را جال داد

انی باالي سرمان میصداي نم باران که به شیرو  

 خورد

 چجوري باید برگردیم؟-
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 گفتم براتون ماشین بیاد تا دم کلبتون ببرنتون-

 نگاهم سمتش چرخید،هنوز چشمانش روي صورتم

 بود،نور چراغ باالي سرش نیم رخش را روشن تر از

 بقیه ي صورتش کرده بود،موهاي نسبتا پریشان و ته

و چشمان قهوه اي اش ریش مرتب  

 براي اولین بار اقرار کردم که جذابیت ظاهري اش

 غیر قابل انکار است

 شما چی؟-

 لحنم ارام بود و او شبیه به اواي من همانقدر ارام و

 صبور جوابم را می داد

 راه رفتن زیر بارون را دوست دارم،بی چتر-

 نگران شدم

 سرما میخورید-

انش خوش فرمنگاه نافذش را ازم گرفت...چشم  

 بودند و حالت نگاه کردنش... یکجوري ته دل ادم را



 خالی میکرد

 مهم نیست،فردایی می اد و خوب میشم اما زیر-

 بارون راه رفتن نمی دونم کی اینطور بی دغدغه

 نصیبم میشه

 !حرفی جدید و شناختی جدیدتر

 پس به اور کتتون نیاز دارید-
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هی سمتم انداخت،لبخندي محو روي لبشنیم نگا  

 نشست و حال چهره اش را جذابیتی دوبرابر بخشید

 شما بهش بیشتر نیاز دارید-

 این را گفت و قدمی سمت جلو برداشت

 دم کلبه می بینمتون،فعال-

 و بدون هیچ سر پناه با همان پیراهن ساده و شلوار

 خوش فرمش در حالی که دست درون جیب داشت

رفت زیر باران  

 خیره اش ماندم،زیر نور هاي چراغ ها معلوم بود،ارام

 قدم بر میداشت و از سبک قدم زدنش میشد به حال

 خوشی که دارد پی برد

 حسام

 قطرات کوچک و خنک باران سر شانه ها و سرم را

 لمس می کردند و خنکی پر لذتی را به جانم می



 ریختند،داغ بودم،شاید هم از درون اتش گرفته بودم

نسیم و باران دست به دست داده بودند تا تنم را از و  

 جان این اتش نجات دهند

 چشم بستم،دمی عمیق و خنک هاي هوا و نم باران

 میان ریه هایم و باز دمی عمیق تر
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 خیالم از بابتش راحت شده بود،چند بار به پرسنل

،اما ته دلم هتل تاکید کرده بودم تا با ماشین ببرنش  

 چیز دیگري میخواست

 بودنش...صداي ارام قدم هاي پایش...شمارش نرم

 نفس هایش و صداي ملیح و پر ارامشش

 ...اقاي بارگاهی-

 !خودش بود

 سریع سمت عقب چرخیدم

 اره خودش بود،چتر باالي سر داشت و با قدم هایی

 شبیه به دو سمتم می امد

ته ي بارانایستادم ،باورم نمیشد...شبیه به فرش  

 بود،ظریف و شکننده در قاب مقدس سیاه چادرش

 به من رسید،نفس نفس میزد،نگاهش باال امد

 خدایا قرار است مدام ازمایشم کنی؟ و هر بار سخت

 !تر



 صورتش مانند هلو بود،نرم و صورتی و می دانستم

 طعمشان هم همانقدر لذیذ واب دار است

م جوالنگونه هاي رنگ گرفته اش در مقابل چشمان  

 میدادند و دل من را براي چشیدنشان اب می

 انداختند

 تیله ي چشمانش برق میزد
362 

 یک قدم با تو      

 لبخند شرمگینی روي لب هایش نقش بست

 میشه منم باهاتون بیام؟-

 این چه سوالی بود؟ انگار که میلیون دالر به

 عنوان جایزه بهت بدن و ازت بپرسن می خوایش؟

ر شکه کننده و عجیب...چطور این جایزههمان قد  

 نصیبم شده بود

 نگاهش میان صورتم چرخ خورد

 اقایی که بهش بابت من تاکید کرده بودین قبول-

 نمی کرد،به اجبار ازشون این چتر را گرفتم و گفتم

 بهتون میگم که خودم اینطور خواستم

 چرا؟-

 !لحنم جا خورده بود،نمی دانم متوجه اش شد

ق تر شد و میان سینه ي من یخی ابلبخندش عمی  

 شد ،شاید هم میان اتش درونم قند حل کردند،



 حرفتون را دوست داشتم،نمی دونم کی همچین-

 ...فرصتی برام گیر میاد،قدم زدن زیر باران

 نگاهش به زیر نور تیر هاي چراغ برق و بارانی که به

 وضوح مشخص بود کشیده شد

 تا به حال تجربه اش نکردم-
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 ابرویم باال رفت و حال خوشی نصیبم شد،اولین

 بارش،خاطره اي که با وجود من در ذهنش هک

 میشد

 دارید خیس میشید-

 چتر را باال سرم کشید و قدمی بهم نزدیک تر شد

 .حاال هر دو زیر یک چتر بودیم

 بینمان سکوت بود ، قدم هایی آهسته و هم زمان

گرفته بودم و او دوباره اور کتم را به دسته ي چتر را  

 تن داشت و این بار در زیر چادرش،از یاداوري اش

 .شیرین ترین لبخند بر لب و ذهنم ثبت میشد

 براي تن کردنش کمی چرخ خورد و پشت به من اور

 کت را به تن کرد،باید قبول می کردم که با چادري

 خیس شده تن کردن اور کتم که کمی برایش گشاد

د سخت بود،من بی توجه به بارانی که سر و کمر وبو  

 شانه هایم را خیس می کردتمام چتر را روي سر او



 گرفته بودم ،فکر سرما خوردنش عجیب ازارم

 .میداد،او زیادي نحیف و شکننده بود

*** 

 ریحانه

 تنم گرم بود و حالم...عجیب خوش بود
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تنم در جریان بود،به او حسی جدید میان رگ هاي  

 نزدیک بودم اما هیچ حس بدي نسبت به این

 .وضعیت انتخاب کرده نداشتم

 قدم هاي آرام،صداي باران و بوي خوشش که همه جا

 .را عطراگین کرده بود

 سر انگشتانم از سرماي هوا به درد امده بود

 اجازه دارم دست تو جیب کتتون کنم-

ایش را رویم سرم کمی سمتش چرخید نگاه قهوه  

 دیدم،رنگ نگاهش با تمام امروز متفاوت بود.زیادي

 گرم و موقر بود و چه به دلم می نشست حالت

 صبور چشمانش

 راحت باشید-

 لبخند زدم،تشکرم ارام بود و او شنید که لبخند روي

 لبش فرم گرفت،به رو به رو نگاه کرد و من هنوز به

 اوخیره بودم،به دکمه ي باز شده ي باالي



 پیراهنش،به سرشانه ي خیسش و گردن بلند و

 خوش تراشش، به موهاي خوش فرم تیره اش که

 بارش باران و وزش نسیم آشفته اشان کرده بود

 دست در جیب کت کردم و تنم یکباره گرم شد،

 او ساکت بود و من حس عجیبی براي حرف زدن

 داشتم،نمی دانم چرا اما دلم می خواست حال خوشم
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 را با او شریک شوم،با همکاري که این ساعت هاي

 زیبا را برایم رقم زده بود

 بوي خوبی میاد-

 جوابش سکوت بود اما از گوشه ي چشم چرخیدن

 سرش را دیدم،نمی خواستم دوباره نگاهش را ببینم

 و به رنگ محشر چشمانش فکر کنم،فاصله هایمان

م امشب چه مرگمباید حفظ میشد و من نمی دانست  

 شده بود

 ذهنم را به سمت بوي علف ها و باران سوق دادم

 شاید نباید مخاطبم قرارش میدادم،ندید ،بدید نبودم

 امااین وضعیت زیادي شاعرانه بود،می خواستم چوب

 بردارم و بر سر دلم بکوبم،که با وضعیت زندگی ام با

 عنوانی که به یدك می کشم بهتر است بی خیال این

و هواي عجیب و تازه بشوم و سرم را بیندازم حال  



 پایین و گازش را بگیرم و تنهایی بروم اتاقم که

 همیشه همین کار را می کردم،

 اما این بار تازگی داشت،مکانش و حسش و ادم

 کنارم

 شبیه به هیچ وقتم نبود،من می ماندم و خودم را

 براي این قدم زدن رویایی توبیخ نمی کردم فقط به

این که مرد کنارم خیاالتش برعکس من بود وخاطر   

 این مکان برایش این قدر رویایی و جذاب نمی امد و

 !برایش مهم نبود که ریحانه اي کنارش باشد یا که نه
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 یک قدم با تو      

 نفس عمیقی کشیدم و سرما را به سینه ام فرستادم،

 فضاي جنگل تاریک بود و تنها روشنایش تیرهاي

برق بود چراغ  

 دست جلو تراز چتر بردم و قطرات باران را بر کف

 دستم احساس کردم و دلم ضعف رفت ،چه حال

 خوبی،خدایا ممنونم

 نمی دانم اخرین بار که این قدر خوشحال بودم چه

 زمان بود

 سر شام احساس کردم ذهنتون درگیره-

 صداي مردانه و بمش تمام حواسم را سمتش

م تا خیره اش نشوم،نیمبرد،نگاهم را کنترل کرد  



 نگاهی سریع و دوباره خیره ي درختان باران خورده

 ي روبه رویم شدم

 بله-

 نمی توانستم از درگیري هاي ذهنی ام برایش

 بگویم،غرور احساسی بود که هر انسانی در وجودش

 زنده نگهش می داشت و من شاید در این مسائل

 نسبت به حساسیت غیر عادي ام کمی بیشتر این
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 یک قدم با تو      

 .حال را داشتم

 می تونم حدس بزنم که به چی فکر می کردین-

 این که دلم بخواهم حدسیاتش را بشنوم،عادي

 بود؟یا باز هم رفتاري مخصوص براي امشب بود؟

 ذهن خوانی بلد هستید؟-

 باز هم نیم نگاهی سمتش انداختم و نگاهم روي

اهش نه یخ بود وقهوه اي جذابش لحظه اي ماند،نگ  

 نه بی تفاوت و سنگی ،بلکه میان این تاریکی و نسیم

 سرد و سوز دار گرم بود و شیرین

 او حاالت و رفتارش تغییر کرده بود و یا ذهن من یاوه

 !بافی میکرد

 نمیشه گفت ذهن خوانی یا علم غیب،شاید کمی-

 دقتم روي مسائل اطرافم باال است



شان جلب شدن توجهمنگاه نگرفته بود ،ابرویم به ن  

 باال رفت

 خب دقت باالتون میگه من به چی فکر می کردم؟-

 لبخند نمی زد ،اما فرم چهره اش ارامش و گرمایی

 خاص داشت، انگار باران تلخی هاي ظاهرش را

 !شسته بود

 نگاهش با دقت خیره ي چشمانم شد

 شرم و حیا به جانم افتاد
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 یک قدم با تو      

- از اول یه سري موضوعات را براتون توضیحمن باید   

 می دادم ،که بابت اتفاقات افتاده و مسائلی که گره

 خورد فراموششان کردم

 حرف هایش توجهم را جلب کرد

 چتر را کمی بیشتر به سمت من گرفت و نگاهم روي

 قطره باران که روي شانه اش می ریخت نشست

- درمن باید بهتون می گفتم که تمام مخارج شما   

 این سفر به عهده ي شرکت هست و بابت ماموریت

 .بهتون حق ماموریت داده میشه

 نتوانستم خیلی عادي برخورد کنم و لحظه اي نگاهم

 ذوق زده برق زد و قبل از این که دست دل پر

 دراورده ام برایش رو شود ،نگاهم را مخفی کردم



 تو رستوران هم احساس کردم شاید دارید به-

کر میکنید و وظیفه ام دونستم درهمین مسئله ف  

 موردشون بهتون بگم

 این که دلم بخواهد بدونم این حق ماموریت چقدر

 است طبیعی بود اما پرسیدنش برایم اصال مقدور

 نبود،

 سر باال اوردم و نگاه پر تشکرم را بهش دادم،

 ممنونم،بله کمی فکرم درگیرش بود که حاال با-

 توضیحتون همه چی بهتر شد

را ارام به حالت تائید تکان دادسرش   

 خوبه-
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 یک قدم با تو      

 می دانستم که از وضع زندگی ام اگاه است اما نمی

 توانستم رفتار االنش را حمل بر ترحم به این وضعیت

 بدانم،خب این در تمام شرکت ها رفتاري عادي

 محسوب میشد اصال مگر از قبل حدسش را نزده

 !بودم

د بدون هیچ حس و حال پر شک و بديپس بهتر بو  

 .از این وضعیت به وجود امده لذت می بردم

 کلبه هایمان کم کم مشخص شد

 فردا صبح براي رفتن به باغ لزومی بر اومدنتون-



 نیست

 سر باال اوردم نگاهش به رو به رو بود،هنوز قطره هاي

 شانه اش را خیس می کردند

 چرا؟-

 نگاهش سمتم برنگشت

- ت فردا از چهار صبح همراه با بقیهاجباري نیس  

 حضور داشته باشید،بعد صبحانه کسی را میفرستم

 دنبالتون،اینطور کمتر خسته میشین

 این مرد داشت سعی میکرد شیرین باشه و یا رفتار

 !هاي االنش ناخواسته اینطور می نمود

 مگه این وظیفه ي من نیست؟-

 نگاهش سمتم چرخ خورد،پاهایش ایستاد و من نیز
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 یک قدم با تو      

 همگام با او متوقف شدم،سمتم کمی چرخید و حاال

 میشد گفت دقیق رو به رویم ایستاده بود،عطر

 .حضورش بیشتر از عطر باران مشامم را پر کرده بود

 اگر من اجازه بدم مشکلی نیست،-

 نمی دانم چرا اما دلم خواست ازش بپرسم

دمسر باال کردم،خیره ي چشمانش ش  

 چرا االن این اجازه را میدین؟شما که می گفتین از-

 همان ابتدا باید حضور داشته باشم؟



 دلم دنبال چه جوابی بود که اینطور مشتاقانه می

 تپید؟

 حسام

 می توانستم در همین لحظه سفت درحصارش بکشم

 و سرش را به سینه ام بفشارم و بگویم چون نمی

در اسوده دانم چه مرگم شده،دلم می خواهد تو  

 ترین حالت ممکن باشی و من یک تنه همه ي

 .سختی ها را به جان بخرم

 اما او مرغ عشق کوچک ترسویم بود،از همین حاال

 چشمانش طوري پر دقت خیره ام بود تا کلمه اي

 اشتباه را بشنود و فرار کند اما من خیال پراندنش را

 نداشتم،شاید ساعتی قبل دلم این کار را میخواست
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 یک قدم با تو      

 اما االن زیر این باران،با این نگاه شفاف و زالل و گونه

 هاي گل افتاده و اور کتم که در تنش بهم چشمک

 میزند خیالی جز نگه داشتنش در سرم نبود

 به چشمانش خیره شدم،سینه ام تنگ شد

 ربطی به االن یا گذشته نداره،من درون ماشین-

یفتون را گفتم و االن یههنگام اومدن شرح وظا  

 پیشنهاد دوستانه دادم،که اگر به هر دلیلی دلتون

 می خواد صبح همراه من بیاید موردي نداره



 نگاهش ارام گرفت،کارم را درست انجام داده بودم

 لب هایش کش امد و برایم شیرین طنازي کردند

 همراهتون میام-

 لبخندم را خوردم و با همان نگاه ارام فقط سري

ان دادمتک  

 باشه-

 نگاهم را گرفتم، این بار براي صبري که حدي

 داشت،تا کی خیره اش بمانم و دست از پا خطا

 نکنم؟ان هم منی که هیچ وقت مانعی برایم نبوده،هر

 وقت دلم کاري را خواسته انجامش دادم و هیچ وقت

 !دلم لمس زنی را اینطور نخواسته بود

 خواستم سمت کلبه قدم بردارم

- ظهیه لح  
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 یک قدم با تو      

 ایستادم و دوباره نگاهش کردم،چطور می توانست

 اینطور خواستنی به چشم بیاید؟

 بله؟-

 دستش سمت چتر باال امد ومن لحظه اي جا خوردم

 انگشتانش باال تر از من روي میله ي چتر نشستن و

 کمی چتر را به سمت من هل داد

- که من بیشترتمام مدت چتر را حالتی گرفتید   



 زیرش بودم،شانه هاتون خیس شدن،سرما می

 .خورید

 چشمانم از انگشتانش روي لب هاي کش امده اش

 نشست،روي مالحت لبخندش که جان تازه اي بهم

 می بخشید،این زن نگرانم بود و این نگرانی چه حال

 خوبی داشت،چه احمقانه فکر کردم تا همیشه

رمنگرانش کنم و از این رفتارش حظ بب  

 قبل پله ي کلبه اش ایستادیم

 چشمانم خیره ي چشمان معصومش بود،روي نم

 چادرش،گونه هاي گل انداخته اش،نوك بینی

 دلبرش،
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 یک قدم با تو      

 ممنون-

 لبخندش دلم را فشرد

 عقلم را با لگدي به انتهاي مغزم پرتش کردم،فقط

 امشب چیپ و بی ارزش میشدم،فقط امشب تمام

را پر از او و عطر مست کننده اش میذهنم   

 کردم،صبح حسام همیشگی میشدم،همان تاجر

 موفق و بلند پرواز همان که دلش براي هیچ دختري

 ...نلرزیده

 لب هایم جان گرفته از ازادي مشروطشان کش امدند



 !من که کاري نکردم-

 لبخندم خوب به چشمانش امد ،اي کاش میگفت من

ام می اید؟ هم مثل او لبخند به چهره  

 ...امشب ،این قدم زدن زیر بارون-

 حرفش را خورد شاید در خودش نمی دید تا از بودن

 .کنارم احساس رضایت کند

 اما همین فرو خوردن حرفش براي من دنیایی

 ارزید،او در کنار من پر از حس خوب شده،با یک

 ...چتر قدم زدیم

 نمی توانستم بی خیال شرم میان نگاهش بشوم،دلم

مقابل حال نگاهش سیري ناپذیر بود با همان در  

 لبخند و قیافه ي کیفور خیره اش شدم

 حضور شما امشب این قدم زدن را دلچسب کرد-
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 یک قدم با تو      

 سرش سریع باال امد ،حالت نگاهش اما ارام و اهسته

 بود،ناباور به چشمان و لبخند روي صورتم نگاه کرد و

د امشبمان را خراب کندلب باز کرد تا شای  

 اما دستش را خواندم و سریع ادامه دادم

 شاید رفتارم این را نشون نمیده اما همیشه دوست-

 .داشتم اشنایی اي نزدیک با کارمندانم داشته باشم

 دروغ بود،همین که من می دانستم تمام حرف هایم



 یه شوخی مسخره است کافیه،در تمام عمرم تنها

نزدیکی اش را می خواست ،اما کارمندي بود که دلم  

 !او که خبر نداشت

 انگار چهره ام در این بازي نقش بی تفاوتی را خوب

 ایفا کرد که نگاهش ارام گرفت

 گنجشکک من بیشتر از ان چه خیال می کردم

 !ترسو بود،روزگار با او چه کرده بود؟

 این خیلی خوبه،شاید باید من هم نگاهم را نسبت-

 به شما عوض کنم

رویم باال پرید،انگار امشب بیشتر از تصورات مناب  

 !داشت زیبا جلو می رفت

 عطسه ي کوتاه و با مزه اش تنم را تکان داد،داشت

 .سرما می خورد

 باید به اجبار از این فضاي شاعرانه ي دلچسب دل

 می کندم و به اتاق گرم و نرمش می
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 یک قدم با تو      

این در می نشستم و فرستادمش،شاید تا صبح پشت  

 .خیال بودنش در زیر باران را مرور میکردم

 لبخندم جمع شد،چتر را بیشتر باالي سرش گرفتم و

 با دست به در کلبه اش اشاره کردم

 ممکنه سرما بخورید،بهتره برید داخل-



 انگشتان قرمز شده اش را به نوك بینی اش کشید و

 چشمانش لحظه اي سمتی که انگشتانم اشاره می

 کرد را نگاه کرد

 باشه، فقط کمی صبر کنید تا کتتون را براتون بیارم-

 اورکتم؟ االن غرق در عطر ارامش بخش تنش بود،

 باید قبول میکردم و شب را با مستی از عطر او به

 !صبح می رساندم

 اما برخالف ذهنیت هایم سر به حالت منفی تکان

 دادم

- شما بهش نه ،عجله اي براي گرفتنش ندارم،احتماال  

 بیشتر نیاز دارید

 لبخندي قدردان حواله ام کردم و سرش را به حالت

 تائید تکان داد

 ...ممنون،امشب-

 قبل از پایان جمله اش قیافه اش کمی متعجب شد و

 نگاهش تغییر موضع داد و سمت تنش چرخ خورد
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 یک قدم با تو      

 فکر کنم گوشیتون داره زنگ می خوره-

ش برداشتمقدمی سمت  

 مهم نیست-

 امشب تنها شبی بود که ذهن و قلبم می توانستند



 براي خودشان ازادانه بتازند،نمی خواستم این لحظه

 ي اخر را از دست بدهم،االن تماما گوش بودم براي

 حرفی که نصفه ماند،که می دانستم چی است و به

 تشکري براي خوش گذشتن امشب منتهی میشد،اما

اشتم،لبخندش و این نگاهصدایش را دوست د  

 مهربان وپر ارامش،مگر چند بار دیگر او اینطور

 نزدیک به من می ایستد و من غرق در ترکیب عطر

 او و باران می توانستم اینطور رها نگاهش کنم و دلم

 !براي لمس صورتش مالش برود

 اما انگار او خیلی با من هم عقیده نبود چون دست

رون اورد،نگاهش لحظهدر جیب کرد و موبایم را بی  

 اي روي صفحه اش نشست و سریع سمتم گرفتش

 ممکنه تا صبح بهش احتیاج پیدا کنید-

 میان انگشتانش قبل از ان که بگیرمش نگاهم روي

 صفحه اش نشست،اسم مهناز افتاده بود

 گوشی را گرفتم و بدون این که به لرزش هاي بی
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 یک قدم با تو      

در دستم نگهش داشتم صدایش جواب بدم  

 جواب نمیدین؟-

 نگاهش با دقت خاصی روي گوشی ام بود، یعنی

 برایش مهم بود؟ اسم مهناز و این دقت براي



 جوابگویی من

 .بدم نمی امد کمی سر به سرش می گذاشتم

 ابرویم باال رفت ولبخند پر شیطنتم را فرو خوردم

 چرا-

 دستم را روي ایکون کشیدم و گوشی را به گوشم

 چسباندم

 سالم-

 صداي زنانه ي مهناز درون گوشی پیچید و در این

 فاصله اي که داشتیم می دانستم او خیلی خوب صدا

 را می شنود

 به اقا، کجایی تو؟-

 نگاهم میان چهره ي گنجشککم چرخ خورد

 ،چشمان قهوه اي پاك و ساده اش خیره ي جیب

 اورکتم بود

مهناز را او ساکت بود و من غرق در احواالتش جواب  

 دادم

 تنکابن،با یکی از همکارام اومدم-
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 یک قدم با تو      

 به به همیشه به سفر،همکارتون خانمه یا اقا؟-

 گرد شدن چشمانش را دیدم و لبخندي ذوق کرده

 روي لبم نقش گرفت،اما لحنم مثل ابتدا بی تفاوت و



 سرد بود

 فرقی داره؟-

 مهناز از پشت تلفن خندید

- ه تو اصال مونث جماعت را می شناسی؟نه مگ  

 اگر می دانست االن چه کسی رو به رویم هست و

 حال دلم با هر باال و پایین شدن نگاهش چطور تغییر

 می کند نظرش را در موردم عوض میکرد یا شاید

 بابت همچین احوالی در حسام خان بارگاهی از

 .تعجب شاخ در می اورد

جیب لباسم کنده کمی تنش تکان خورد و نگاهش از  

 شد و باال امد،نگاهم را نگرفتم و لحظه اي چشم در

 چشم شدیم،جا خورد انگار توقع نگاهم را نداشت

*** 

 ریحانه

 نگاه نافذش خیره ام مانده بود

 مهناز کاري داري؟-

 لحنش خشک بود مثل تمام زمان هایی که با من هم

 کالم میشد به غیر از کنار هم بودنمان در زیر این
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 یک قدم با تو      

 چتر! امشب این چتر مشکی ساده جفتمان را تغییر

 داد،او شیرین و دلچسب شده بود،حرف هایش و



 لبخند نابش...نگاه هاي مردانه ي گرمش

 و من...انگار ادم جدیدي درونم زنده شده بود،زنی که

 من نبودم،نه منطق داشت و نه افکاري شبیه به من

رد،او دلش می خواست با ایندر سرش گذر می ک  

 مرد حرف بزند،بی دلیل نگاهش کند و در ذهن مرور

 کند نگاه نافذ و حالت خمار چشمانش را ،یا همین

 االن نمی دانستم چرا ایستاده بودم و دلم نمی

 خواست از زیر این چتر کنار بروم،فضول نبودم حتی

 ادم هاي کنارم برایم اهمیتی نداشتند،اما دیدن اسم

روي گوشی اش زن درونم را تکان داده بود،نمی زنی  

 فهمیدم این چه حالی بود،دقت به حرف هاي این

 مرد و زن مخاطبش در ان سمت خط

 دلم برات تنگ شده بود،بده؟ تو که بی معرفتی-

 یادي نمیکنی؟با بچه داشتیم می رفتیم کارتینگ

 گفتم ببینم میاي یا نه

بیشتر دستش را روي چتر کمی جا به جا کرد و  

 سمت من حائلش کرد و باز شانه هاي پهنی که خیس

 شدند

 ...نه ممنون من این جا فعال کار دارم-
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 یک قدم با تو      

 درست بود دلم می خواست بمانم و زیر باران و این



 چتر عطر تلخ اشنا را بو بکشم، او خیس شده بود و

میمیان این رفتار دلچسبش که من نامش را احترام   

 .گذاشتم دلم نمی خواست سرما بخورد

 چشمانم باال رفت ،هنوز نگاهش با همان دقت و نفوذ

 خیره ام بود،لبخند محوي زدم،غیر ارادي بود وگرنه

 !دلیلی براي این لبخند نبود

 ارام رو به نگاهش لب زدم

 من میرم تو ،دارید خیس میشید-

 مهناز من باید برم،فعال-

،تماس را قطع کرد،جاو قبل از شنیدن صداي زن  

 خوردم

 ...الزم نبود تماستون را قطع کنید،من-

 دوباره همان لبخند و تک خطی که گوشه ي لپش

 می افتاد،احتماال اگر می دانست چهره اش با این

 لبخند چقدر خوش فرم تر است هیچ وقت ان چهره

 ي بی تفاوت منجمد را نداشت

 کار واجبی نداشت-

میزد،وقت کسی را نمیاین مرد حرف اضافه اي ن  

 گرفت و رفتارش نشان میداد کسی هم نمی تواند
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 یک قدم با تو      

 وقتش را بی خود بگیرد



 خیلی خیس شدین،امیدوارم امشب بخاطر من-

 سرما نخورید

 بعضی اوقات ادم باید یه چیزایی را فدا کنه تا چیز-

 هاي با ارزش تري گیرش بیاد

خوب حرف نزنه؟ میشد ازش بخوام انقدر  

 نشد که لبخندم واضح ت شد و نگاه مجذوب

 چشمان گرم ومهربان میانشان شد

 یا این مرد عوض شده بود و یا من درون رویایی

 شبانه بودم

 حاال هم وقتتون را نمی گیرم،نه بابت خودم که-

 بابت عطسه ي شما

 این که االن ته دلم گرم میشد بد بود؟ این که نمی

رفتارش به چشمم بسیار جنتلمنانه دانستم چرا اما  

 می امد خوب بود؟

 لبه ي چادرم را گرفتم و سمت پله ي سنگی کلبه

 چرخ خوردم،نگاهم روي سبزه هایی که روي پله

 نقش گرفته بودند نشست،زیبا بودند...گیاهی که

 !روي سنگ روئیده بود
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 یک قدم با تو      

داشت که او چتر هنوز همراهم بود و نشان از این  

 دقیق پشتم است،رو به روي در کلبه سمتش چرخ



 خوردم،

 حالت نگاهش زن درونم را می لرزاند و این عجیب

 .بود

 این احساسات غیر قابل درك بودند

 ریحانه خانم-

 نرمش کالمش دلپذیر بود

 بله-

 شماره ي منو دارید؟-

 نه نداشتم،سرم را به حالت نفی تکان دادم

 نه-

- زنم،داشته باشید خوبهبهتون زنگ می  

 خوبه؟

 خب او رئیسم بود و باید شماره اش را می

 داشتم،اصال بابت فردا و فردا هایی دیگر و کارهایی

 که ممکن بود پیش بیاید این امري عادي بود،اما در

 !درون من هیچ چیز عادي نبود

 فقط سر به نشانه ي تائید تکان دادم،چتر را به

 سمتم گرفت

 شبتون بخیر-

- اام ... 
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 یک قدم با تو      



 قبل از این که حرفی بزنم از پله ها پایین رفت و با

 چند قدم بلند به کلبه اش رسید و پله ها را باال رفت

 تازه من یادم افتاد هنگام لمس گوشی اش کارتی را

 کنارش حس کرده بودم

 دست درون جیب کت کردم و کارت را بیرون

اقش بودکشیدم،درست بود کارت ات  

 اقا حسام-

 نگاهش سریع سمتم چرخید،چشمانم گرد شد

 !من او را به نامش خوانده بودم

 او خیره ي من بود ،نفسم را به زور بیرون

 دادم،صدایم لرزید

 کارت اتاقتون دست منه-

 لبخند زد

 االن میام-

 !امد،کارت را گرفت و رفت

 روي تخت نشستم...نگاهم روي چتر باز دم در

هاي جامانده ي باران رویشماند،قطره  ... 

 !نفس عمیقی کشیدم،او را به اسم خوانده بودم
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 یک قدم با تو      

 از من بعید بود،اصال تمام امشب از من و ریحانه ي

 !منطقی و مغرورم بعید بود



 .اما زن درونم شاد بود

 به اورکت که روي جالباسی اویزانش کرده بودم خیره

میان بینی ام چرخ خورده بود ماندم، عطرش انقدر  

 که با نگاهی کوتاه به لباسش شامه ام پر از تلخی

 .دلپذیرش میشد

 سرم را روي متکا گذاشتم و به سقف چوبی خیره

 شدم،حالم زیادي خوب بود و این نگرانم میکنه،این

 حسی که روحم را قلقلک میداد

 حقیقتش من عادت ندارم،باید همیشه یه جاي

یا یکی از چرخ هاي زندگی ام زندگی ام بلنگد  

 !سوراخ باشد

 عمیق و ارام نفس کشیدم،از سر اسودگی یک شبه

*** 

 حسام

 به شماره اي که از شایان گرفتم تک زنگی زدم

 شماره را باید سیو میکردم و حاال خیره به جاي

 اسمی که براي این شماره باید می نوشتم مانده بودم

نه ي فخارچه باید می نوشتم،خیلی ساده ریحا ! 

 یا شاید ارامش روحم
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 یک قدم با تو      

 یا گونه اناري،



 اما بهترین اسم برایش همان گنجشکک بود،سیوش

 کردم مثل تمام شب دوباره غرق خیالش شدم

 اقا حسام هر چقدر می خواهی بتازون و غرق

 افکارت بشو چون صبح که بشود باید تمام امشب را

سر جایت بنشینی و مرغ فراموش کنی و برگردي  

 عشق کوچکتم را بگذاري درون قفس و از سقف

 اویزانش کنی و مانند کودکی فلج و پر هوس براي

 لمس بال هاي خوش رنگش فقط از دور نگاهش کنی

 و پر از خواستن اه حسرت بکشی

 !دستی به صورتم کشیدم، حال خوبی نداشتم

 نمی دانم کی و کجا چه شد که نفهمیدم و این زن

 صاف نشست وسط سینه ام و با هر امدن و رفتنش

 شمارش قلبم را باال و پایین برد،

 که حاال حسام بارگاهی باید مست عطرش بشود و با

 خیال گونه ها و لب هایش تنش را پر از ارامشی

 .عجیب کند

 موبایل را روي عسلی کنار تخت گذاشتم و تنم را به

 اب داغ حمام سپردم

 ریحانه
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 یک قدم با تو      

 چادرم را روي سرم صاف کردم و درون اینه به



 صورتم با دقت نگاه کردم،اي کاش حداقل روسري

 دیگري اورده بودم،با این روسري سورمه اي چهره ي

 .دل مرده اي داشتم

 چرا باید چهره ام زیباتر به چشم می امد؟ براي کی؟

 ریحانه نکند داري به رئیست فکر میکنی؟ نکند

قدر خیالباف شديان !! 

 سریع از جلوي اینه عقب کشیدم

 نه اصال من به حسام فکر نمی کردم،من همیشه

 ظاهرم تمیز و اراسته بود و این قصه براي همین

 امروز نبود

 ریحانه حواست هست مدام حسام صدایش می

 !!کنی

 کیفم را برداشتم

 !چه ربطی داشت،دیگر خیلی افراطی رفتار می کنم

دمه و قرار نیست تو خلوتم هم ماننداین افکار خو  

 .رئیسم بهش فکر کنم

 !پس چرا اقاي سلیمانی هیچ وقت علی نشد

 تقه اي به در خورد

 تنم به طور واضح تکان خورد و نگاهم سمت در

 کشیده شد،خودش بود،اخر شب پیام داده بود که
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 یک قدم با تو      



 چهار اماده باشم

و بی اراده نفسی گرفتم،دلم اب دهانم را قورت دادم  

 جوشید،

 دست گیره را پایین دادم،در باز شد

 انتظار داشتم رو به رویم باشد اما نبود! نگاهم

 چرخید تا پایین پله ها پشت به کلبه پیدایش

 کردم،کت و شلوار مشکی به تن داشت

 !اخ اورکتش

 سریع کفشایم را دراوردم و داخل برگشتم و برش

برگشتم،تنش چرخ خورده بود و داشتم،به دم در که  

 نگاهش به سر در کلبه ي من بود،لحظه اي سینه ام

 گرفت، حس شیرینی میان رگ هایم جاري شد،هوا

 هنوز تاریک بود و نور هاي محوطه انقدر نبود که به

 طور واضح ببینمش اما جذابیت و تیپ محشرش

 چیزي نبود که متوجه اش نشوم

م سر به نشانه يدر همان حال که کفش پا می کرد  

 سالم تکان داد و او از دور به همان حالت جوابم را

 داد و دوباره نگاه ازم گرفت

 در را بستم و پله ها را پایین امدم

 سمتش قدم برداشتم،انگار قرار بود این اضطراب با

 هر قدمم به سمت او شدیدتر بشود،ناگهان دیشب



 برایم زنده شد،نگاه گرم و نافذش

دیشبش گرم شد دلم مثل نگاه  
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 یک قدم با تو      

 سالم-

 نگاه و تنش دوباره سمتم چرخ خوردن،نگاهی یخ و

 چهره اي سرد

 جا خوردم،به وضوح جا خوردم و بی اختیار قدم

 عقب گذاشتم...او مرد دیشب نبود،همان حسام

 .بارگاهی گذشته بود

 سالم،االن ماشین هتل میاد-

م بدتر،سکوتلحنش مثل نگاهش بود شاید ه  

 !کردم،اصال چه باید می گفتم

 !!نمی دانم چرا اورکت را زیر چادرم پنهان کردم

 وقتی به خودم امدم که درون ماشینش بودیم،نگاهم

 را از جسمی که زیر چادرم روي پایم بود باال اوردم و

 سمتش برگشتم،نگاه بی رنگش رو به جلو بود

ع چهحس بدي تنم را در خود کشید،نمی دانم توق  

 چیز را داشتم،یا به دنبال چه بودم که اینطور میان

 !پرم خورده بود

 اصال من چم شده بود؟ نکنه مریض شده بودم؟

 نگاهم را به رو به رو دادم وانگشتانم اورکت میان



 اغوشم را لمس کرد

 ...دیشب-

 اب دهانم را قورت دادم،نفسی گرفتم
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 یک قدم با تو      

ود،نگاهش کردم،حتی نیم نگاهیاو سکوت کرده ب  

 سمتم نینداخت،زن درونم حالش بد بود ،نمی دانم

 چش بود که اینطور دلش گرفته بود

 اورکتتون را نشد بدم بهتون-

 باز هم ساکت بود،حال خوشی که به اجبار تا به االن

 نگهش داشته بودم از صدایم رخت بست

 براتون اوردمش-

یع که حتینیم نگاهی سمتم انداخت،انقدر سر  

 نتوانستم صورتش را درست ببینم

 ممنون-

 همین؟

 حرف دیگه اي؟

 اورکت را از زیر چادرم بیرون کشیدم ،مملو از حس

 .بد بودم

 چرخ خوردم تا روي صندلی بگذارمش،اما نمیشد

 درست پهنش کنم،پس بی خیال شدم و دوباره

 همانطور که درحصارم بود سمت جلو برگشتم



بینی ام را نوازش کرد و اینبار عطر ماندگارش دوباره  

 تلخی اش ازارم داد،مثل رنگ یخ نگاهش

 نگاه به سمت مخالف دادم و از پنجره به بیرون خیره

 شدم
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 یک قدم با تو      

 چه توقعی از این مرد داشتم،از رئیسم،از یه تاجر

 !ثروتمند ،از یه مرد جوان

 .هیچ توقعی نداشتم

،دختري که هیچ وقتزن وجودم یک دخترك بود  

 دنیاي زنان را نفهمید و دیشب میان ان باران و عطر

 تلخ و گرماي کالم و نگاه جان گرفت

 باز هم حس بد،شاید سرخوردگی،شاید حماقت و

 شرمندگی از خیاالت مزخرف و بچه گانه ام

 درسته باید خجالت زده میبودم تا با لبخندي و

ضاح ومحبتی اینطور خیاالتی نشوم ،چه حس افت  

 .درد اوري بود

 ماشین را کنار دیوار باغ پارك کرد،بی هیچ حرفی در

 را باز کرد و پیاده شد

 به جاي خالی اش نگاه کردم ،سینه ام درد گرفت،او

 !خود قبلش بود اما من نبودم

 در را باز کردم و پیاده شدم.نگاهم سمتش چرخید



 اما چشمان او مسیري متفاوت با من را انتخاب کرده

دبو . 

 نگاه بی حاصلم را گرفتم و قبل از قفل ماشین در

 عقب را باز کردم و اورکت پر خاطره را به تن صندلی
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 سپردم ،در ها با صدا قفل شدند. نگاهم دوباره

 سمتش برگشت و او انگار فراري از

 .برخوردچشمانمان هنوز به سمت در باغ خیره بود

تم، قبل از رسیدنم و هم قدمسمتش قدم برداش  

 شدنمان، پایش تند و قدم هایش بلند شد و فاصله

 .ي بینمان را بیشتر کرد

 قدم هایم شل شد،کارهایش از عمد بود؟ او داشت از

 من فرار میکرد؟

 شاید رفتار دیشب و امروزم،نگاه ها و و حرف هایم

 !دست دل بی جنبه ام را برایش رو کرده بود

بود هستم و خوبی این موضوع درمن زنی پر از کم  

 این است که خودم به این موضوع اگاهی دارم

 پس نباید اجازه بدم این احساسات یک طرفه و این

 برداشت هاي اشتباه دوباره اتفاق بیفتد و این مرد

 .متوجه اشان بشود

 چشمانم باال امد روي پشتش نشست،قدم هایش نرم



ی بودم واما محکم بودند،از همان جایی که منطق  

 راستگو پس باید اعتراف می کردم که رفتار دیشبش

 شیرین بود و انقدر دلچسب بود که ناخواسته خیال

 من را با خودش کشانده بود،او چند باري تاکید کرد

 که من مانند همکارش هستم اما دختر نابلدم درونم
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 یک قدم با تو      

 .نشنیده بود

دیشب خوب بود اما نفسی عمیق کشیدم، اتفاقات  

 در موقعیت االنم یادآوریشان حال خوبی نداشت،

 .باید به خودم مسلط میشدم

 نزدیک در باغ ایستاد،شاید میشد گف،همه چیز به

 زودي فراموش میشد باید به درونم کمی مهلت

 .میدادم

 در مقابل در ورودي باغ ایستاد، براي اولین بار سرش

ستسمتم چرخ خورد و نگاهش رویم نش  

 او مثل همیشه اش بود و شاید چند درجه اي سردتر

 نگاه منتظرش را بی جواب نگذاشتم ،قدم تند کردم

 و خودم را بهش رساندم ، نگاهش که سمت داخل

 باغ چرخ خورد من نیز از او تبعیت مردم و چشم

 .درون باغ چرخواندم

 توقع دیدن ادم هاي میان باغ را نداشتم،هنوز هوا



بود درست روشن نشده  

 مردان و زنانی که تعداد کم هم نداشتند با لباس

 هایی ساده وشاید کارگري مشغول چیدن پرتقال

 هاي خوش رنگ و درشت از شاخه ها بودند و درون

 کیف هایی حصیر مانند و یا گونی هایی می

 انداختنشان

 سالم-

 با صداي سرایدار باغ نگاهم از فضاي سرسبز گرفتم
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با تو یک قدم        

 جوابش را دادیم،حسام نگاهی به کارگرها انداخت

 فتاح براي خانم گوشه ي باغ زیرانداز بنداز بتونن-

 نمازشون را بخونن

 صداي خشکش هم نتوانست از این توجه دوباره اش

 به بحث نمازم من را منحرف کند،یک بار نشان داده

 بود که حواسش به نمازم هست ،اما باز هم حسی

درونم به چرخ افتاد ، قبل از ان که افکار متفاوت در  

 بیهوده ي دختر درونم ذهنم را الوده کند،همه را پس

 زدم،باید به خودم می امدم،واقعیت ها را میدیدم...او

 مدیري مسئول و با انضباط بود مطمئن بودم

 حواسش به همه جا و همه کس هست، نگاه نافذ و

جه غیرتیزي داشت. پس از او این دقت نظر و تو  



 ارادي بعید نبود، فقط باید منطقی میبودم و همه

 چیز را با نگاه زن عاقلی برسی می کردم آن زمان

 بود که دوباره از درون شرمگین نمی شدم ، پس با

 تشکري کوتاه به دنبال اقا فتاح رفتم

 حسام

 نگاهم رویش ماند،مشغول نمازش بود،ارامش ساطع
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 یک قدم با تو      

وجودش را با این فاصله ي بینمان می توانستم بهاز   

 راحتی احساس کنم،ارامشی که نمی خواستم

 .دنبالش باشم

 دیشب تا به سحر فکر کردم،شاید بعد از همچین

 شب زیبایی باید با ارامش و حسی ناب می خوابیدم

 و رویایی طالیی می دیدم،اما همه چی برعکس

دقیقه اي کهبود،رویاي من تمام شده بود و با هر   

 ازش می گذشت به واقعیت زندگی ام نزدیک تر

 میشدم،میان تاریکی شب با خودم صادق شدم،دو

 دوتایم را چهارتا کردم و فهمیدم که دنیاي من و

 ریحانه از هم فرسنگ ها فاصله دارد،نمی دانم نام

 این حس عجیب را چی بگذارم و ریحانه را براي

انستم که وجود او درخودم چه به نامم اما این را مید  

 زندگی ام یعنی عقلی که می خواهد مدام ازارم



 بدهد،من ادمی دلی نبودم تا با دلم تصمیم بگیرم و

 اجرا کنم،عقل حرف اول را میزد و قوانینی که وضع

 میکرد را یک به یک اجرا میکردم،و میان این همه

 .عقالنیت ریحانه اي وجود نداشت

دردناك و خسته ام راپوف کالفه اي کردم و چشمان   

 فشردم

 سالم-
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 یک قدم با تو      

 صداي فدوي بود،سمتش چرخ خوردم،نگاهی به

 چهره ي بشاش و سرحالش کردم

 سالم،صبحتون بخیر-

 نگاهش با دقت روي صورتم گشت

 !صبح شما هم بخیر،انگار حالتون خوب نیست-

 تا صبح عقل و دلم با هم جنگیده بودند و حاال

ت نبرد در چهره ام به وضوح مشخص بودتلفا  

 جام عوض شده بود نتونستم درست بخوابم-

 چه بد،امیدوارم قبل از برگشت کمی استراحت-

 کنید

 نگاهم را به باغ و کارگرها دادم

 بله حتما استراحت می کنم-

 سالم-



 صداي ملیحش از کنارم،وجود منجمدم را گرم

تا باغکرد،اما سرم را مثل تمام طول مسیر هتل   

 محکم نگه داشتم تا سمتش نچرخد،

 اما فدوي به جاي من با رویی گشاده سمتش چرخ

 خورد

 سالم،صبحتون بخیر و همچنین قبول باشه-

 ممنونم،صبح شما هم بخیر-

 فدوي بی هیچ ترسی خیره اش بود و این چقدر

 عذاب اور بود

 این برنامه هاي صبح گاهی ما شما را به سختی-
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 یک قدم با تو      

 انداخت،باید ازتون عذر بخوام

 اگر مشنی توي دهان فدوي می کوبیدم تا تمام

 دندان هاي ردیف و تمیزش در دهانش بریزد از روي

 عقل تصمیم گرفته بودم یا قلب؟

 نه خواهش می کنم،بالخره هر کاري قوانین خاص-

 خودش را دارد

بهفاصله اش را نمی دانستم،اما داغ شدن درونم را   

 خوبی حس میکردم،این کشش به سمتش دیوانه ام

 می کرد اما من مرد این نبردها بودم

 فدوي چشم از او نمی گرفت و این داشت بسیار



 عصبیم میکرد

 چیزي میل کردین؟-

 ریحانه ارام و شمرده جوابش را میداد بدون هیچ

 حس و غرض خاصی اما دلم نمی خواست لحن و

این مرد بشودصداي گیرا و پر ارامشش خرج   

 نخیر،البته گشنه نیستم-

 ابروهاي فدوي کمی باال رفت و لبخندش عمیق تر

 شد،دندان هایم را محکم به هم فشردم و انگشتانم

 به حالت مشت در هم جمع شدند

 بفرمائید،من به همکارام گفتم کمی صبحانه تدارك-

 ببین،انگار قسمت بوده با شما بخورم
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تویک قدم با         

 نگاه گرم و خوش برخوردش سمتم باال امد و با دست

 به پشتم اشاره کرد

 بفرمائید اقاي بارگاهی-

 انگار این مردك جز تجارت روابط اجتماعیه باالیی

 هم داشت و من در حال حاظر دلم می خواست این

 روابط اجتماعی گرمش را بکوبم بر سرش

 لب هایم خواست به نه بچرخد،اما نرفتن من یعنی

 تنها ماندن فدوي و ریحانه

 رگی در گردنم به درد امد



 بی هیچ حرفی سر چرخواندم و به میز چوبی که

 مخلفات صبحانه رویش چیده شده بود نگاه کردم

 ببخشید دیگه بی اجازه ي شما توي باغ شما سفره-

 انداختیم

 لحنش شوخ بود و خندان،و من احساس میکردم از

 صدایش حال تهوع بهم دست داده

 سرد جوابش را دادم

 این چه حرفیه،خواهش میکنم-

 باز نگاهش سمت ریحانه چرخید،دیگر نشد که

 نگاهش نکنم

 چشمانم پایین امد و روي چهره ي ارامش

 نشست،نگاه او هم به میز بود

 بفرمائید،خانم فخار بفرمائید-
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 یک قدم با تو      

فراردر لحظه اي چشمانش سمت من باال امد و براي   

 دیر شده بود

 نگاهش پر از حال بد بود،دلخوري و شاید سردي

 اجباري،هر چه بود که بدجور ازارم داد

 چشمانش دوباره سمت میز چرخید و قدم هایش با

 فدوي یکی شد و جلوتر از من به سمت میز رفت

 صندلی را عقب می کشم و دقیق کنارش می



 نشینم،قرار نیست میدان را براي فدوي جوان و

 زرنگ خالی کنم،درست است من و این زن مسیر

 مشترکی نداشتیم اما قرار نبود فدوي با گنجشکک

 !من هم مسیر بشود ان هم در مقابل چشمان من

 کنجشکک من؟ قرار امروز چیز دیگري بود او فخار

 !بود،ریحانه ي فخار...همین بس

 لیوان کاغذي چاي رو به رویم قرار گرفت،نگاه فدوي

یش بود و حدس اینکه رو به رویش چهبه رو به رو  

 کسی بود نه سخت بود و نه عجیب ،دقیق ریحانه ي

 !فخار

 خب این اقا همانقدر که براي گرفتن پرتقال هاي من

 زرنگ و پیگیر بود براي به دست اوردن توجه ریحانه
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 یک قدم با تو      

 .هم همان حال را داشت

 .چاي تلخ می خورید؟ شکر هم هست-

 نگاهم روي انگشتان ظریفش نشست،دور فنجان

 کاغذي رو به رویش حلقه شد،

 نه ممنون،همینطور خوبه-

 صدایش ارام بود اما مثل قبل ارامش نداشت،اصال

 حس خوبی پس صدایش نبود،انگار از چیزي دلخور

 بود و یا شاید گرفته...هر چه بود ازارم میداد،مثل



چشم شدیمهمان نگاهی که لحظه اي قبل چشم در   

 بفرمائید-

 این تعارف هاي فدوي کم کم داشت روانم را می

 سابید ،اما ادب و روابط کاري حکم می کرد که لبخند

 قناسی تحویلش بدم و در سکوت کمی از چاي بی

 .مزه ام را در حلقم بریزم

 تکه نان محلی که سمت ریحانه دراز شد ،نگاه دقیقم

بی خیالباال کشیده شد،انگار این مردك خیال   

 شدن را نداشت و می خواست همینطور به دلبري

 هاي مزخرفش ادامه بدهد

 نان محلی میل کنید،خیلی خوش طعمه با سرشیر-

 که کنار دستتونه می چسبه

 ریحانه دست دراز کرد و نان را گرفت و تنها کالمش
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 یک قدم با تو      

 تشکري خفه و ارام بود

وز صداي پر دل و جرئتاین زن ادم دیشب نبود،هن  

 و گرمش میان گوش هایم زنگ می خورد،او که چتر

 را پر محبت سمتم هل داد تا شانه هایم خیس نشود

 و یا میان چشمانم خیره شد و تقاضاي بودن در

 ...!کنارم را کرد

 چاي نیم خورده ام را کنار گذاشتم و به کارگرها



 خیره شدم

این تغییر درنکند رفتار بی تفاوت و سرد من باعث   

 اوست؟

 چشمانم درد میکرد و شقیقه هایم تیر

 میکشید،بیشتر از هر زمانی خسته بودم

 دست روي صورتم گذاشتم و چشمانم را لحظه اي

 کوتاه بستم،پشت پلکانم می سوخت

 بگم یکی از بچه ها برسونتتون هتل؟-

 دستم کنار رفت و نگاه کالفه و خشکم روي صورت با

شست،این مرد امروز یکفکر و مودب فدوي ن  

 جورخاصی روي روانم بود،اشکال از او بود یا ذهن

 خراب شده ي من؟

 نه خوبم-
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 یک قدم با تو      

 چیزي شده؟-

 با فضولی هاي فدوي گنجشکک هم خبردار شد

 نگاهش نکردم،اصال دلیل یکی از همین درد ها همین

نقدربود،این اجبار به ندیدن،افسار سر و چشمم را ا  

 کشیده بودم که اگر طنابی بود االن گوشت سر

 وصورتم راکنده بود

 نه ،خوبم فقط کمی سرم درد میکنه-



 انگار در کنترل لحن یخ و بی تفاوتم بیشتر از نگاهم

 موفق بودم

 سرما خوردید؟-

 نگرانم بود و حالش را می دانستم عجیب خریدارم،او

بهترفکرش درگیر من و سالمتی ام باشد ! چه چیز   

 از این؟

 نه انگار دیشب نتونستن درست بخوابن بابت همین-

 .االن یکم بی حال هستن

 کسی از فدوي در خواست کرد جاي من حرف بزنه؟

 واي پس حتما سرما خوردین-

 لحنش نگران تر ازقبل شد،فنجان کاغذي اش را

 کنار زد و حالت تنش را دیدم که کامل سمت من

رمن هاي عقل وچرخ خورد،او ندانسته داشت خ  

 منطقم را با رفتارهاي ساده اش به اتش می کشید
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 یک قدم با تو      

 اقاي بارگاهی-

 این را دوست نداشتم،باید همانطور که دیشب نامم

 را خواند صدایم کند،همانطور اهنگین و ملیح،جوري

 که دلم بلرزد و سینه ام مالش برود

را کنار زدم و همه ي خیال هاي رویایی و پوچ دورم  

 سعی کردم خودم باشم،همان حسامی که از تهران



 درون ماشین نشست...اما مگر میشد؟

 نه سرما نخوردم،نگران نباشید-

 نگاهش نکردم و چشمانم مصمم خیره به میز چوپی

 مانده بود

 من خوبم-

 برادر چشمات کاسه ي خونه،شاید سرما نخوردي،-

ت چند ساعتهولی انگار شدیدا نیاز به یه استراح  

 داري

 اینکه بدانی حرف کسی درست است اما بخواهی

 بزنی تو دهانش کاري منطقیه؟

 نگاه جدي ام را سمت فدوي نشانه گرفتم

 من تا پایان کار باغ می مونم،بهتره دیگه در این-

 باره صحبت نکنیم

 انگار لحن و نگاه کار خودشان را کردند ،لبخندي

نشست دندان نما روي صورت مردانه اش  
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 یک قدم با تو      

 شما مختارید-

 سرم را به نشانه ي تائید تکان دادم و بی هیچ حرف

 دیگه اي میز را ترك کردم

 شاید اشتباه بود،نباید فدوي و ریحانه را تنها می

 گذاشتم ،اما نمیشد،نمی توانستم،وقتی بمانم یعنی



نمی خوام در زندگی این زن سهم داشته باشم ،اما م  

 نمی خواستم

 تمام حواسم مختص او میشد و من از این موضوع

 فراري بودم

 اقا حسام-

 پایم از حرکت ایستاد و تنم خشک شد،صدایش

 مهري عجیب میان تار و پودش مخفی کرده بود

 این بار افسار از دستم رها شد،تنم چرخ خورد و

 نگاهم به سمتش برگشت،کمی فاصله داشت

تا بهم برسهایستادنم بهش فرصت داد   

 نگاهش هنوز نگران و دلواپس بود، چه شیرین که

 بدانی دغدغه ي این نگاه معصوم خواستنی تو

 هستی و تمام

 لطفا این قرص ها رو بخورید-
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 یک قدم با تو      

 حاال با فاصله اي چند قدمی رو به رویم ایستاده

 بود،از میان چادرش دستش را سمتم دراز کرد و دو

المینیومی رامیان انگشتانش دیدم ورقه  

 یکی سرما خوردگیه یدونه استامینوفن،من دیدم از-

 صبح یکم دمغ هستید...حاال می فهمم حال ندارید

 خدایا دنیایت دکمه ي ایست دارد؟میشود فشارش



 بدهی تا بتوانم این زن را همین حاال بدون هیچ

 حسی ازار دهنده فقط با همین حال شیرین و

رحصار بکشم،دستش را بفشارم و گونهخواستنی د  

 هایش را نوازش کنم؟

 نگاهم خیره ي چشمان بلوري و صافش بود،او به

 راستی فرشته ي خدا بود

 نگاه بی حرفم معذبش کرد،چشمانش بین صورت من

 ودرختان چرخ خورد

 می دونم گفتید دوست ندارید درموردش حرفی-

مبشنوید،ولی...ولی،من احساس میکنم مسئولش من  

 ربطی به شما نداره-

 !!چه لحن تلخی

 نگاهش میان چشمانم ماند،منظورم را به اشتباه

 برداشت و حال نگاهش تیره و تاریک شد

 منظورم اینه،حال االن من تقصر شما نیست-

 توضیح سریعم کار خودش را کرد و زن رو به رویم به
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 یک قدم با تو      

 حال قبلش برگشت ،

- شما صالح می دونید،ولی لطفا این باشه،هر جور  

 قرص ها را از من بگیرید

 نگاهم دوباره روي انگشتانش نشست،میشد بگویم



 دواي درد من لحظه اي لمس این انگشتان بر روي

 پیشانی داغ کرده ام بود

 دستم افتاد-

 نشد بیش از این تعلل کنم ، دست سمتش بردم و

 کاغذ هاي قرص را گرفتم

 ممنون-

من تشکر میکرداو به جاي  ! 

 نگاهش کردم،لبخند نداشت اما چهره اش دوباره

 غرق ارامش شده بود

 من ممنونم-

 لبخند زد و دلم فشرده شد،نگاهم را گرفتم و سمت

 کارگرها و درختان قدم برداشتم

 ریحانه

 چادرم را جمع کردم تا بیش از این خاکی نشود،روي
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 یک قدم با تو      

واز میان پرتقال هاي خوش رنگ وزانوهایم نشستم   

 براق روي سبد دانه اي برداشتم و با دقت پوستش

 را چک کردم

 نمی دانم چندمین جعبه بود اما کمرم دیگر از این

 خم و راست شدن ها به درد امده بود،تا ظهر یکی دو

 ساعتی مانده بود و کار من بسیار خسته کننده و



لیتم راحوصله سر بر بود، شاید اولش که مسئو  

 فهمیدم و کاغذ ها را از حسام تحویل گرفتم

 خوشحال شدم که کار آسانش به من افتاده و بار

 زدن و هماهنگی و قسمت اخر کار را خودش به

 عهده گرفته ،اما حاال همان کار ساده در همین چند

 .ساعت کالفه ام کرده بود

 صدایی بلندکه اقاي بارگاهی را صدا می زد نگاهم را

شاند، او دست به کمر زده و کنار دو تا ازسمتش ک  

 راننده ها ایستاده بود، کت به تن نداشت واستین

 هاي پیراهن سفیدش را باال زده بود،نگاه او هم

 سمت مردي که صدایش زده بود برگشت

 فرد مقابلش نزدیکش رسید

 نگاه من روي رئیسم ماند، نگاهش دقیق و نافذ خیره

تش میان موهايي صورت مرد مقابلش بود، دس  

 قهوه اي تیره اش کشیده شد و شاید سعی کرد به

 موهاي آشفته اش کمی نظم بدهد، از زمانی که برگه

 ها را ازش گرفته بودم دیگر ندیده بودمش ، قرص ها
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 را داده بودم کمی حالم بهتر بود آن حسی که شاید

بود و حاالعذاب وجدان بود اندکی رهایم کرده   

 .امیدوار بودم کمی حالش بهتر شده باشد



 نگاهم را گرفتم و زانو صاف کردم و ایستادم

 بدن قراضه اي داشتم، با چهارتا نشستن و بلند

 .شدن صداي زانوهایم بلند شده بود

 احمدي،کارگرات بد بچینن میوه له بشه بعدا نیاي-

 بگی بار من خراب بوده

گاهم را سمتشصداي فریاد بلندش دوباره ن  

 چرخواند

 واقعا در باورم نبود مدیر عامل یه شرکت تجاري

 اینطور درون باغش بایستد و با کارگر و کامیون دار

 !بحث کند

 برام عجیبه-

 به صداي مردانه ي کنارم سه متر باال پریدم و نگاهم

 سریع و وحشت زده سمت مرد کنارم برگشت

ر قلبمنگاه خندان و متعجب فدوي روي دستم که ب  

 نشسته بود ماند

 شرمنده، ترسوندمتون؟-

 بله،جاخوردم-

 راحت و صمیمی خندید
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 متاسفم-

 خواهش می کنم-



 دستم را از روي سینه ام پایین کشیدم و به کاغذ

 دستم نگاه کردم و عدد را درون کاغذ نوشتم و

 تیکی جلویش زدم

- بگیرم به همه حسام استین باال زده،باید عکس  

 نشون بدم

 لحن شوخ و متعجبش نگاهم را دوباره نه به سمت او

 که به سمت مرد جدي و سرسخت رو به رویم

 کشیده شد

 چرا؟-

 خاندان بارگاهی قبل از این که من پا به این عرصه-

 بگذارم از سرآمد هاي این کار و تجارت بودند و

 میشه گفت براي خودشون نام و نوشتی برهم

ب این که حاال این اقا زاده استین باال زده وزدن،خ  

 داره این کارهاي سطحی را خودش انجام میده انقدر

 .عجیبه که میشه به عنوان خبري مهم چاپش کرد

 نمی دونستم فدوي داره الکی جو میده و یا واقعا این

 حقیقته؟

 که البته همین سوال براي خود من هم ایجاد شده

ن و حتی با اون رفتار پربود ، مردي به درجه ي او  

 غرور چطور حاال اینطور دل به کار داده
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 شاید دلیل موفقیتشون در همینه-

 از کنارش رد شدم و او بی توجه به سردي کالمم به

 دنبالم امد

 همین یعنی چی؟-

 جوابش را دادم فقط بابت اینکه نگاهش آزارم نمیداد

اي دیگه هیز و پر منظور نبودو لحنش برعکس مرده  

 به جاي صورت او به کارگرها که سبد هاي پر شده را

 به سمت دیوار هل میدادن خیره شدم

 یعنی به جاي اینکه منتظر بمونن بقیه کارهاشون را-

 انجام بدن خودشون دست به کار بشن

 معلومه حسام را قبال ندیدي-

 از لحن پر کنایه اش نمی دانم چرا خوشم نیامد

 جوابش را ندادم و او انگار منتظر حرفی از سمت من

 نبود

 حسام کالس و منش مختص به خودش را-

 !داره،شاید هم دلیلش حضور شما است

 چشمانم گرد شد و کب کرده نگاهش کردم

 من؟-

 او مهربان لبخند زد

 منظور بدي نداشتم،این کارها مخصوص فردي است-

او قسمت که حسام با خودش میاره و معموال مدیر  



 این کارها را به عهده داره و شاید چون شما خانم و
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 البته کمی تازه کار هستید ترجیح داده کمی

 کمکتون کنه

 از میان حرف هایش ترجیح داده کمکتون کنه میان

 سینه ام نشست، بدنم گرم شد

 نمی خواستم بی منطق و یا احساساتی برخورد کنم

حتی این کمک او براي کیفیت کار خودش،شاید   

 است، در این جا نام باغ و شرکت او وسط بود نه

 ...ریحانه

 گرماي تنم به یکباره خالی شد

 نگاهم را سریع گرفتم و با لحنی که نمی دانم چرا

 یکباره تلخ شد جوابش را دادم

 درست میگید، من ناواردم و ایشون نباید بگذارن-

 اسم شرکتشون خراب بشه

 ....نه منظور من-

 نگاه جدي و تلخی روانه ي چهره ي گرم و دوستانه

 اش کردم

 ببخشید من کار دارم-

 اما بدون شمردن سبد ها و یا چک کردن میوه ها
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 سمت انتهاي باغ قدم تند کردم

 وقتی ادمی در نزدیکی ام ندیدم ایستادم، به دیوار

هاي تند شده ام را بیرون پشتم تکیه دادم ،نفس  

 دادم و دست روي پیشانی ام گذاشتم

 نمی خواستم به هیچ چیز فکر کنم، من دختر بچه

 اي کم سن و سال نبودم تا با توجه مردي اینگونه به

 هم بریزم

 اي کاش میشد دخترك شاد و پر آرزوي درونم را

 .خفه می کردم تا اینگونه درونم را زیر و رو نکند

- ! یا فدوي با حرفاش عصبیتون کرد؟خسته شدین  

 خودش بود با همان صداي کلفت و مردانه ، دیگر

 اهنگ کالمش را خوب می شناختم

 سر باال اوردم، کنار درخت رو به رویم ایستاده بود

 ودست هایش در هم گره خورده بر روي سینه اش

 بودند، ساق هاي برنزه و ورزیده اش تضاد جذابی با

تسفیدي پیراهنش داش  

 استغفاري زیر لب گفتم و چشمانم را درویش کردم

 هیچ کدام-

 شاید براي اولین بار داشتم به او دروغ می گفتم

 اونطوري که شما از کنار فدوي جدا شدید گفتم-

 حتما بهتون توهین کرده



 چشمانم از روي دکمه هاي لباسش باال امد و بعد از

 گردن مردانه و ته ریش خوش فرمش باالتر رفت و
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 روي چشمانش ایستاد

 شما این جا چی کار می کنید؟-

 این مهم ترین سوالم بود، حواس او روي من بوده! و

 حاال اینجا رو به روي من ایستاده و دلیل قرارم را می

 !پرسید

 هر زن دیگري هم بود به محاالت می اندیشید؟

دوستانه ونگاهش نه مهربان بود و نه مانند فدوي   

 خندان

 برعکس جذبه و نفوذ خاصی میان نگاهش چرخ می

 خورد

 اومدم به عنوان رئیست ببینم اگر فدوي اذیتت-

 کرد جوابشو بدم ،امنیت شغلی کارمندانم وظیفه ي

 منه

 حرف هایش براي یک کارمند قشنگ و دلنشین بود

 اما نمی دانم چرا دختر درونم گوشه اي بغ کرد و زانو

تبه بغل گرف  

 تکیه از دیوار گرفتم و سر به نشانه ي نفی تکان

 دادم



 نه ایشون هیچ حرف بدي نزدن-

 سرش را تکان داد

 خوبه، تا پنج دقیقه دیگه بیا دم باغ بریم-
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 بریم؟ کجا؟-

 نگاهش روي درخت کنارش ماند و دست به برگ ها

 سبز تیره اش کشید

- از این تو این فضا باشید؟صالح نمی دونم بیشتر   

 این فضا یعنی چی؟

 قبل از اینکه پشتش را بکند و برود سریع پرسیدم

 چرا؟ مگه براي کار منو نیاوردین؟-

 نگاهش سمتم چرخید،جدي و خشک

 بله ولی من می خوام برم و درست نیست شما بین-

 .این مردها تنها بمونید، پس با من میاید

 بقیه ي کارها چی؟-

گرفت نگاهش را  

 هماهنگ شده،تا پنج دقیقه ي دیگه دم در باشید-

 رفت و نگاه من رویش ماند،او رئیسم بود، بداخالق و

 خشک و جدي،شاید بعضی اوقات کمی بی ادب و

 مغرور...اما این حمایت مردانه اش شیرین بود

 انقدر که شاید به همین زودي مرض قند می گرفتم



اغ ایستادهماشین مشکی اش دقیق رو به روي در ب  
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 بود،در حالی که نفس نفس میزدم،در جلو را باز کردم

 و نشستم

 سالم-

 نگاهش سمتم برگشت

 چرا نفس نفس میزنید؟-

 خاك روي چادرم را با دست تکاندم

 تا برگه ها رو تحویل دادم و از اقاي فدوي-

 خداحافظی کردم دیر شد ؛مجبور شدم باقی مسیر را

 بدوم

 ابرویش باال پرید

 الزم نبود از فدوي خداحافظی کنی-

 نگاهم سمت چشمان جدي و تلخ شده اش برگشت

 گیج از تغییر رفتارش گفتم

 قراره دوباره برگردیم باغ؟-

 میان دو ابرویش چین افتاد و نگاه ناراضی اش را ازم

 گرفت و ماشین حرکت کرد

منتظر جوابم را نداد و این سکوت و اخم عمیق یعنی  

 پاسخی از سمتش نباشم،انگار خیلی از فدوي

 خوشش نمی امد و دلیلش براي من نامشخص بود، از



 نظر من مرد بدي نبود،نه نگاهش منظور دار بود نه

 .کالمش ازار دهنده ،همین براي من کافی بود

 نیم نگاهی سمت چهره ي برزخی جذابش

 !!انداختم...جذابش
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 انگار افکار و اراجیف این مریم حسابی روي من تاثیر

 گذاشته و در باطنم نفوذ کرده...با یاد اوري مریم،

 چهره ي کودکانه ي بهارم در مقابل نگاهم جان

 گرفت،از صبح مدام به فکرش بودم اما زمانی پیش

 نیامده بود تا با مریم تماس بگیرم و البته می دانستم

 او تا ده خواب است

ی به ساعت ماشین انداختم،نزدیک به دوازدهنگاه  

 بود

 موبایلم را از کیفم بیرون اوردم ،و روشنش کردم اما

 !نشد

 دوباره و دوباره دکمه اش را فشردم

 نگو که مشکلی برات پیش اومده !چون نه هزینه ي

 !خرید یدونه جدیدت را دارم و نه تعمیر کردنت را

کردم شاید شارژش تموم شده! اما دیشب شارژش ! 

 اي لعنت به هر چی گوشی قراضه است

 مشکلی پیش اومده؟-



 انگار صورت درهم و حال گرفته ام توجهش را جلب

 کرده بود. به چشمان بی حال و قرمزش که هنوز

 آثار خشم میانشان به وضوح مشخص بود خیره شدم

 نه فقط می خواستم با دوستم تماس بگیرم بابت-

میشهحال دخترم، اما گوشیم روشن ن  
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 نگاهش کوتاه روي گوشی قراضه ي عهد بوقی میان

 دستم حرکت کرد و لحظه اي بعد دست سمت

 گوشی اش که در جایش در فضاي خالی جلوي دنده

 ي ماشین بود برد، ارام برش داشت و سمتم گرفتش

 رمزش هستش-

 نگاهم متعجب روي گوشی مدل باالیش نشست

 چی؟-

را مقابل صورتم تکان دادگوشی   

 لطفا بگیریدش-

 تامل بیشتر از این جایز نبود،جا خورده بودم اما

 سریع گوشی را گرفتم و او دوباره حرفش را تکرار

 کرد

 !رمزش هست،بقیشم که معلومه-

 به صفحه ي گوشی نگاه کردم چهره ام شناسایی

 .نشد خود به خود روي شمار گذاري رفت



- میگیرم الزم نیست بعدا تماس  

 داشتم تعارف میکردم و او خیلی راحت متوجه شد با

 نگاهی عاقالن در سفیه خیره ام شد

 مگه نگران دخترمون نیستین؟-

 انگشتم نرم روي کناره ي گوشی اش کشیده شد و

 !لحنم شاید کمی پر خجالت

 ....چرا ولی-
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 ولی نداره،راحت باش-

میت و راحتی کالمش دلم را درراحت باش!!!! صمی  

 سینه پیچاند، از کی به کالم و رفتارش انقدر حساس

 شدم

 دوباره به گوشی که صفحه اش خاموش شده بود نگاه

 کردم و با انگشت روي صفحه اش زدم دوباره بعد

 شناسایی نکردن چهره ام صفحه ي بعد امد

 عدد هایی را که گفته بود زدم، قفل باز شد و صفحه

ی گوشی مقابلم باز شدي اصل  

 شاید بابت همین حس کنجکاوي مزاحم، همین که

 سلول به سلولی را براي دیدن فضاي موبایلش

 تحریک می کرد نمی خواستم این پیشنهاد را قبول

 !کنم



 در مقابل احساسات جدید و شرم آورم محکم

 ایستادم و سعی کردم به هیچ چیز دقت نکنم، خب

یمون تلفن را پیدابا این بی اهمیتی چجوري ا  

 میکرد،نه خنگ بودم نه ندیده بالخره در دست مریم

 و ادم هاي اطرافم گوشی هایی مدرن تر از مال خودم

 دیده بودم اما این گوشی یه فرق بزرگ داشت، ادم

 کنارم که گوشی مشکی خوش دست خیلی گرون هم

 .ماله ایشون بود

 شاید نیاز داشتم چند نفس عمیق بکشم،اما در
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 مقابل چشمان دقیق و تیز او؟

 سه تا ایکون پایین گوشیه،اولی که عکس گوشی-

 تلفن داره را بزنید و داخل که شدید یه سري نقطه

 مانند ایکون دومی از راسته رو اون بزنید میتونید

 شماره بگیرید

 لحن دوستانه اش به مذاق دلم خوش امد و مغزم ارور

 داد

را بی اختیار کوتاه صاف کردم و با لحنی که گلویم  

 سعی کردم کمی خشک باشد تشکري در جوابش

 دادم و همان کارهایی که گفته بود را کردم و بعد از

 شماره گیري گوشی خدا تومانی اش را روي گوشم



 قرار دادم

 صداي بوق در گوشم پخش و سرم دست به چوب

 شد براي رفتار مرخرف چند لحظه ي پیشم

از پشت کدام کوه امدي که اینطور هاجو واج که  

 خیره به گوشی اش مانده بودي، انقدر ضعیف و

 سست عنصر باش تا او فکر کند که تو چقدر ضعیف

 و کند ذهنی، ریحانه خجالت نکشیدي و بجایش ذوق
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 کردي؟ از چی ذوق کردي؟ از این که مانند کودکی

ت توضیح داد؟ ریحانه تو چندهمه چیز را برای  

 سالته؟ با وجود بهار و مشکالت ریز و درشت

 زندگیت وقت قش و ضعف کردنت گذشته، می فهمی

 گذشته...پس احترامت دست خودت باشه لطفا و

 اجازه نده این خلع احساسی نابوده کنه

 .این مرد هیچ حسی به تو نداره

 اصابت چوب مغزم با دلم درد داشت انقدر که با

 صداي خواب آلوي مریم گوشه ي چشمم چوشید و

 صدایم پر بغض لرزید

 سالم مریم جان-

 سالم،شما؟-

 شما ره غریبه بود و او حتی صدایم را درست



 نشناخته بود،دختره ي خنگ

 ریحانه ام-

 صدایش به یکباره ذوق زده شد

 به به مامان خانم خودمون،پیش پاي شما داشتیم با-

می کردیم،بهار جونم یادي از شما   

 دلم ضعف رفت براي دخترکم و دلتنگی دست به

 دامان درد تحقیر وجودم شد و اشک میان چشمانم

 جوشید

 خوبی، خوش میگذره؟خسته نباشید،شماره ي-

 جدیده؟
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 صداي مریم گرم بود و من پر از حرف بودم و بی پناه

 میان این جنگ درونی

از داشتماخ که چقدر بهش نی  

 ممنون،خدا را شکر همه چی خوبه....جز دوري-

 خاك تو سرم داري گریه میکنی،این تلفن کیه-

 باهاش زنگ زدي؟

 اشکی از چشمانم نچکیده بود اصال مگر مغزم این

 !اجازه را میداد

 صورت سمت پنجره چرخواندم و نگاهم روي

 درختان و علف هاي سبز بیرون از ماشین نشست



ام می کرد اما باید به خودم و این ،بغض داشت خفه  

 احساسات مزاحم مسلط میشدم

 انگشت به گوشه ي چشم کشیدم و قبل از چکیدن

 اشک هایم پاکشان کردم

 شماره ي رئیسم هست،گوشیم روشن نمیشه...دل-

 تنگ بهارم ، نترس گریه هم نمی کنم

 خندید و ذوق کرد،خب حدس سختی نبود دلیل این

 ذوق مرگ شدنش

- وو شماره ي جناب رئیس چشم سگیواووو  

 سریع سرفه اي کردم تا صداي بلند و جیغ مانند

 مریم به گوشش نرسد
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 یک قدم با تو      

 مریم جان-

 جووون مریم جون،-

 اخ که دلم می خواست لیچاري بارش کنم تا خودش

 و اون ذهن خرابش را جمع کند که با همین حرف

اه به در کرده بودهاي چرت من را اینگونه از ر  

 بهار خوبه؟-

 لحنم با تمام تسلیم باز پر حرص بود و خوبی اش این

 بود این حرص خوردن بغض و اشک را سریع پس زده

 بود



 بله خانم جون دخترمون عالیه، با اجازه شما بهش-

 صبح یکم فرنی دادم

 خب اینم حرص بعدي

 مریم نکن این کارارو،معده ي بهار حساسه-

- ه، با نظارت مامانم دادم، خیلی کمایش گیر ند  

 اندازه یه قاشق چایی خوري تازه با شیر خشک

 مخصوص خودش درست کردم

 دلم برایش ضعف رفت، براي این که می دانست من

 چقدر حساسم و تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده

 بود

 لبخندي روي لبم نشست

 ممنون عزیز دلم،فقط لطفا زیادش نکن براي یه بار-

ب بودهخو  

 خندید
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 یک قدم با تو      

 ولی کلی خوشش اومد، برات فیلم گرفتم ببینی-

 از خنده اش و فکر ملچ و ملوچ کردن بهار دلم قنج

 رفت

 اي جانم،باشه مریم...من باید برم،بازم زنگ میزنم-

 ریحانه-

 لحنش خبیث شده بود و این شاخک هایم را تکان



 داد

 بله؟-

- ین چشم سگی جذاب رو سیو کنممیگم شماره ي ا  

 بعد ببینم تلگرامی ،واتساپی داره برات فیلماي بهار

 را بفرستم

 چشمانم از جفنگیاتش گرد شد و دود از کله ام بلند

 شد

 مریم-

 خب در شرایطی که بودم فقط با حرص و غضب

 میشد همین را بگم و مریم خوب فهمید

 صداي قهقه ي بلندش گوشی را پر کرد

- ته نکن بابا کاري نداري؟خب،خب سک  

 دوست داشتم بگم نه برو بمیر ولی دندان هایم را

 روي هم سابیدم

 نه مواظب بهار باش-
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 یک قدم با تو      

 هستم-

 اخ که دوست داشتم بزنم توي سرش، این هستم

 بیشتر نگرانم میکرد، دلخوشی ام به مادرش بود و

 تمام

 مجبور بودم قطع کنم



افظی گفتم و تماس را قطع کردمپس فقط خداح  

 گوشی را میان دستم فشردم و به بهارم فکر کردم

 دلم می خواست همین لحظه و ثانیه کنار او میبودم

 و این سفر را تمام می کردم

 کی برمیگردیم؟-

 خسته شدید-

 نگاهش کردم،گوشی اش را سمتش گرفتم

 ممنون-

 .نیم نگاهی به دستم که سمتش دراز شده بود کرد

ستش از فرمان جدا شد و انتهاي موبایل را کهد  

 گرفت گوشی را رها کردم

 شایدم دلتنگید؟-

 بادم خوابیده بود، هربار که تلفنی حرف زده بودم تا
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 یک قدم با تو      

 شاید این دلتنگی را کم کنم و یا قلبم را ارام کنم،

 درونم آشفته تر از قبل شده بود، البته در این سفر

فاقاتی عجیب افتاده بود که بعضی لحظه ها همهات  

 چیز از خاطرم رفته بود اما االن به حالم برگشته

 بودم به همان نقطه اي که باید میبودم

 خیلی-

 زبانم براي تعریف این احساس ازار دهنده نمی



 چرخید

 کیف پولم را دراوردم و بازش کردم و به عکس بهار

ض داشتم وکه درونش قرار داشت خیره شدم، بغ  

 سینه ام سنگین شده بود، بهارم اولین قاشق

 غذایش را خورده بود و من کنارش نبودم، احمقانه

 بود اما درد داشت، ندیدن اولین عکس العملش،

 اولین صورت کثیفش

 نفس سنگینم را محکم بیرون دادم و کیف را بستم

 می خواین همین االن برگردیم؟-

سمتش برگشتم،نگاهم از حرفش گرد شد و متعجب   

 !نه در چهره اش و نه در لحنش اثري از شوخی نبود

 چشمانش سمتم چرخید،چقدر نگاه به خون نشسته

 ي خسته اش اشنا بود ، قهوه اي خوش رنگش

 مهربانی اش هم رنگ با دیشب بود زیر همان چتر

 وقتی سعی بر خیس نشدنم را داشت

مباز هم دلی که لرزید و نمی دانستم دلیلش این فر  
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 یک قدم با تو      

 نگاه است یا دلتنگی از بهار

 برم؟-

 لب هایم ارام از هم جدا شد

 می دونم نمیشه، کارتون تموم شد برمیگردیم-



 نگاهش دقیق به چشمانم خیره شد

 میشه فردا؟ می تونی؟-

 من تو شده بودم، در کالمش همیشه جمع بودم

اه صمیمیتیهمیشه کمی دور اما االن با این فرم نگ  

 عجیب بینمان احساس می کردم، عقلم کجایی تا

 دوباره بر سر دلم بکوبی تا به خود بیاید و براي

 !خودش قصه سرایی نکند

 نگاهش فشاري بود بر سینه ام و قلبم و مجبورش

 می کرد تند بتپد

 نوك انگشتانم گر گرفت، این احواالت متغییر از

 توانم خارج بود ، نگاه بریدم

- م، کارم را تموم می کنممیمون  

 درستش همین بود ،اصال از اول قرارم بر همین بود

 که بمانم و کار کنم تا اینده ي دخترم قشنگ تر از

 ماله من باشه ، اولین ها زیاد تکرار میشود اما

 موقعیت شغلی و پول....روزگار به من نشان داده بود

 برایت صبر نمی کند

خترکم در خانه ومن هم دلم می خواست بمانم با د  

 قاشق قاشق عشق در دهانش بگذارم اما روزگارم
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 یک قدم با تو      

 انقدر تلخ رقم خورده بود



 تا حاال دریا رفتین؟-

 سوالش یکباره ذهن تلخ و سنگین شده ام را

 منحرف کرد

 دوباره نگاهش کردم، این بار چشمانش روي جاده

 بود

 رفتم ولی خیلی کوچیک بودم-

- صله ي کمی باهاش داریمفا  

 نا خودآگاه نگاهم سمت شیشه گشت تا ردي از ابی

 دریا ببینم

 گفتم تا اینجا اومدیم دریا نریم حیف باشه-

 لبخندي روي لب هاي بی حالم نشست

 چقدر عالی-

 حسام

 بالخره موفق شدم و لبخند را به لبش اوردم

 نیم نگاهی به چشمانش که هنوز به طرز معصومانه

ن بودند انداختماي غمگی  

 اشتباه کرده بودم،وقتی این زن را همسفرم کرده

 بودم باید به بهار کوچکش بیشتر فکر می

 کردم،دختر بچه اي که نبود و دلتنگی اش حال

 .گنجشککم را اینطور خراب کرده بود

 این سکوت موقتی با فراغ بال پذیرفته بود،نگاهش



کنار منبه رو به رو بود اما ذهنش در این ماشین و   

 نبود،حدس افکارش وقتی موازي با حال نگاهش

 میشد سخت نبود،روزگار بد با این زن تا می کرد
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 یک قدم با تو      

 .،شاید باید کمی مهربان تر میبودم

 جاده ي خاکی و محلی را جلو رفتم،با تکان هاي

 ماشین نگاهش لحظه اي حرکت کرد وکنار من

رو به رو خیره بود ،انگار برگشت،چشمانش با دقت به  

 در جست و جوي چیزي بود

 !دریا-

 ذوق کرده بود اما نه مثل دیدن جاده چالوس یا

 دیدن ان هتل چند ستاره...قلبم به درد امده بود از

 صدایی که سعی می کرد غمش را پنهان کند

 خیلی ذوق نکردین،نکنه به اجبار من قبول کردین؟-

به نگاهم لبخندنگاهش سمتم چرخید،غم چشمانش   

 زد ،ارامش این نگاه را وقتی این طور مظلوم میشد

 دوست نداشتم

 نه برعکس حس خوبی گرفتم از دیدن دریا-

 نگاهم را از چشمانش گرفتم،می ترسیدم از

 انگشتانی که براي حصار گرفتن سرش می

 لرزیدن،فرمان را سفت تر از قبل فشردم



 نگاهتون یه چیز دیگه میگه-

پا فراتر از یک اشنایي کارمند وخب من خیلی   

 رئیس گذاشته بودم

 راهی که رو به رویمان بود به ساحلی خاکی منتهی

 میشد و این طور که از شواهد معلوم بود با ماشین تا

 لب اب میشد رفت

 از گوشه ي چشم دیدم نگاهش را که به مقابلش

 خیره شد
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 یک قدم با تو      

- مده وسط یه لذت عجیب غمتا حاال براتون پیش او  

 بزرگی را احساس کنید

 خیلی جلو نرفتم،می ترسیدم ماشین در زمین خیس

 گیر کند،با ایستادن ماشین این بار تمام تنم سمتش

 چرخید،او همان طور که من می خواستم داشت با

 من از افکارش میگفت،شاید اشتباه بود ،این رفتار

او به من و یعنی وابستگی بیشتر من به این زن،اما  

 زدن این حرف ها نیاز داشت...من براي همین پیش

 او در کنار دریا بودم

 چشمانش به دریا خیره بود و لبخندي محو گوشه ي

 لب هاي صورتی اش

 من نمی دونم خوشیه از ته دل چیه-



 نگاهش سمتم برگشت،قهوه اي زاللش تر شده

 بود،سینه ام درد گرفت

- الیمهمیشه یه غمی هست که از خوشح  

 ...بیشتره،سنگین تره

 صدایش که لرزید سکوت کرد،غم میان چشمانش از

 زنی تنها و بی پناه می گفت،از مادري خسته میان

 گله ي گرگ ها ،از زمانه اي بی رحم

 نفسی عمیق کشید و نگاهش را از چشمانم گرفت

 ببخشید-

 قبل از حرفی از سمت من در را باز کرد و سریع

 پیاده شد

ماند،دست به روي گونه اش کشید ، نگاهم رویش  

 انگار سنگی به روي سینه ام افتاد،شا نه هایم
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 یک قدم با تو      

 سنگین شد،قدم هاي کوتاهش قبل از رسیدن به

 دریا ایستاد ،پشت به من و چادر سیاهی که باد

 میانش میوزید

 دستی به صورتم کشیدم و شیطان را لعنت کردم

م پایین و سفت در حصارش نکشملعنت کردم تا نرو  

 و بگویم زندگی ات را بسپار به من و شانه هاي

 من،که بس است از بس تنهایی غم هایت را کشیدي



 و حاال نوبت توست که بتوانی خوش حال بودن واقعی

 را مزه کنی

 اما...ماندم و مشتی پر حرص بر روي فرمان کوبیدم

رهمه چیز در افکار من قشنگ بود بدون در نظ  

 گرفتن اینده ،اگر همه چیز حال بود االن من کنار او

 بودم نه اینطور پریشان و پر خشم درون ماشین

 گذشته ي این زن بر روي فرداي من تاثیر داشت،

 نگاهم رقص چادرش را در باد نظاره کرد،نمی دانستم

 کیست و چه سري در نگاه و صدایش دارد که اینطور

 وجودم را به تالطم انداخته

ش سینه میسوزاند و اشکش شانه هایم راغم  

 سنگین میکند،مگر بیشتر از یک غریبه هست؟

 .همه چیز، این حس خاص و بی تکرار نبود

 تنهایی و بی پشتوانه بودنش،غم عمیق چشمانش

 دل هر کسی را تکان میداد،درست است ظاهر من

 سرد بود و خشک مانند سنگ ،زیاد این حرف را از

ده بودم اما درونم پر ازادم هاي اطرافم شنی  

 .همدردي و یاري براي کمک به ادم هاي اطرافم بود
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 یک قدم با تو      

 شاید این زن هم همان تیکه از وجودم را تکان داده

 بود،همان نیاز به کمک به دیگران براي داشتن



 !وجدانی ارام

 سرم را به حالت افسوس تکان دادم،اخر کدام مرد

م کردن وجدانش دلش براي فشارخري براي ارا  

 دادن گونه هاي سرخ زنی ضعف میرود؟

 حسام جان اگر می خواهی بر سر منطق و قوانین

 سخت گیرانه ي زندگیت شیره بمالی توجیهات

 زیرکانه تري پیدا کن،تو هر چقدر هم دلسوز باشی،با

 دیدن اشک زنی غریبه اینطور دگرگون نمیشوي،تو

عالج مرض دیگري گرفتی،مرضی بی ... 

 قبل از ان که نداي درونم دستم را برایم رو کند،تنم

 را به هول از ماشین بیرون انداختم و در را محکم

 بستم

 خفه شو حسام-

 نفسی عمیق کشیدم و دست روي پیشانی ام

 گذاشتم

 نگاهم که سمتش گشت،نگاه کنجکاوش را روي

 خودم دیدم

 خب از نظرش دیوانه امده بودم

،و چیزي میان تنم ضربانسمتم قدم برداشت  

 گرفت،انگار هر قدمش صداي موسیقی قلبم را باالتر

 میبرد،این خیلی احمقانه و مسخره بود...من همین



 االن با قلب رله و ارام درون ماشین کنارش نشسته

 بودم
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 یک قدم با تو      

 اقا حسام-

 باز اینطور صدایم کرد! نکند رگ خوابم را یاد گرفته؟

هش نگران بود وجستجو گر میان چشمانمنگا  

 تب دارید؟-

 متعجب نگاهش کردم،چرا همچین فکري کرد؟ شاید

 !بابت دست روي پیشانی ام

 دستم را از پیشانی جدا کردم،نیم نگاهی بهش

 انداختم و پایین اوردم

 نه خوبم ،چرا همچین فکري کردین؟-

 نگاهش مهربان بود و این براي منطق من سم بود

- ون قرمز و بی حاله،کمی صورتتون رنگچشمات  

 پریده است

 خب این ها همه اثرات بی خوابیه،او نگرانم بود و

 میان این همه تلخی اشک و غم او این شیرینی می

 .چسبید،نمیشد به این موضوع اقرار نکرد

 باد وزید و موهایم را پریشان کرد

 یکم ذهنم درگیره،دیشب نشد درست بخوابم-

شد و و ابروهاي خوش حالتشچشمانش کمی گرد   



 باال پرید،میشد موبایلم را بیاورم و از این فرم

 صورتش عکس بی اندازم؟

 نکنه تو کار به مشکلی خوردیم؟-

 خوردیم؟ از کی این جمع بستن ها انقدر دلچسب

 شده بود

 نشد لبخندم را بیش از این پنهان کنم،خب خداي

 من،منم یک انسانم،چقدر می توانم رل یک سنگ
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 یک قدم با تو      

 مغرور بی اعصاب را بازي کنم،مخصوصا وقتی با این

 نگاه ساده و قهوه اي خوش رنگ خیره ام مانده و

 !خودش را با من جمع بسته

 نه الحمدهللاا کار هاي باغ به خوبی پیش رفت و ان-

 شاهللاا میره، دغدغه هاي فکري من بیش از این چیز

 ها است

هاي من گنجشککی بارون خورده ودرسته دغدغه   

 لرزان است که در این باد خنک پاییزي دوباره گونه

 ها و بینی اش رنگ گرفته تا با دل بی طاقت من بازي

 تکراري و خسته کننده صبر را شروع کنند

 لبخند زد،این بار از ان غم کمر شکن خبري نبود

 خدا را شکر-

ايچشم گرفتن از این چهره سخت بود اما من بر  



 حفظ شئونات اسالمی چشمانم را درویش کردم تا

 بیش از این قنج نروند

 نگاهم را به دریا دادم

 اخرین باري که دریا اومدم برمیگرده به دو سال-

 پیش ،البته اگه حافظه ام درست یاري کنه

 سمت دریا قدم برداشتم،نگاهش را رویم احساس

 میکردم،مورد توجه بودن را همیشه می

صوصا حاال لذتش چیز دیگري بودپسندیدم،مخ  

 دوباره قدم هایمان یکی شد،فا صله بدن هایمان اما

 بیشتر از دیشب بود
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 یک قدم با تو      

 تنها چیزي هم که یادمه اینه که سه ساعت تو پالژ-

 خوابیدم

 استراحتتون کمه-

 لحن دوستانه اش به مزاقم خوش امد

 ...وقت براي استراحت هست،اما کار-

 اینطوري خودتون را از بین می برید-

 نزدیک به دریا جایی که موج ها به کفش هایمان

 نرسد ایستادم،نگاهم سمتش چرخید،سرش سمتم

 باال امد،باید اقرار می کردم رنگ چشمانش را دوست

 داشتم



 حرف هایش شبیه به حرف هاي مهناز بود شاید

 همان جواب ها را باید تحویلش میدادم

شد،سر برگرداند نگاهش معذب  

 ببخشید دخالت می کنم-

 این که به او ربط نداشت و در موردش صحبت می

 کرد شیرین بود،اما بیشتر از این با دلم راه نیامدم و

 کمی افسارش را کشیدم

 نگاهم هنوز رویش بود،روي مژگان مشکی پرش،روي

 قوس بینی اش

 اگر سالمتی ادم ها برامون مهم نباشه اون موقع-

رامون ترسیدباید ب  

 لب هایش کش امد و این همان مهر تائیدي بود بر

 دل من

 ...پس اگه دخالت نیست-

 سرش سمتم چرخید،نگاهش پر از شرمی نو و دست
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 یک قدم با تو      

 نخورده بود،لبخندي خجل

 برید تو ماشین یه ساعتی بخوابید-

 این که دریک عضوي از تنم عروسی بود بد بود یا

 خوب؟

 میخواستم بخندم،ان هم بلند مثل دیوانه ها،اما فقط



 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 باشه،تو ماشین دراز میکشم،زیر انداز عقب ماشین-

 هست اگر نیازتون شد

 نگاهش که پر از رضایت شد،تنم به سمت ماشین

 چرخید و رفتم تا خواسته اش را اجابت کنم

ایشی برايیادم باشد به تهران که برمیگشم هم  

 کنترل قهقه و فشردن ادم ها درحصار

 .بگذارم،استاد این کار شده بودم

 ریحانه

 پلک هایم را بستم و عمیق نفس کشیدم

 چندمین بار بود، صدمین یا هزارمین؟

 دلم می خواست این نسیم ، صداي امواج،سکوت را

 در ذهنم به یادگار هک کنم

 من به این ارامش مقطعی نیاز داشتم

ر انداز کمی جا به جا شدم و چشم بازروي زی  

 کردم،از موج هایی که پر صدا خودشان را به ساحل

 میرساندن

 نگاه گرفتم و سر چرخواندم سمت ماشین پشتم

 روي شیشه ي جلو نگاه چرخواندم اما انعکاس

 خورشید اجازه نمیداد چیزي ببینم
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 یک قدم با تو      



ز جایم بلند شدمیا علی آرامی زیر لب گفتم و ا  

 کمر و پاهایم خشک شده بودند، ستون فقرات تیر

 کشید، زیر انداز را تکانی دادم و جمعش کردم

 درون صندوق عقب جایش دادم ، به نرمی و با

 .احتیاط در صندوق عقب را بستم

 در جلو را باز کردم،چشمانم قبل هر چیز اول روي او

 نشست

در همان صندلی راننده را کمی خم کرده بود و  

 حالت دست به سینه خوابیده بود

 اختیار نگاهم با من نبود که اینطور بی شرمانه خیره

 در چهره ي ارام غرق خوابش بودم

 روي صندلی نشستم ، در ماشین را پیش کردم نمی

 خواستم صداي کامل بستنش بیدارش کند

 نجوایی میان سینه ام می خواست بیشتر ببینمش،

ي او دلیل این همه آرامشی راشاید که میان بی خبر  

 که در کنارش می گرفتم را می فهمیدم

 !بعد از بابا هیچ وقت نفهمیدم ارامش چیه

 اقرارش تلخ بود

 من در کنار کامران هیچ وقت طعم ارامش و یا حتی

 حمایتی مردانه را مزه نکردم

*** 



 کامران کی میاي؟-

 جلوي اینه ي قدي راهرو یقه ي پیراهن سبز تیره

را صاف کرد و نیم نگاهی به چهره ي پر سوالم ازاش   

 میان اینه انداخت
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 یک قدم با تو      

 چی کار داري؟-

 انگشتانم به جان هم افتادند، براي بودن و ماندن

 !همسرم باید به دنبال دلیل می گشتم

 از دیروز که رفتی فقط براي لباس عوض کردن-

 ....اومدي خانه، من می ترسم، تنهام

 شروع نکن-

 لبم را به دندان گرفتم، نمی خواستم بحث کنم

 سعی کردم لحنم ارام بشود،چقدر سخت است براي

 چیزي که حقت است این همه اصرار کنی

 شروع نمی کنم، فقط دوست دارم یکم درکم کنی-

 یقه ي لباسش را رها کرد ،دست به کمر زد و با

 نگاهی طلبکار سمتم چرخید

- و دنبال دست چک ، درك کردي؟چند بار گفتم بر  

 گوش دادي؟

 لبخند مهربانی به چشمان عصبی اش زدم، نزدیک

 به سه ماه بود اصرار بر گرفتن دسته چک داشت و



 من مدام پشت گوش می انداختم، اخر من که حساب

 پر پولی نداشتم دست چک به چه کارم می امد؟

 اخه عزیزم من دسته چک به چه دردم می خوره ،-

من که اینجا ها را بلد نیستمبعدشم   

 بین ابرو هایش چین افتاد...چرا میان نگاهش کمی

 محبت نمیدیم؟

 ریحانه یک سال و نیمه اومدي تهران، توقع نداري-

 که من دنبالت راه بیوفتم همه جا را یادت بدم؟

 چرا انقدر عصبی بود، چرا انقدر تلخی میکرد؟ مگر
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 یک قدم با تو      

میگفتم ؟من چه  ! 

 باشه میرم دنبالش، فقط نمی گی چرا دست چک-

 بگیرم؟

 ابرو هایش به حالت عادي اشان برگشتند ،سمت

 اتاق خواب راه کج کرد

 برو بگیر گرفتی ،میگمت-

 سمت اتاق به دنبالش قدم برداشتم

 شب برمیگردي؟-

 نه-

 دلم بغض کرد،صدایم لرزید

- کنمچرا؟ کامران این ساختمون خالیه من هول می  



 شب ها

 موبایلش وکیف پولش را درون جیب شلوارش فشرد

 نترس-

 همین قدر کوتاه و بی خیال

 نه ترس و نه ناراحتی و بغض ورم کرده میان گلویم

 برایش اهمیتی نداشت

 کامران، با من چرا ازدواج کردي؟ چرا منو اوردي-

 تهران؟

 نگاه کالفه و بی حوصله اش روي صورت غمگین پر

جوابی که من دنبالش بودم جزو سوالم نشست ،  

 !!محاالت بود،چشم ها دروغ نمی گفتن

 دوباره شروع کردي؟-

 اره دوباره و دوباره می پرسیدم سوالی را که هیچ

 وقت جوابی برایش نداشت
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 یک قدم با تو      

 نمیفهمم چی شده؟ از وقتی اومدیم تهران تو منو-

ره، خستهرها کردي ، یک سال و نیم داره میگذ  

 شدم

 غذا و لباس و سقف باال سرت که محیا است،-

 ناراحت چی هستی؟

 قدمی سمت جلو برداشتم وارد اتاق شدم، واقعا نمی



 !فهمید من دلم چی نی خواست

 من دلم یه تکیه گاه می خواد، یه شانه ي امن، خانه-

 و غذا و لباس که خانه ي عموم بود

د دستی بهکالفه از بحثی که همیشه بی نتیجه بو  

 صورتش کشید

 ریحانه من درگیر شرکتم، پول کسري اوردن، منم-

 حسابدارم، از چشم من میبینن

 قدم جلو برداشت، دستانش دستانم را در خود

 گرفتن

 سر جلو اورد ، چشمانش خیره ي نگاه غمباد گرفته

 ام شد

 دارم سگ دو میزنم براي تو، براي ارامشت-

واست کی لمسشمن دلمحصار مردانه اش را می خ  

 کرده بودم؟

 اما او مثل همیشه فقط دستانم میان انگشتانش

 فشرد و تمام

 او از شرکت و کار میگفت اما

 بوي خوش عطرش حرف دیگري میزد، پیراهن و

 شلوار شیکش گواه دیگري برایم بود، گواهی که
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 یک قدم با تو      

 حرفی براي زدن در موردش نداشتم



*** 

و کم سن و سال بابت همین نفهمیدم ،اما ساده بودم  

 !االن میدونم کامران چرا سراغ من اومد

 او فقط دنبال یه دختر شهرستانی ساده و بی کس و

 کار بود تا ازش سو استفاده کند و من هیچ وقت

 حتی براي یک لحظه زنش نبودم فقط یه ابزار براي

 رسیدن به ارزو هاش براي پرواز با زنی دیگر

دوباره غمی قدیمی، حقارتی نه چندان کهنهدلم را   

 سنگین کرد، چشمانم روي صورت ارامش نشست

 این مرد غریبه چطور می توانست با لحن تلخ و نگاه

 سردش اینطور ارامش به جانم تزریق کند؟

 زیر سنگینی نگاهم پلک هایش لرزید ، مقابل نگاه

 خیره ام اهسته باز شدند

هوه اي چشمانشسرش کمی به سمتم مایل شد ، ق  

 میان نگاهم ماند

 چشمان ریز شده اش از خیرگی نگاهم گرد شد

 به خود امدم ، چشم گرفتم، سر چرخواندم

 سالم-

 صداي مردانه اش بم و خوابالود بود

 !سالم...چقدر خوابیدم-

 از نگاه کردنش طفره می رفتم



 منتظر جوابم نماند، پشتی صندلی اش را صاف کرد ،

را گرفت انگار خودش جوابش  

 نزدیک سه ساعت خوابیدم، چرا بیدارم نکردین؟-
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 یک قدم با تو      

 سه ساعت؟ اگر می گفتم خود من متوجه گذر زمان

 نشده بودم باور می کرد؟

 جوابم کمی متفاوت با افکارم بود، چشمانم خیره ي

 دستانم بر روي چادرم بود

 به این استراحت نیاز داشتین-

مردانه اش را حس می کردم، تنم زیرسنگینی نگاه   

 نگاهش گرم شد

 اي کاش می توانستم به این مرد بگویم از حرف ها و

 حرکات جدیدم جا نخور

 دخترکی ندید و بدید در وجودم بیدار شده که

 !عجیب نگران سالمتی شما است

 شاید فقط دلش می خواد مرد محکمی پیدا کند تا به

 !او تکیه کند

بارگاهی مردي که تا حاال چند بارکی بهتر از حسام   

 !مردانگیش را ثابت کرده بود

 اینطوري شما هم اذیت شدید-

 لحنش مهربان نبود حتی کمی سرد و خشک بود



 .مشکلی نبود، منم با دریا دل سیر خلوت کردم-

 به نتیجه ي خوبی هم رسیدین؟-

 لحن کنجکاوش نگاهم را این بار سمتش چرخواند

تمام حرف ها و احساساتم را این که دلم می خواهد  

 برایش روي دایره بریزم بد بود؟

 در مقابلش حس راحتی عجیبی داشتم
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 یک قدم با تو      

 تعللم ابرویش را باال انداخت

 نرسیدین؟-

 به چشمان قهوه اي سنگی اش لبخند زدم

 ممنونم-

 به وضوح جا خورد، خب حق داشت

فساره پارهمنی که براي نگاه و حرف معمولی ا  

 میکردم حاال اینطور صمیمی لبخند میزدم و تشکري

 بی دلیل میکردم

 اما باید با دخترك تنها و بی پناه درونم هم راه می

 امدم

 نگاهش چشمانم را رها نمیکرد ،گرمایی میان

 نگاهش جان گرفت

 به این سکوت دریا و آرامشش نیاز داشتم ، حالم-

 االن بهتره



م بود و نمی دانستم چراچشمانش هنوز وصل نگاه  

 نمی توانستم ببرم این طناب نامرئی دلچسب را

 اما ته نگاهتون هنوز یه غم بزرگه ، همون که اجازه-

 نمیده طعم خوشی را بچشید

 داغ شدم، هجوم خون را به گونه هایم حس کردم،

 شرم اتصال نگاهم را بر هم زد

 این مرد عجیب بود، او ته نگاهم را می خواند؟

ه که خودم از غمم گفته بودم و علم غیب نمیالبت  

 خواهد حدس حال خرابم

 !!!اما حرفش، طعم و شیرینی دل چسبش

 نفس میان سینه ام گیر کرده بود
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 یک قدم با تو      

 ...ریحانه خانم-

 اخرین بار چه کسی انقدر زیبا صدایم زده بود؟

 قبال هم صدایم زده بود اما اینبار؟؟؟

کرده بودم یا او به عمد اینطور اسمم را من تغییر  

 هجی می کرد؟

 پر از شرم بودم، پر از حال و احساساتی تازه جوانه

 زده

 نتوانستم نگاهش کنم

 چشمانم را به داشبرد سیاه ماشین دادم و فکرم را



 پی جواب به سوالش فرستادم

 غم هست ،تلخی در میان ذهنم ماندگار شده، اما-

را بر مبناي اون ها جلو ببرم من نمی خواهم زندگیم  

 چه خوب-

 کالم پر انرژي اش نگاهم را سمت صورت جدي اش

 کشاند

 چشمانش با دقت خیره ي صورتم بود

 منم همیشه غم هام و شکست هام را توي ذهنم-

 نگه میدارم تا خوب ببینمشون تا دیگه تکرارشون

 .نکنم

 ...حالم خوب بود، اره خیلی خوب

وست و همدم از احواالتمثل وقتی که با یک د  

 روحیت حرف میزنی

 حالم مثل زمانی بود که مریم میشد گوش شنوایم و

 این بار یک حس جدیدتر نیز بهش اضافه شده بود،

 قدمی جلوتر
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 یک قدم با تو      

 او شبیه یک حامی بود ،فردي که همیشه جاي خالی

 .اش آزارم میداد

 !شاید مثل یک پدر یا برادر

ایم به لبخندي از رضایت ارام کش امدلب ه  



 درسته،این کاریه که من همیشه انجام میدم-

 چشمانش حال بهتري داشت ، انگار این استراحت

 دو سه ساعته انکالفه گی و خستگی را عقب زده

 .بود

 صالح نبود بیش از این نگاهش کنم، از درون ماشین

 .به دریا نگاه کردم

 در را لطفا ببندید-

کالمش را اجرا کردمبی حرفی   

 ماشین در ساحل خلوت دور زد و همان راه خاکی که

 .وارد شده بودیم بیرون رفت

 سکوت ماشین وادارم میکرد به فکر کردن به سبک

 و سنگین کردن خودم، او، احساساتم،حرف هایمان

 این بار می خواستم منطقی فکر کنم ،دهان دخترك

 درونم را چسب زدم

به چهره جدي و ارامش بی اختیار نیم نگاهی  

 انداختم

 حواسش پی رانندگی اش بود ، چشم گرفتم

 این مرد کمی خشن بود بی اندازه سرد و به حد

 زیادي بی تفاوت با لحنی تلخ و خشک

 این ها را که کنار هم بگذاري جمعشان میشود یه

 ادم خودخواه و متکبر ادمی که حرف هایش باید ادم
444 



ویک قدم با ت        

 را برنجاند، نگاهش ادم را عصبی کند

 همه این ها بود وقتی درون ماشینش نشستم

 ،وجودش آزارم میداد،نوع نگاه و حرف هایش خونم

 را به جوش می اورد

 اما االن که کنارش بودم،ارام تر از همیشه بودم،دلم

 امن و پشتم گرم بود حسی جدید و شیرین

نگاهش فکرنمیشد به رفتارهاي متفاوت با چهره و   

 نکنم

 او در درونش مهربانی عجیبی داشت،انگار دور

 خورشید را پر از ابر هاي تیره و تاریک باشد

 خب بالخره اشعه هاي نور و مهربانی در لحظه اي

 !خودي نشان میداد

 قصه ي این مرد همین بود و من چقدر به آن

 خورشید احتیاج داشتم

ه کنم وبه یک حامی به یه نفر که بی ترس بهش تکی  

 مطمئن باشم که او همیشه چند قدمی جلوتر از من

 !!!را دیده و بلده

 ماشین که ایستاد به خود اومدم و به خیابان نا

 آشنایی که درونش بودیم نگاه کردم

 تا هتل راه زیاده ، بهتره االن غذا بخوریم-



 به رستورانی که ماشین رو به رویش ایستاده بود

 نگاه کردم و

در مقابل لحن جدي اش گفتم و به باشه اي ارام  

 تبعیت از او از ماشین پیاده شدم و با اشاره ي دست

 و سرش جلوتر از او وارد رستوران شدم

445 

 یک قدم با تو      

 ورودمان را مردي نسبتا جا افتاده خوش امد گفت

 ،میزي در گوشه ي سالن را حسام با دست نشانم

دید نباشیم،حسی کهداد، انگار می خواست زیاد در   

 من هم به دنبالش بودم،هنوز افکارم سر و سامان

 !نگرفته بود

 منوي غذاي روز میز را به دست گرفتم

 .تمام حواسم پی افکار تازه ام بود

 موضوع ساده اي نبود! دل من یک حامی می

 !خواست؟

 !!انگار همیشه این را می خواستم

ون قبرشاید وقتی که جنازه ي مامان و بابا را در  

 گذاشتن و من در خود فرو ریختم،یا زمانی که زن

 عمو با حرف هایش نیشم میزد، زمانی که طاهر توي

 اشپزخانه گیرم انداخت تا دل سیر از عشقش بگوید

 و مویرگ به مویرگ تنم را در آن سن کم از فکر



 اینکه نکند به من دست بزند بلرزاند،آن وقتی که

یر شد و میان شهرکامران بعد از چند ماه ازم س  

 درندشتی تنها و بی پناه رهایم کرد،یا آن زمان که با

 بچه ي درحصار به زندان افتادم،حتی لحظه اي که

 دکتر از آسم شدید بهار ترساندم.... همیشه به یک

 مرد نیاز داشتم!؟

 حقیقتش همین بود از مردها فراري بودم چون زخم

نگاههاي زندگی ام را از آن ها خورده بودم و   

 هایشان اذیتم میکرد ،همیشه کمر صاف کردم و

 صورت با سیلی سرخ کردم و خم به ابرو نیاوردم، تا
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 خودم براي بهارکم زندگی صورتی و دخترانه اي

 رنگین کمانی بسازم برعکس روزگار خاکستري

 !خودم

 اما تنهایی چاهی عمیق بود که هیچ وقت پر نشده

بهار بود، مریم بود، ... 

 اما شبهایی هم بود که تا سحر بی پناه و درمانده زار

 زدم و جاي خالی شانه اي را زیر سرم احساس کردم

 ، شانه اي که بگوید من هستم

 منو را کمی پایین دادم از پس آن به چهره ي مردانه

 اش خیره شدم، به چشمانش که لیست غذاها را



 پایین و باال می کرد

با تمامی تلخی هایش زندگی من را شیرین این مرد  

 کرده بود

 اما چرا این مرد؟ او که حتی من را به چشم یک زن

 ندیده

 !همیشه یک همکار بودم و بس؟

 در مقابل نگاه دقیق من منوي میان دستانش را بست

 و همانطور که روي میز قرارش میداد نگاهم کرد،

رههول کرده سریع به صفحه ي باز روبه رویم خی  

 شدم

 چی می خورید؟-

 سریع به غذاهاي منو نگاه کردم و اولین غذا را به

 زبان اوردم

 ماهی کبابی-

 منو را بستم، با برگشت نگاهش مردي که نزدیک
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 میزمان بود جلوتر امد

 !چی میل دارید،قربان-

 یه فسنجون و یه دونی ماهی کبابی، ساالد زیتون-

نوشیدنی هم دوغ باشه پرورده و  

 نیم نگاهی سمتم انداخت،شاید چک کرد که من چیز



 دیگري می خواهم یا نه

 اما من فقط نگاهش کردم و او جوابش را گرفت

 با رفتن گارسون نگاهش سمتم برگشت،کمی به

 صندلی رسمی پشتش تکیه داد و دستی به ته

 ریشش کشید

زیر نگاهم تمام حرکاتش را مو به مو لحظه به لحظه  

 نظر داشت، شاید به دنبال چیز عجیبی در رفتار و

 وجودش میگشتم

 همان چیزي که کمبود بزرگم را بهم یادآور شده بود

 و حس خواستنش را در من زنده کرده بود

 نگاهش روي نگاهم مانده بود

 شما خوبید؟ خسته نیستین؟-

 براي جواب سوالش فکر نکردم فقط ارام سر به

 حالت نفی تکان دادم

 نه خوبم-

 امشبم برمیگردیم هتل ، فردا صبح میریم-

 تهران،خوبه؟

 از من نظر می خواست؟؟؟ براي کارهاي خودش؟

 !اویی که در مورد غذاي من از من سوالی نمی پرسید

 تعجب کرده بودم و این در رفتارم به وضوح مشخص
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 بود

 نه خوبه-

 از جایش ارام بلند شد

- ن برمیگردماال  

 منتظر حرفی از سمت من نماند و با قدم هایی ارام از

 کنارم رد شد

 با رفتنش نگاهم روي صندلی خالی اش نشست و

 نفس عمیقی که در گلویم پنهان مانده بود بیرون

 .پرید

 دست بر روي چشمانم گذاشتم ، پلک که بستم تازه

 خستگی و ولع براي خواب را احساس کردم

ال جدیدم شده بودم انقدر کهزیادي درگیر ح  

 نمیشد بر روي احساس هاي دیگرم تمرکز کنم

 ریحانه خانم-

 صداي سنگین و خشن خودش بود، همانی که

 آواهاي اسمم را اینگونه خاص بیان میکرد

 نمی دانم چقدر گذشته بود انگار در همان موقعیت

 !داشته خوابم میبرده

ینکمر عقب کشیدم و دستانم را از چشمان سنگ  

 شده ام برداشتم

 بله-



 روي صندلی اش نشست و چشمان قهوه اي اش به

 نگاه خمار شده ام خیره شد

 !خوابیده بودین؟-

 پلک هایم سنگین بود، اینبار نوبت من بود که
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 یک قدم با تو      

 بایستم

 اب به صورتم بزنم رو به راه میشم-

 تابلوي طالیی کوچکی که در انتهاي رستوران

ستشویی را نشان میداد پایم را سمت خود کشید،د  

 باورم نمیشد در همین زمان کوتاه این چنین

 خستگی خودش را بر سرم آوار کند آن هم دقیق

 بعد از این که او ازم سوال پرسیده بود

 چادرم را از سر دراوردم و بعد شستن دست هایم

 ابی به صورتم زدم،

ست ، خوبنگاهم در اینه روي چشمان خسته ام نش  

 حقم داشت که آن سوال را بپرسد و من چه جوابی

 !داده بودم

 خب حاال مگر چه گفته بودم که این همه خودم را

 بازخواست می کردم، این همه در مقابل ادم ها از

 احساسات واقعی خودم حرف نزده بودم و ابن بار

 !یکی مثل آن زمان ها



 درستش همین بود

 ....اما

ندلی که هنوز چهره يمرد نشسته پشت آن ص  

 مردانه اش دقیق جلوي چشمانم بود برایم با بقیه

 فرق داشت،

 من به هرکسی دروغ می گفت به خودم و آن

 دخترك درونم که نمیشد از احساس واقعی ام نگویم

 او حامی من بود، مردي که این حس را در وجودم پر

 رنگ کرده بود
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م به او دروغ بگویم یا دلم می خواهداین که نخواه  

 هر احساسی را با او در میان بگذارم ،دلیلش همین

 .کشف جدید بود

 این که نگران خستگی ،چشمان قرمز و کالفگی

 اش بودم براي همین احساس بود

 او حامی من شده بود، پشتم را گرم کرده بود و من

 ناخواسته توجهی خاص به او پیدا کرده بودم

 ....اما

 قرار نبود کسی جز من از این حال و احواالت خبر

 دار بشود

 من ادم دل بردن و طنازي نبودم اصال قصد این کار



 ها را هم نداشتم

 من زنی بودم که از این حرف ها و احساسات خیلی

 .وقت بود جدا شده بودم

 حسام فقط رئیس من بود و نباید هیچ نوع فکر

این حس نو دیگري در موردش می کردم و در مورد  

 ...پا

 می توانست در ذهنم خیلی بی سر و صدا بماند و

 احتماال این حال با گذشت چند روزي خود به خود

 فراموش میشد، با دور شدن من از این مرد

 ،ندیدنش،

 تنهایی و خستگی از زمانه نیازم را به این موضوع

 انقدر باال برده که با حمایتی بی غرض این حس را
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 یک قدم با تو      

 پیدا کرده بودم

 صورت و دستانم را با دستمال خشک کردم و چادر

 به سر از سرویس بیرون امدم

 من به نتیجه رسیده بودم

 ....فاصله گیري تا فراموشی

 حسام

 درب دو لنگه ي قهوه اي انتهاي سالن که باز شد

 نگاهم رویش زوم شد



ت،باچادرش را جمع کرد، نیم نگاهی به سمتم انداخ  

 قدم هایی ارامو مودبانه سمتم امد

 گنجشککم یک مشکلی داشته

 !خیلی معذب و خجالتی شده بود

 از زمانی که از خواب بیدار شده بودم میان نگاهش

 چیزي تغییر کرده بود، حالی که خواندش را بلد

 نبودم و این داشت آزارم میداد

 حسام تک پسر هادي بارگاهی یک چیز را بلد نباشد

خواندن حرف مخفی نگاه گنجشککش را آن هم !! 

 صندلی را که عقب کشید با لحنی ارام به حرف

 امدم،باید طوري رفتار میکردم تا شاید خودش با

 رفتارش چیزي بهم می فهماند

 بهترید-

 نیم نگاهی سریع و چشمانی که به جاي صورتم به

 قاشق چنگال هاي روي میز جواب میداد
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تویک قدم با         

 بله-

 جواب هایش کوتاه شده بود ، شایدم او مثل قبل بود

 !و من زیادي حساس شده بودم

 در تمام این سفر حواسم به او بوده به تک تک

 حرکاتش و نگاه هایش را شناخته بودم ، وقتی لجش



 در می امد و سرتق مانند خیره ام میشد و یا زمانی

 که منطقی بود میان نگاه کردن ها و دزدیدن

شمانش محکم بود و ارام و یا دیشب وقتی گرم بودچ  

 و مهربان نگاهش نوازش میکرد و دلم را به خواستن

 ..!.غیر ممکن ترین چیزها دعوت می کرد و حاال

 او زنی که از اول سفر باهاش بودم نبود

 سکوت بینمان طوالنی شده بود،او که مصرانه هر جایی

ه قراررانگاه میکرد جز من چشمانم و گارسونی ک  

 نبود غذایمان را بیاورد

 خب قرار نبود من از این وضعیت خیلی راحت بگذرم

 نظرتون در مورد فدوي چیه؟-

 به وضوح جا خورد ولی همانی شد که من می

 خواستم، قوانین اخالقی اش را میشد حدس زد اما

 قرار نبود من هم جزوي از قوانینش باشم

و چرا باید به من نگاه میکرد، اجباري بی چون ! 

 چشمان ساده اما درگیرش میان نگاه جدي و صبورم

 خیره ماند

 تا نفهمم چه چیز ذهنت را انقدر درگیر کرده که

 حتی به نگاهت هم سرایت کرده دست از سرت

 برنمیدارم
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 !گنجشکک من نباید در خودش فرو برود

 اقاي فدوي؟-

در جا خوردهلحنش حال نگاهش را داشت همانق  

 بله،مشتري باغ پرتقال-

 من چقدر ارام و صبور و حتی کمی هم خشک

 صحبت میکردم

 انگار که جوابش هیچ اهمیتی برایم ندارد، اما فقط

 !خدا میدانست من چه در ذهنم بود

 نکند فدوي مارمولک جذاب ذهن گنجشک من را

 !مشغول کرده باشد

تانگشتش ارام گوشه ي روسري ساده اش را درس  

 کرد

 !چطور؟اتفاقی افتاده؟-

 دست به سینه زدم و پا روي پا انداختم و با همان

 نگاه نافذم خیره اش ماندم

 نه فقط یه سوال عادیه،بالخره همکار هستیم و می-

 خوام بدونم ایشون را چطور دیدین؟

 نگاهش کوتاه بین من و محتویات میز گشت

نامیدوار بودم در این لحظه هیچ خبري از گارسو  

 نشود

 ایشون رفتار دوستانه و مهربانی داشتند و احتماال-



 در کارشون زرنگ و با پشتکار هستند

 خوشم نیامد،اصال شکر خوردم همچین سوال چرتی

 پرسیدم

 بی اختیار اعضاي چهره ام تغییر حالت دادند و
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 یک قدم با تو      

 ابروهایم به هم نزدیک و گونه هایم منقبض شدند

- زرنگ هستن و پشتکار دارند؟ چرا  

 لحن مضخرفم پرخاش گر و پر کنایه بود

 چطور انقدر تحملم کم شده بود؟؟

 نگاهش روي نگاهم ماند،حق داشت من مردي خل و

 چه بودم که مرضی بی درمان گرفته بودم ،خودم و او

 .را بی دلیل ازار میدادم

 این که ریحانه، گنجشکک من،از فدوي خوشش

ی دلیل نیستبیاید آزاري ب ! 

 کامم تلخ شد

 اب دهانش را ارام پایین داد

 ....خب ایشون باید سنشون پایین باشه-

 با من همسنن-

 چشمانش با شنیدن لحن تندم کمی گرد شد،تغییر

 بی مقدمه ي افکارم براي خودم هم عجیب بود چه

 رسد به او



 شما از چیزي عصبی هستید؟ توي باغ اشتباهی-

وي حرفی زدن؟صورت گرفته؟ اقاي فد  

 رفتارم غلط بود، این طعنه و کالم تند، این نگاه

 عصبی و پر حسادت ماله من نبود و داشت همه چیز

 .را بدتر خراب می کرد

 مثال داشتم سعی می کردم او را به خودم نزدیک نگه

 .دارم تا دلیل تغییر رفتارش را بفهمم

 اما این راه اخرش میشد همان دعواي درون باغ

ا و گارسونی که بشقاب هاي رنگا رنگ راورود غذ  
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 .روي میزمان قرار میداد، کالممان را قطع کرد

 نگاهم روي غذاي محبوبم نشست، فسنجان و خوش

 رنگ و روغن انداخته با برنج زعفرانی خوش عطر

 این وقفه براي خوردن غذا، ذهن هر دویمان را از

میکردبحث پیش امده منحرف   

 با دست به غذاها اشاره کردم

 بفرمائید-

 نگاهش روي دیس ماهی کبابی تزئین شده اش

 نشست و با تشکري ارام چنگال به دست گرفت

 من نیز سراغ غذایم رفتم ، اما در همان وهله ي اول

 متوجه چنگال سرگردانش شدم



 لحظه اي روي کلم هاي قرمز و ثانی اي روي پوست

اهی و بعد از چرخشی بیخوش رنگ و برشته ي م  

 نتیجه درون زیتونی فرو رفت و راه دهانش را پیش

 .گرفت

 انقدر بی میل به غذا بود که منی که گشنه بودم و

 هوس غذاي لذیذم را هم کرده بودم را از اشتها

 انداخت، چند لقمه اي به دهان گذاشتم که بازي

 بازي کردن هایش با غذا طاقتم را تمام کرد

- ت ندارید؟غذا را دوس  

 نگاه سردش باال امد و با لحنی خشک شبیه به خودم

 جوابم را داد

 همه چی خوبه ، مچکر-

 خب این رفتارش بسیار روي اعصابم رفت، من

 !نگرانش میشدم و او اینطور سر باال جوابم را میداد
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 انگار که با مودبانه ترین لحن ممکن بگوید دهنت را

دببن ! 

 اصال به من چه که در آن سر کوچکش چه میگذرد

 !که اینطور از غذا انداختتش، به درك

 قرار من این بود؟ که مقام خودم را انقدر پایین

 بیاورم که حرص حال و احواالت متغییر خانم را



 بخورم!؟

 به من چه که دلش براي دخترش تنگه یا یاد پدر و

و احترام من مادر نداشته اش افتاده،مگر او به ادب  

 !اهمیت میدهد

 درستش این بود که حد خودم را بدانم و انقدر خودم

 را سخیف و بی ارزش جلوه ندهم

 به اسفل و سافلین که در ذهنش به فدوي و رفتار

 !مهربان و دوستانه اش فکر میکند

 دندان هایم را پر حرص بر هم فشردم ، نگاه از او که

یش بود گرفتم وبی توجه به من مشغول بازي با غذا  

 .قاشقی پر کرده و به دهان گذاشتم

 این زن به چشمم بی پناه امده بود و دلم برایش

 .سوخته بود، خیال کرده بودم می توانم کمکش کنم

 اصال خودم را نمی فهمم، چه مرگم شده بود، از

 آسایش و خوابه شبانه ام زده بودم تا حاال بنشینم و

نش را بخورم؟فکر حال گرفته و حس پنهان درو ! 

 اگر این زن به کمک نیاز داشته باشد خودش حرف
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 میزند و اگر انقدر قد و مغرور باشد که بخواهد

 تنهایی درد هایش را به دوش بکشد

 !نوش جانش



 غذایم تمام شده بود و من تنها طعمی را که حس

 کرده بودم حماقت بود

د و غیر ضروري ام بایدحقم بود، براي توجه بی ح  

 .تنبیه میشدم

 او هنوز فرو رفته در احواالت خودش بود که صندلی

 ام را محکم عقب دادم و بدون نگاهی دیگر به او

 .سمت میز دم در ورودي رفتم

 فیش غذایمان را که تحویل گرفتم ،دیدمش ...کمی

 دورتر اما در راستاي بدن من با نگاهی به بیرون

 .ایستاده بود

پول پرداخت شده را درون کیف پولم جا دادم فیش  

 و بدون اینکه در جیبم بگذارمش سمت ماشین قدم

 تند کردم و او هم ارام و با طمئنینه به دنبالم با همان

 فاصله ي چند قدمی راه افتاد

 دستگیره را که لمس کردم در خودرو باز شد و اپ

 بی هیچ نگاهی به من در را باز کرد و سر جایش

 نشست

 دستی پر حرص بین موهایم کشیدم و نفس پر

 حرصم را بیرون دادم، کنترلم را از دست میدادم

 پشت فرمان نشستم و کیف پولم را جلوي دنده

 انداختم و بعد بستن کمربند ماشین را روشن کردم،



 نگاه برزخی ام را به اینه دادم و کمی دنده عقب
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 یک قدم با تو      

ندن فرمان درون جاده افتادمامدم و با چرخوا . 

 وقتی کنارم بود و تمام حواسم پی شمارش منظم

 نفس هایش بود و با هر دم و بازدم عطر بکر تنش

 میان بینی ام باال و پایین میشد،نمیشد اذیت نشوم و

 هر لحظه جهنم درونم آتشش گداخته تر نشود،

 دستی به ته ریشم کشیدم،بازویم را به لبه ي پنجره

دستم را زیر بینی ام سایه انداخته بر لبانمزدم و   

 قرار دادم

 همین ساعت پیش بود که چشمانم را روي نگاه خیره

 ي نوازشگر و گرمش باز کردم،حاال با دردي میان

 چشمان سرد شده اش و حسی که به اجبار می

 .خواست از من مخفی اش کند آزارم میداد

ه بود بهاشتباه من همین بود افسار احواالتم را داد  

 ...نگاه او

 لبم را پر حرص به دندان گرفتم

 اصال منی که مانند پسران تازه به بلوغ رسیده مدام

 چشمم دنبال او و حرکاتش است باید هم این خفت

 !را به جان بخرم

 اصال حسام تو را چه به دل سوزاندن براي زنی



 غریبه؟

 رئیسشی؟پس رئیسیت را بکن

ا بدهکارمندت است؟ حق الزحمه اش ر  

 حاال او می خواد با آن پول خرج زندگی اش را بدهد
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 یک قدم با تو      

 !یا پول بدهکارهایش را به تو چه

 مگر تو مسئول دختر صغیر و اون شوهر عوضی و بی

 !غیرتش هستی

 همین که برایش حق ماموریت رد می کنی و پول غذا

 .و هتلش را میدهی هم کرمت را نشان دادي

- اش می گفتین کجاي کار اشتباه کردماي ک . 

 صداي ارام و مخمورش حسام جوش اورده ي مغرور

 درونم را خفه کرد

 نگاه تلخ و خشنم سمتش چرخ خورد

 متوجه نشدم-

 سر چرخواند سمتم نگاه فراریش روي صورتم

 نشست

 نگاهم پی رده هاي قرمز میان سفیدي چشمانش

 رفت،چرا خستگی اش را پنهان کرده بود؟

- رسته من تازه کارم و براي اولین بار همچین کاريد  

 ...بهم محول شده بود



 در مورد چه چیز حرف میزد؟نگاه نامفهومم از حرف

 هاي بی سر و تهش روي چشمان شرمنده اش

 نشست

 !!کجا رفت اون سردي و خشکی نگاهش

 اگر بگین کجاي کارم اشتباه بوده حداقلش اینه که-

اینطور دیگه موجبدرسی براي اینده ام هست و   

 ناراحتی و شرمندگی شما هم نمیشم

 چرا من نمی فهمیدم او دارد در مورد چی حرف

 میزند؟
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 یک قدم با تو      

 ابروهایم بیشتر در هم گره خورد و دستم از باالي

 لبم روي فرمان لیز خورد و نگاه شیر فهم نشده ام

 بین جاده ي سرسبز و چشمان او جا به جا شد

 به طرز عجیبی زاللی قهوه اي چشمانش دلنشین و

 خواستنی بود

 این شرمندگی میان نگاهش بیشتر دوست داشتنی

 اش میکرد و جذابیت این موضوع به آن بود که

 لحنش ذره اي حال چشمانش را نداشت و بسیار

 مقتدر و محکم بود

 اما امان از این نگاه دخترانه اش، انگار که به اشتباه

شکانده و می خواهد با نگاه ملوس وگلدانی را   



 معصومش دلت را ببرد تا نتوانی سرش فریاد بزنی

 چشمان این زن بی هیچ لوندي و عشوه اي دلبري

 میکرد، انگار صداقت و پاکی چشمانش بزرگترین

 .حربه اش بود

 اگر بفهمم در چه موردي حرف میزنید ،شاید بتونم-

 کمکتون کنم

ابی که شنیده گیج شودحاال نوبت او بود که از جو  

 مگر بابت خرابکاري که تو باغ اتفاق افتاده ناراحت-

 و عصبی نیستید؟بابت همین موضوع در مورد فدوي

 !صحبت کردید

 !هان؟

 این زن فکرش تا کجا رفته بود و چه آسمون و

 ریسمانی بهم بافته بود

 هنگام اوردن غذا من خیال کردم بحث بینمان
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با تویک قدم         

 فیصله پیدا کرد اما انگار براي او تازه شروع همه چیز

 .بود

 جوابش یک کلمه بود،نه

 اما قرار نبود از این موضوع انقدر ساده بگذرم

 جز اینکه دلم می خواست کمی سر به سرش بگذارم

 و تالفی خون کثیف شده ام را دراورم به این هم فکر



بی خبرمکردم که شاید واقعا کاري کرده و من ازش   

 خب موضعمان تغییر کرد، دیگر نمیشد خیلی راحت

 و عصبی به چشمانش خیره بشوم ،پس نگاهم را با

 خونسردي کامل به جلو دادم و با لحنی رئیس مابانه

 گفتم

 بهتر بود قبل از اینکه کسی بخواهد حرفی بزنه-

 ،شما خودتون در مورد این موضوع به من می گفتید

ان درگیر شده اش انداختمنیم نگاهی سریع به چشم  

 و دوباره با همان فرم صورت به جلو خیره شدم

 چه رئیس پر جذبه اي بودم

 در دلم لبخندي پر افتخار روي لب نشاندم و در

 ظاهر خشک و رسمی

 صدایش عجز و النه نداشت،صریح و بی شیله پیله

 جوابم را داد

 راستش را بخواهید در نظر خودم کار خطایی انجام-

،من تمام سعیم را کردم کارهایی که بهم گفتیدندادم  

 را درست انجام بدم

 باز ابرویم متعجب باال پرید

 خب حقیقتش تمام مدت باغ خودم را سرگرم کار
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 یک قدم با تو      

 کردم تا او را زیر نظر بگیرم البته که نمی خواستم



 تمام کارها زیر دوش او باشد آن هم بین آن همه مرد

یون دار و دارو دسته اشان اما تمام مدت متوجهکام  

 بودم ، انقدر که عرق هاي روي پیشانی اش را هم

 شمرده بودم و وقتی خستگی اش را دیدم فهمیدم

 که هر چقدر می خواسته کار بلدي اش را نشان

 بدهد کافی است و من فهمیدم که چقدر این زن

 فعال و قوي است

ه چرا همچینخب حاال یه سوال می ماند ریحان  

 خیالی را کرده بود

 پس اگر تمام زحمتتون را کشیدید،چرا ناراحتید؟-

 !ناراحتی من از کالفگی و ناراحتی شما است-

 برقی فشار قوي از تنم گذر کرد و میخکوبم کرد

 این که رفتارم، شما را اذیت کرده و شما االن-

 ....اینطور خودخوري میکنید تا به من حرفی نزنید

باورم سمتش چرخید، احمقانه بود که دورشنگاه نا  

 هاله اي از نور میدیدم و قلبم آهنگی مالیم می

 !نواخت

 رفتار من را بر چه مبنایی گذاشته بود و تمام مدت

 به من و حال و احواالتم فکر کرده بود

 شما تا االن به من خیلی لطف داشتید،شاید اولش-

راحت ازکه باهاتون هم مسیر شدم متوجه نبودم و نا  



 ...این سفر اجباري بودم اما االن
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 یک قدم با تو      

 نگاه پر ولع و حیرت زده ام روي لب هاي نیمه بازش

 ماند

 چشمانش باال امد

 دیگر نمیشد به رانندگی ادامه بدهم در توانم نبود

 ،مدیریت همه چیز در کنار هم

 نیم نگاهی به عقب و سریع به کنار جاده رفتم

رکت یکباره ماشین جا خورداز ح  

 چیزي شد؟-

 اب دهانم را فرو دادم

 نه، شما ادامه بدین-

 انگشتانش بیرون از چادر به هم پیچ خوردند و او با

 لحنی که نه گرم بود نه عاشقانه ادامه داد

 شما تو این سفر بهم خیلی لطف داشتید، و می-

 ...دونم در اینده این تجربه ها به کارم می اید

گفتن این حرف ها سختش بود که نفس کم انگار  

 اورد

 دوست ندارم بابت اشتباهی ناخواسته شما را-

 برنجونم، شاید یه جورایی نمک خوردن و نمکدان

 شکستن باشد



 دلم پیچ خورد، ضعف رفت، قند حل کردند،حسام

 ....بگذار اعتراف کنم که این زن را چقدر

 قبل از بیان حس درونم سریع به زبان امدم

 خوشحالم-

 خوشحال واژه اي ناتوان از احساس درونی ام بود

 نگاهش خیره ام بود ،مثل همیشه خودش بود با
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 یک قدم با تو      

 همان چاشنی شرم و حیاي دیوانه کننده اش

 لبخند را نشد پنهان کنم

 توي رستوران احساس کردم ذهنتون درگیره ،با-

را از اوردن اسم فدوي خواستم کمی ذهنتون  

 !مسائلی که اذیتتون میکرد دور کنم

 نباید می گفتم اما کنترل زبان با حسام منطقی و

 مغرور نبود

 اما انگار منم اشتباه کردم، باعث شدم بیشتر-

 درگیر امروز و اتفاقاتش بشید که شاید اشتباهی

 پیدا کنید

 لب هایش به لبخندي باز شد،مثل غنچه اي که از هم

 باز می شود

را نمی توانستم بگیرم، نمیشد تحسین نکنمنگاهم   

 این حجم از زیبایی را



 خوبه که شما همچین نگاهی به این دو روز داشتید-

 و دیگه نگاه تلخ و بدبینانه ي اولتون را به من ندارید

 درست بود، می دانستم که این زن دل خوشی از من

 ندارد،خاطره ي خوبی از اول مسیرمان نداشت اما

ی تغییر کرده بوداالن همه چ  

 انگار اوهم مثل من عوض شده بود! یعنی او هم در

 درونش حالی مثل من داشت؟

 گونه هایش گل افتاده بود، اي کاش همیشه اینطور

 می ماند، همینقدر شیرین و عسلی

 حق او نبود اخم و تلخی دنیا

 ولی انگار شما هم بدتان نمی امد من خالفی کرده-
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با تویک قدم         

 باشم،تا بابتش مواخذه ام کنید

 چشمانم گرد و لبخندم عمیق تر شد

 چطور؟-

 نگاهش باال امد، چه لذتی داشت زنی اینطور محکم

 و قوي نگاهت کند، ابایی از زدن حرف هایش نداشت

 همین چند لحظه پیش می خواستید،زیر زبانم را-

 بکشید

 !!خندیدم، بلند وپر صدا

- موقعیتم به عنوان یه رئیسمن فقط می خواستم از   



 استفاده کنم

 خندید ارام و ملیحانه

 دلم لرزید،سینه ام داغ شد

 باید ازتون تشکر کنم-

 نگاهم روي چهره اش نشست، روي تصویري دلپذیر

 که نمی دانستم چه کار خیري کرده بودم که قسمتم

 شده بود

 بابته؟-

 نگاهش را گرفت و دوباره سر باال اورد

- ف کردید، به خواستتون رسیدینذهنم را منحر  

 کمی پا فراتر از تمام قوانینم گذاشتم، از جذبه و

 کالس همیشگی ام

 !میشه بدونم چه چیز درگیرتون کرده بود-

 ...نگاهش ماتم ماند
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 یک قدم با تو      

 !خجل شد و هول کرد

 من....من...فقط-

 چه چیز هولش کرده بود

 ...اگر نمی تونید-

 ...نه-

دایا خودت به قلبم کمی صبر بدهخ  



 نگاهش را گرفت و صدایش لرزید

 به خلع هاي زندگیم فکر می کردم، به نبود پدرم و-

... 

 او اسمی از آن مردك بی صفت نیاورد اما من خواندم

 حرف ناگفته اش را

 شاید نباید می پرسیدم-

 دوباره نگاهم کرد، دوستانه وگرم

 ناراحت نشدم-

ه به خاطر غیرت خودم نباید مینه فقط بخاطر او ک  

 فهمیدم که چه چیز آزارش میداد که دردي در

 سینه ام قلمبه نشود و مشتی دور گلویم چفت نشود

 تا نخواهم شوهرش را پیدا کنم و مردانگی را خوب

 بهش بفهمانم که تا عمر دارد از خاطرش نرود و با

 ...پدر و مادري که نبودند

 همیشه طرفدار تنهایی بودم

تی تو جمع هاي دوستانمون ،بعد از چند ساعتیح  

 احساس کالفه گی می کردم

 همه این را می دانستن پس وقتی از جمع جدا

 میشدم دنبالم نمی آمدن،صدام نمی کردن
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 یک قدم با تو      

 دلیلی اصلی خانه ي جدا گرفتنم همین بود،خلوتی



 که براي خودم باشد و بس

مشتاق این حس بودم به دنبالحاال منی که این همه   

 این بودم که ریحانه را به همه ي لحظه هایم بکشم

 تا ثانیه به ثانیه ي ام رنگ او و نگاه معصومش را

 !بگیرد

 متکاي نرم زیر سرم را جا به جا کردم ،پایم را دراز

 کردم و پلک هایم را لحظه اي روي هم گذاشتم

و اسمانپرده هاي اتاقم کنار بود و درختان سرسبز   

 ابی و صاف ویوي اتاقم را در کنار هم بکر و آرامش

 بخش کرده بودند

 اما من به دنبال صدایی میگشتم که از بین پنجره ي

 نیمه باز اتاقم داخل نمی امد

 صداي ملیح و گوشنواز گنجشککم

 این حسام که بود که در من اینطور داشت رشد می

 کرد؟

دستم رويبا صداي زنگ موبایل پلک هایم باز و   

 عسلی کنار تخت کشیده شد

 موبایل را به سمت صورتم کشیدم و اسم شایان

 انگشتم را به روي ایکون سبز کشید

 سالم-

 سالم،اقا خسته نباشید-



 مچکر،چه خبر؟-

 سالمتی، کارها بر وفق مرادتون جلو رفت-

 دستی به صورتم کشیدم،دقیق منظورش به کدام
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 یک قدم با تو      

ه شان بود!؟یکی  

 چون در یکی پیروز و در دیگري شکست خورده

 بودم؟

 واقعا در مقابل ریحانه شکست خوردم؟؟

 اره، از پسر گودرزي چه خبر؟-

 تا دیروز عصر حال خوبی نداشت، امروز که حالش-

 را پرسیدم گفت بهتره

 باید بهش زنگ میزدم، انقدر درگیر احواالت خودم

ا فراموش کردمشده بودم که وظایف ساده ام ر  

 چقدر بدم می امد از ادم هایی حواس پرت و بی نظم،

 !خودم داشتم شبیهشان میشدم

 بهش زنگ میزنم، خب نمونه هارو گرفتی،-

 قراردادهاي اون ترکه و عربه چی شد؟

 صدایش را صاف کرد و لحظه اي سکوت و انگار که از

 روي برگه بخواند مودب و روتین وار ادامه داد

- ي زعفران و زرشک را فرستادم براينمونه ها  

 آزمایش قراره تا دو روز دیگه خبرش را بدن، با



 منشی شیخ ادهم صحبت کردم هفته ي دیگه تهران

 هستند وزمان بازدید از محصوالت و عقد قرار داد

 هم میمونه براي همون موقع و طرف ترك هم

 ...باهاشون تماس گرفته شد

- بفرست ، حواست بهپیش نویس قرار داد ها را برام   

 این ترکه باشه مثل سري قبل دستمون را نگذاره تو
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 یک قدم با تو      

 پوست گردو، بهشون اینم بگو این سري من منتظر

 نمیمونم،

 بله حواسم بهشون هست، در ضمن اقاي تدین-

 اومده بودن شرکت، خبر نداشتن شما نیستین

 کمرم را روي تخت باال کشیدم

 خب-

- ی حرف خاصی نزدن گفتن قصدشون دیدارهیچ  

 بوده که حاصل نشد

 خنده ام گرفت مردك مارموز

 بهش زنگ بزن بگو فردا دارم میام، یجوري هم بگو-

 ...که من خبر ندارم خودت که بلدي

 بله اقا-

 خوبه ،میدونم براي چی اومده سمت من ، هادي-

 تفم کف دستش ننداخته



 بله، منم حدسم همین بود-

- بهش رسیدگی می کنم، خب دیگه برگردم ! 

 کمی تعلل کرد و دوباره با همان لحن رسمی اش

 ادامه داد

 بقیه روال عمومی شرکت و البته دوباره از کارخانه-

 زنگ زدن، انگار مشکل انبار ها ادامه داره

 پوفی کالفه بیرون دادم

 باشه ،برگشتم اول میرم اونجا ،راستی حساب هاي-

برام بفرست امشب بیکارمابان را که تصفیه شد   
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 خودم چک کنم

 چشم-

 دیگه-

 سالمتی شما-

 ممنون ، منتظرم پس، راستی جواب نمونه ها رسید-

 رد نکنی بره من باید شخصا چک کنم

 چشم، امري نیست ؟-

 نه ممنون، خداحافظ-

 خدانگهدار-

مبا تقه اي ارام سر از موبایلم باال اوردمو نگاه  

 سمت در اتاق چرخ خورد ، دوباره تقه اي دیگر



 اما صدایش حالتی بودانگار روي شیشه خورده

 میشود نه چوب

 ...اقا حسام-

 لحظه اي طول کشید تا مطالبی که می خواندم را در

 ذهنم کنار بگذارم و بتوانم روي صدا مسلط بشوم،

 چشمانم چرخید تا روي چهره ي ملیح و شیرین

نشست زنانه ي گنجشککم  

 او اینجا چه میکرد؟

 دستی به پشت گردنم که از خم بودن زیاد زوق

 زوق می کرد کشیدم و آرام از روي صندلی چوبی

 بلند شدم، قبل از آن که قدمی بردارم موبایل را

 روي تشک تخت قرار دادم

 با سه قدم نسبتا بلند پشت پنجره تمام قدي قرار

 گرفتم
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بت ارتفاع کمی که کلبه از زمین داشت نیمی ازبا  

 تنش مشخص بود

 سر باال کشید ،لبخند زیبایی روي لبش نشست و

 .نگاه براقش خیره ي صورتم شد

 کمی خیره اش ماندم و بالخره دست بردم و پنجره را

 که پیش شده بود کامال باز کردم و کمی تنم را جلوتر



 کشیدم

داو با لحنی سرحال پیش دستی کر  

 سالم-

 سر تکان دادم

 سالم-

 نگاه منتظرم شرم بیشتري میان جام نگاهش ریخت

 و لبخندش کنی جمع شد

 من هنوز با خودم و احواالتم درگیر بودم، نمیشد

 دروغ بگم ، من در مقابل او بیماري دو قطبی بودم

 لحظه اي گرم و دقیقه اي بعد سرد و خشن

 مزاحمتون شدم، سرگرم کارتون بودین-

نگاهش کردم ، منتظر بودم ادامه ي حرفش رافقط   

 بزند

 دستانش چادرش را کمی شل تر از قبل مقابل شکم

 صافش گرفت ، می توانستم مانتوي تیره ي ساده ي

 کمی گشادش را به راحتی ببینم

 این زن قرار دادي با لباس هاي تیره امضا کرده بود؟؟

 سکوت من وادارش کرد ادامه بدهد،بیچاره

یر بد دیوانه اي افتاده بودگنجشککم گ  
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 دیوانه اي که هنوز حرف دل و عقلش را نمی فهمید



 زیر نگاه سنگینم کمی این پا و آن پا کرد

 هر چقدر سعی کردم گوشیم روشن نشد، نگران-

 پسر اقاي گودرزي هستم

 دستم را در جیب شلوار راحتی کرم رنگم فرو بردم

 ...من-

م سمت دیوار و ساعت رویش چرخیدنگاه  

 سه ساعت بود که خیره ي صفحات موبایل بودم؟

 پس این درد ریز در سر و گردنم بی دلیل نبود

 آهسته سرم سمت نگاهی که منتظر ادامه ي حرفم

 بود برگشت

 سه ساعت پیش باهاشون حرف زدم، خطر رفع-

 شده

 لب هایش عمیق به لبخندي گرم از هم باز شد

- ، خیالم راحت شدالحمدهللاا  

 باید برایش ضعف می کردم، براي گونه هایش،رنگ

 لبانش، شعف چشمانش

 !اما نکردم...به جایش درون سینه ام درد گرفت

 شاید سوال شایان گند زد به همه ي حس و حالم

 وگرنه من که خوب بودم، پر از حس و حالی ناب و

 شیرین میان عسلی دلچسب غوطه ور

ست، عطر تنش و آواي دل انگیزدلم بودنش را میخوا  



 صدایش را

 من حسامی دیگر بودم

 از درون ماشین تغییر کردم شاید از لب دریا
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 دقیقش را نمیشد گفت اما نبودم اون مردي را که

 .االن بودم

 دلم لبریز از همان حس بود، از همان خواستن ها

کشیدنشهمان لرزید براي لمسش، دیدنش، بو   

 اما هدف من از اول مسیر چه بود؟ مگر قرار نبود

 ریحانه را سوار کنم تا بفهمم دنیاي ما چقدر از هم

 دور است تا از رفتارش زده بشوم، تا بفهمم که با یک

 بافت مو و نگاهی معصوم نباید اختیار از کف بدهم

 اما دادم...آن هم بدجور

شدخواستم داخل برگردم که صداي گرمش مانعم   

 خیلی وقته دارم نگاهتون میکنم-

 نگاهش نکردم که اگر میکردم همه چی تکرار میشد

 و من االن در این حالی که بودم نمی دانستم چه می

 !خواهم

 سکوتم را دید و ادامه داد

 گردن و چشماتون اسیب میبینه ،شاید بهتره االن-

 کمی از فضایی که داخلش هستید استفاده کنید



بود و نگاهم روي پارکت هاي کف دستانم در جیبم  

 اتاق، دوباره نگرانم بود و من پر از عطش شدم براي

 پذیرفتن این حس و ادامه دادنش، دل به دلش بدهم

 و غرق در او بشوم

 در ریحانه ي فخار ، زنی مطلقه و اسیب دیده،با بچه

 اي کوچک و بدهی بزرگ

 اما مگر همه چی امروز است؟

ت، از منطقی که موقعیتاخ از عقلی که همیشه هس  
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 نمی شناسید و باید در بهترین موقعیت ها با بدترین

 نظرات گند به همه چی بزند

 سر باال اوردم، تلخ نبودم،سرد و بی تفاوت هم نبودم

 اصال نمیشد در مقابل مهربانی او انقدر سنگ بمانم

 درد میکرد، سینه ام درد میکرد

-   از محیط لذت ببرید ، من کارهام تمومشما فعال

 بشه استراحت هم میکنم

 گرم نبودم اما سعی کردم مودب سخن بگویم تا

 دلش نلرزد....قرار بود عاقل بشوم پس عاقلی مودب

 میشدم

 لبخندش روي لب هایش ماند، پس نرنجید و همین

 برایم بس بود



 من با خنده ام درون ماشین ، پرسیدن احواالتش

فراتر از خود واقعی ام گذاشته بودم و او پایم را  

 داشت با آن حسامی که من برایش ساخته بودم

 رفتار میکرد

 حق نداشتم او را بابت رفتار اشتباه خودم مواخذه

 !کنم

 پنجره را نبستم و سمت داخل برگشتم

 اگر حسام سنگین یخ همیشگی بودم پرده را

 میکشیدم اما نکشیدم و به جاي قبلی ام برگشتم

 اما این بار با حواسی که پرت زن بیرون از کلبه شده

 بود، او قدم زنان از کلبه فاصله گرفت و به سمت

 مسیري نامعلوم قدم برداشت و من فقط سهمم نگاه

 .بود و بس
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........ 

 چشمانم روي کلمات نشست، خواندمشان یک بار،

 ....دوبار

وجه یک کلمه هم نشده بودمنمی فهمیدم ، حتی مت  

 ذهنم جایی دیگر بود

 پیش همان موي بافته و نگاه گرم

 نفس عمیقی کشیدم،گوشی را خاموش کردم و



 دستی به صورتم کشیدم،

 باید با خودم راست و حسینی حرف میزدم

 من چه می خواستم،از جان خودم و آن زن بی نوا؟

؟اصال چطور شده بود که همه چیز به هم ریخته بود  

 مگر من در تهران از این زن بیزار نبودم؟ پس چطور

 گنجشککم شده بود؟

 الیق ترحم نمیدیدمش و حاال مشتاق شنیدن حرف

 ...هایش بودم،مثل سنگ صبور،شاید یک تکیه گاه

 حس من به این زن چه بود؟چشمان من باز بود و

 عقلم اول صف ایستاده بود تا همه چی را بسنجد

دم نفهمد که چه مرگش شدهاما واي از وقتی که ا ! 

 ریحانه

 با طمئنینه روي علف هایی که کم کم رنگشان به

 زردي میزد پا گذاشتم ، سر به سوي اسمان باال بردم

 و عمیق نفس کشیدم

 اي کاش بهارم اینجا بود تا او هم راحت نفس می

 کشید بدون هیچ دود و هواي ازار دهنده اي

بنشینم و دل تنگش بودم ،می توانسم همین حاال  
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 دل سیر گریه کنم

 اما قرار نبود هر کاري که دلم میگفت انجام بدهم،



 تمام ساعات زندگی من وقت براي گریه داشت اما

 االن باید نفس میکشیدم و مادري مقاوم و پر انرژي

 از خودم می ساختم براي فرداي بهارم حتی اگر میان

حفره اي عمیق از دلتنگی تمام لحظه هاي خوشم  

 .اش سینه ام را میسوزاند

 پر بغض لبخند زدم ، قطره اشکی روي گونه ام

 چکید، چشمانم را بین شاخه ها و صداي پرنده هاي

 میانشان راهی کردن

 انگشتانم لبه هاي چادرم را رها کردو پر اشتیاق

 براي لمس زبري هوس انگیز دست به تنه ي درختان

 کشیدم

وش هایم را نوازش کرد رودخانه نزدیکصداي اب گ  

 !بود

 انقدر که میشد حدس زد شاید چند متري باهاش

 فاصله داشتم

 چادرم را که کمی به عقب سر خورده بود را جلو

 کشیدم و قدم تند کردم سمت صدا

 خب انقدر که فکر می کردم پیدا کردنش سخت

 .نبود

 افرادي از قبل فکر میهمان هاي عزیزشان را کرده

ودن تا به زحمت نیوفتند و با تابلویی مزه يب  



 کشفش را از من گرفتند

 البته انقدر که فکر می کردم نزدیک نبود. از کلبه
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 هایمان دور شده بودم

 راه صاف و سرسبز را از بین درختان گرفته بودم و به

 سمت جلو می رفتم ،کم کم راه مقداري شیب پیدا

کمی جلوتر که رفتم لبه اي نسبتا بلند بود،وکرد و   

 آن پایین میان درختچه ها و سنگ هایی بزرگو ریز

 رودخانه اي که بی خیال ادم ها براي خودش جاري

 بود

 کمی دل و جرئت می خواست پایین رفتن

 البته که اگر می افتادم نمی مردم فقط کمی دردم

 !میگرفت

 بسم هللاا زیر لب گفتم

گرفتم تا بتوانم لبه را پایین بیایم ودست به درخت   

 همین امر باعث خاکی شدن چادر و شلوارم شد

 سنگ ریزه ها زیر پایم لغزید و بی هوا جیغ ریزي

 زدم و قبل از این که کامل نقش زمین بشوم یک

 دستم شاخه اي را گرفت و دست دیگرم سعی کرد با

 لمس زمین جلوي افتادنم را بگیرد، که صد در صد

ري بی عاقالنه بودرفتا  



 پایم که به زمین صاف رسید به چادرم که حسابی

 خاکی شده بود نگاه کردم

 وقتی تهران رفتم چادرم مستقیم می رفت سطل

 زباله ، بعد از باغ و خاك نوردي امروز قرار است چه

 گندي به صندلی هاي چرم و براق ماشین شیک

 حسام خان بزنم

حاال کمی بیشتر یا البته هر چه بود امروز زدم دیگر  
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 .کمتر، دیگر فرقی نمی کرد

 از افکار خودم خندیدم و کنار رودخانه رفتم

 روي زانو نشستم و دستم را درون اب پر فشار

 رودخانه فرو بردم

 خنکاي اب مو بر تنم سیخ کرد و در کسري از ثانیه

،استخوان هاي دستم از سرماي اب به درد امد  

 دست خیسم را روي چادر خاکی ام کشاندم تا شاید

 کمی از افتضاحی که به بار امده بود را کم کند ،انقدر

 موفق نبودم ،تنها سوزشی در کف دست زخم افتاده

 ام حس کردم

 عقب رفتم و روي سنگی که قیافه اش از بقیه راحت

 تر بود نشستم کف دستم سوزانم را سمت صورتم

م از خراش ها و پوست کندهچرخواندم و قیافه ا  



 شده اش جمع شد قیافه اش به اندازه اي که

 میسوخت بد نبود، بعضی زخم ها ارزشش را داشتند،

 مگر چند بار دیگر می توانستم همچین جایی بیایم،

 دست سالمم را زیر چانه زدم و به جریان اب خیره

 شدم

 و دوباره تمام افکارم غرق در بهار و دلتنگی اش شد

که شاید تازه دو روز شده بود و براي من یک دوري  

 سال گذشته بود

 لبخندي پر بغض روي لبم نشست

 همه ي زندگی ام بهارم بود ،خدایا تمام سختی هاي

 زندگی ام را تحمل می کردم بابت یکدانه دخترم

 میشود همیشه براي هم نگهمان داري؟
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کسی ام مریم را برایم مطمئنا خدایی که میان بی  

 آورده بود همیشه حواسش به من و دخترکم هم بود

 فکر مریم من را به حال برگرداند و منظره ي زیباي

 روبه رویم

 حیف،موبایلی نبود تا عکسی بیندازم تا بعدا با

 دیدنش شاید کمی حال این لحظه را حس کنم

 خدا را دوباره شکر کردم ،همین بودنم در اینجا عالی

د حاال نبود یک عکس بی کیفیت هم پیشکششبو  



 آن کسی هم که موبایلش را دارد نشسته درون اتاق

 و تمام حواسش را داده به مطالب درونش

 هنوز با یادآوري فرم سر و گردنش نگرانش میشدم

 حقیقتش از زمان ماشین به بعد یاد گرفتم که بی

 خبر از او نگرانش باشم، او برایم یک حامی شده بود

ه که قرار باشد من کاري بکنم یا حرفی بزنمن  

 اما در پس ذهنم بی اجازه ي من این ثبت شده بود

 پس چه بهتر که قبولش می کردم و عاقالنه بر روي

 رفتارهایم دقت میکردم تا با رفتاري نامعقول ابروي

 خودم را نبرم

 لبخند زدم و بی اختیار به حالم میان ماشین فکر

 کردم

دانه اش...من اولین بار هاي عجیبیخنده ي بلند مر  

 با این مرد تجربه کرده بودم

 اولین هایی که براي هیچ کس انقدر تازگی نداشت

 خنده ي بلند پدرم خوب در یادم بود،هنوز که یادش

 می آورم دلم گرم میشود البته با نمی درگوشه
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 چشم

گرم شد اما لرزشی خنده ي او شبیه به بابا نبود، دلم  

 را هم میان سینه ام احساس کردم، حالی که تجربه



 !اش نکرده بودم

 نفس عمیقی کشیدم و چشمانم به سنگ هاي ریز

 کف اب قسمت هایی که عمق اب کمتر بود خیره

 شدم

 دست میان اب خنک بردم و سنگ ها را بیرون

 اوردم و نگاهشان کردم

نوز میان ذهنمباید حواسم را از خنده ي بلندي که ه  

 در جریان بود منحرف می کردم

 به آسمان نگاه کردم، افتاب گرماي خودش را کم کم

 داشت از دست میداد، این یعنی به شب نزدیک

 میشدیم و بهتر است برگردم

 از روي سنگی که چندان هم راحت نبود و جایش را

 پشتم به خوبی احساس می کردم بلند شدم این بار

را دراوردم و زیر بغل زدمشریسک نکردم چادر   

 البته اینطور کمی باال رفتن سخت تر میشد اما بهتر

 از این بود که زیر پایم گیر کند و کار دستم بدهد ،

 سمت همان راه نه چندان راحت که پایین امده بودم

 رفتم

 امکان نداشت ادم هایی که آن تابلو ها را براي

باشند، رودخانه زدند ، فکر لب اب رفتن را نکرده  

 حتما جایی چند پله اي گذاشته بودند تا مهمان هاي



 شیک و پیکشان به این فالکت نیوفتند
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 ولی هر چه بوده آن پله ها سهم من نبوده

 شانه اي باال انداختم و دست سمت شاخه دراز کردم،

 شاید هم گفتن مهمان هاي باکالسشان را چه به لب

وي اتاق بنشینند و پا روي پا بیندازند و بااب همان ت  

 گوشی هاي خدا تومانی شان در دست به درختان از

 پشت پنجره نگاه کنند

 ریحانه تو االن به حسام تیکه انداختی؟

 شاخه ي باالیی را گرفتم و بعد تنه ي درخت... با چه

 حالت افتضاحی باال می رفتم،جاي مریم خالی تا با

فتنم را دست بگیردچنگ و دندان باال ر  

 !خنده ام گرفته بود آن هم در بدترین موقعیت

 پا بر روي لبه ي خاکی که گذاشتم از انجام این

 عملیات غیر ممکن پر از اشتیاق و افتخار بودم

 نگاهم روي چهره اي مردانه و اشنا نشست ،چشمانم

 گرد شد ، از دیدار غیر مترقبه اش جا خوردم ،پایم

 لغزید

ار من به سمت عقب کشیده شدتنم بی اختی  

 دستانم مانند بال هاي پرنده اي از هم باز شد و

 لحظه اي در هوا تکان خوردند وحشت زده جیغی



 کشیدم چشمان حسام نگران شد و قدمی بلند

 سمتم برداشت ،دستم بی اراده براي نجات جانم

 سمت یقه ي لباسش چنگ انداخت

د اما پايفشار دستم به دور یقه اش او را جلو کشی  

 من سر خورد ،تالشم بی ثمر بود ،که دست مردانه

 اش جلو امد بی درنگ عقب امد
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 قلبم بی امان میان سینه ام می کوبید...شامه ام پر از

 عطري تلخ و سرد شد،عطري بکر و پر خلسه

 گرماي انگشتان و سینه اش تن ترسیده ام را داغ

 کرد

داشت، نمی توانستم تکان بخورمقدمی عقب بر  

 دستانش آهسته تنم را رها کردند

 خوبی؟-

 .دستم لرزید و انگشتانم سوزن سوزن شد

 آتشی سوزان تا زیر گلویم باال امده بود، تمام حواس

 من پی عطر بی نظیر او بود

 هنوز میان همان لحظه ي قبل گیر کرده بودم و

و ذهنم مانند فیلمی مرورش میکرد، گرماي تن  

 !رایحه اي بکر و بهشتی

 او مقابلم کب کرده ایستاده بود، مانتوي تیره و



 بلندش خاکی بود و روسري اش کمی کج و پاچه هاي

 شلوارش به گل نشسته بود

 دلم براي ظاهر به هم ریخته اش ضعف رفت، اخ از

 زمانی که بفهمی بهشت چه مزه اي میدهد،مگر

 !میشود رهایش کرد

درش بودنگاهم روي تن بی چا . 

 نفسم تنگ شده بود و سینه ام میان فشار خواستن

 ممنوعه ي روبه رویم تنگ شده بود

 چشمان معصوم و ترسیده اش وادارم کرد که پا عقب

 بگذارم

 بهتره برگردیم هتل، انگار خیلی ترسیدین-
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 یک قدم با تو      

 لحن رسمی اما آرامم او را به حال کشاند

به دورش چرخیدچشمانش پر عجله   

 چادرم...چادرم کو؟-

 چشمانم از سوالش گرد شد، وقتی دست به بازویش

 ...انداختم، دیدم که چادر رها شد و در رودخانه افتاد

 اب بردش-

 وحشت زده سر باال اورد

 چی؟-

 نگاهش چه غوغایی داشت،حیا و دلواپسی پدر



 چشمانش را در آورده بود

رودخانه سر نمی توانستم نگاهش کنم پس به سمت  

 چرخواندم

 زمانی که دستتون باال امد، چادر رها شد و توي اب-

 افتاد

 ...نه-

 !چه عجزي داشت صدایش

 این اولین بار بود که این حس را در او میدیدم شاید

 هم دومین بار...اولینش همان شب میان آن خیابان

 بود وقتی براي جان کودکش کمک می خواست

 بهتره برگردیم-

مت تنش چرخید، دستانش به دورچشمانم س  

 شکمش چرخید

 این بار نگاه درمانده ي او روي اب رودخانه بود
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 بهتر بود زودتر برمیگشتیم، من باید به شهر می

 رفتم

 ریحانه خانم-

 نگاهش سمتم چرخید،تمام آن احساسات پر هوس

 دود شد و رفت

 نگاهش غم داشت و سنگین بود



و حیایی زنانه، همان چیزي که در دختران شرم  

 اطرافم به ندرت دیده بودم

 سکوت کرد اما قدم برداشت

 هوا مطلوب بود، انقدر که من اورکت به تن نکردم و

 تنها با پیراهن بیرون زدم

 اما جسم نهیف او زیر آن مانتوي خاکی به وضوح می

 لرزید، هر چند لحظه گوشه هاي مانتویی را پاییین

یدمیکش  

 !درکش نمی کردم، نمی توانستم

 زنان دور من چطور بودن؟ چه پوششی داشتن و حاال

 او فقط به دلیل نبودن یک پارچه ي سیاه اینطور

 معذب است

 که چه؟ من با دیدن او در این مانتوي گشاد و بلند

 ساده ي خاکی از راه به در میشوم؟

 این حس عذاب او من را تحت شعاع قرار میداد و

ه من نیز منتقل میشدحسش ب  

 شاید اینکه که در کنارش راه میروم او را بیشتر
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 یک قدم با تو      

 معذب کرده؟

 بی هیچ حرفی قدم هایم را بلندتر کردم و با این کار

 جلوتر از او افتادم...اما تمام حواسم سمت پریشان



 احوالی او بود

 ریحانه

زاند ، اختیارسرمایی ناپیدا استخوان هایم را می سو  

 دستانم را که سعی بر پایین تر کشیدن مانتویم را

 داشتند نداشتم

 ...می دانستم حجابم کامل است ،اما نبود چادر

 تا به حال نبودش را تجربه نکرده بودم و حاال نمی

 !دانم چرا احساس می کردم عریان هستم

 بازویم و مچم هنوز گرماي دستانش را احساس می

ثل موریانه ذهنم را از درون میکرد ،حس گناه م  

 .خورد

 او جلویم قدم برمیداشت و شاید نمی دانست که چه

 موهبتی در حقم انجام داده

 وقتی کنارم بود حس نا امنی میکردم، نگاه این مرد

 عاري از هر کثیفی و آلودگی بود اما باز هم حس

 مزخرفی داشتم رفتارش ارام بود

لوتر از من قدمبی هیچ سعی براي حرف زدن ارام ج  

 برمیداشت و من خفه در شرم و حیا و افسوسی

 دیوانه کننده به دنبالش کشیده میشدم

 انگار هر چه میرفتیم راه تمام نمیشد، یاد حرفش
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 میان ماشین افتادم هر اشتباهی میشود تجربه

 اما این اشتباه بدي بود به قیمت حجابم درآمده بود

رفتارم برایش مسخره می امد مردي در رده ي شاید  

 او حتی فکر نگاه کردن به لباس هاي خاکی و تیره ام

 را هم نمی کرد

 خودم را کوچک نمی شمردم این ها حقیقت بود،

 حقیقتی که بدانی دردش کمتر است

 من میدانستم ظاهرم در حال حاظر مناسب نیست و

 شاید قابل ترحم

م، از رفتار احمقانه واز این احساسات بیزار بود  

 سبکسرانه ام که چادرم را به آب داد و وضعیت اسف

 باري که درونش بودم

 میان تمام حس نا امنی و عذابم به این فکر میکردم

 که دلم نمی خواهد این مرد در ذهنش این گونه

 درمانده من را ثبت کند

 حس ناراحتی ام داشت کم کم میان احساس

 عصبانیتم گم میشد

- برید تو کلبه،من باید برم باغ براي اتمام کارهاشما   

 نگاهش نکردم...می توانستم خودم را تصور کنم

 زنی به هم ریخته بدون پوشش همیشگی اش با

 دست و پایی زخم برداشته



 ...چقدر حقیر

 لبم را محکم به دندان گرفتم
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 یک قدم با تو      

- رن توممکنه کمی دیر برگردم ،میگم شام را بیا  

 اتاقتون...خوبه؟

 صدایم از ته چاه به گوش رسید

 ممنون-

 مانتو و شلوار خاکی ام را روي جالباسی آویزان

 کردم ، عقب رفتم و روي تشک نرم تخت نشستم،

 چشمانم روي مانتو و شلواري که نمی دانستم با

 کثیفی هایشان چه کنم نشست

 میان این اتاق درون دستشویی باید می شستمشان؟

ا پهنشان می کردم ؟کج  

 ....و فردا

 درون ماشین با او تا تهران...خدایا

 !سینه ام درد گرفت

 من نمی توانستم سختم بود،

 !اما سخت تر از خانمم حضرت زینب؟

 بعضی لحظه ها تلنگري میشود براي ادم تا بفهمد و

 درك کند

 همیشه براي خانم گریه کردم بدون آن که درکش



که حامیم شده بود و با رفتارکنم، من با مردي بودم   

 و نگاهش دلم را امن و ارام کرده بود

 اما بی بی حضرت زینب چطور؟او هم میان آن قوم

 ظالمین آرامش داشت و دلش امن بود

 ریحانه تو کجایی و بی بی حضرت زینب کجا؟؟

 اشک منتظر بود تا راهش را روي گونه هایم پیدا کند

د، سختی و دردينمی دانم دلیل این اشک ها چه بو  
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 یک قدم با تو      

 جانکاه که بر بی بی گذشته بود یا حس حقارت و چه

 !کنم چه کنم فردایم

 اما هر چه بود که دلم هاي هاي گریه کردن می

 خواست

 همه را کنار هم گذاشتم دلتنگی بهارم نیز این بار

 سر باز کرد و توانستم دل سیر گریه کنم

**** 

می گوشه ي پرده را کنار زدم، چراغبا احتیاط ک  

 کلبه اش هنوز خاموش بود

 ذهن درگیرم براي فردا اجازه نمیداد بخوابم

 حقیقتش تا چشم میبستم دست و بازویی مردانه

 چفت میشد دور تن یخ زده ام و گرمایی لذیذ و

 .خواستنی وجودم را پر میکرد



 هر بار استغفار کرده بودم و بی قرار از این حالتم

لند شده بودمب  

 به ساعت نگاه کردم عقربه ها کمی بعد از یک را

 نشان میدادن

 دیر نکرده بود؟

 انگار رئیس حامیم حاال جزو دل نگرانی هایم شده

 بود و من بی اختیار میان مشکالت روحی ام به او هم

 فکر میکردم

 پرده را رها کردم و روسري ام را از سر کشیدم

 خدایا چه کنم؟
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 یک قدم با تو      

 تو از تمام دغدغه هاي من خبر داري، از سر پنهان

 سینه ام...تو میدانی آن را که من نمیدانم پس تو

 حلش کن

 می دانم تا تهران هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد، او

 همان مرد پر جذبه و سخت همیشه گی اش است و

 اما من ریحانه ي همیشگی نیستم

گفت چادرم...آرامشیک چیز کم است، نمیشود   

 تنم کم است

 سر به دیوار تکیه دادم و تسبیح را براي بار پنجم

 چرخواندم و زیر لب ذکر گفتم دلیل بی قراریم هر



 چه بود باید این قلب بی قرار را یک طور آرام می

 کردم

 صداي تقه اي اهسته به در کلبه سه متر از جایم

 پراندم

را که ازسریع روسري به سر کشیدم و مانتویی   

 دستمال کشی هاي بی فایده ام نم دار بود به تن

 کردم و سمت در رفتم

 بله-

 صدایم پر احتیاط بود و صداي مقابلم محکم و

 قدرتمند

 شرمنده بیدارتون کردم-

 خودش بود...حامی روزگار تلخم

 کلید را در در چرخواندم که صداي پایش را شنیدم

هول شدندداشت میرفت و نمی دانم چرا انگشتانم   

 سریع در را باز کردم...رفته بود،قدمی جلو گذاشتم
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 که پایم به چیزي خورد

 !سرم پایین امد، پاکتی سورمه اي

 تعجب کردم، این چی بود؟

 هر چه بود بی شک از سمت حسام بود،سر سمت

 کلبه اش چرخواندم، دیدمش پشت به من وارد ك



مت من در را بستشد و بدون نگاهی س  

 اشتیاقی جدید سلول به سلولم را پر کرد تا بدانم

 !درون این پاکت ساده و شیک چیست

 در را بستم ، همانطور که روي میز کنار تخت

 میگذاشتم نگاهم داخلش را جست که چیزي سفید

 رنگ دیدم

 مانتو و روسري را آویزان کردم و دوباره سمت پاکت

 برگشتم

فی هیجان انگیز به داخل جعبهدستانم به دنبال کش  

 کشیده شد

 جعبه اي سفید را بیرون کشیدم و زیر جعبه سفید

 چیزي بود که نگاهم را حیرت زده و گرد کرد جعبه

 را کنار گذاشتم و

 با ناباوري دست بردم و پارچه ي مشکی را بیرون

 کشیدم

 !!!چادر
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خوشحالی بدونحال عجیبی داشتم،شگفتی،تعجب،  

 وصف، شوقی بی حد و حصر

 چادر را بهحصار کشیدم و شامه ام پر از بویی اشنا

 شد



 عطري تلخ که ضربانم را باال میبرد

 او چیزي فراتر از یک حامی بود حتی با ارزش تر

 چادر را به سر کردم ، رو به روي آینه ایستادم

 برایم بلند بود ، بی اختیار پر ذوق خندیدم

نکه اعتقاداتم براي این مرد مهم بودفهمیدن ای  

 شیرین بود شاید از عسل هم شیرین تر

 نمی دانم چقدر رو به روي اینه ایستادم تا سیر شدم

 ، حتی وقتی سراغ جعبه ي سفید برگشتم چادر را

 میانحصارم نگه داشته بودم

 هدیه اي بود عزیز انقدر که همه ي غم هاي قبلش را

 شست و برد

اولیه بود ، بازش کردم نوبت آن جعبه ي  

 درون جعبه ي سفید بتادینی کوچک بود با باند و

 چسب

 این ها براي چه بود؟

 نگاهم روي کاغذ تا خورده ي کنارشان نشست

 کاغذ را باز کردم و چشمانم روي کلمات نشست

 »لطفا زخمتون را ضد عفونی کنید«

 حاال باید چه میگفتم و یا چه می کردم

492 

قدم با تویک         

 حق داشتم روي ابرها سیر کنم!؟



 ریحانه

 گونه هاي بهار را براي هزارمین بار بوسیدم و سرش

 را به سینه فشردم و مو هایش را بو کشیدم ،عطر

 تنش جانم را تازه کرد

 خانم خانما،چادر جدید از کجا؟-

 سرم را از موهاي دخترکم جدا کردم و به مریم که

رفته بود و باال سرمچادر تا شده را در دست گ  

 ایستاده بود نگاه کردم

 چشمانش مشتاق و کنجکاو بود، حقم داشت

 لبخند روي لبم نشست ، سر کیف بودم و دوست

 داشتم کمی سربه سرش بگذارم

 حدس بزن-

 چشمانش ریز شد و لبانش جمع شد ، مثال داشت

 فکر میکرد، تاي چادر را از هم باز کرد و نگاه کاراگاه

ش مثل رادار روي چادر چرخ خوردشمسی شده ا  

 تو که چادر داشتی و انقدر مقتصدي که از این خرج-

 ها نمیکنی، اصال چی شده که چادر نو خریدي، قبلیه

 کجاست؟

 دلم ضعف میرفت تا تمام قصه را ریز به ریز برایش

 بگم اما مگر میشد مریم این چنین مشتاق روبه رویم

بگذارمباشد و دلم نخواهد کمی سر به سرش   



 بهار را که دیگر ازحصار من کالفه شده بود و
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 دوست داشت کمی رهایش کنم را محکم بوسیدم و

 روي تشکچه اش دراز کردم و براي بار اخر گونه اش

 را محکم بوسیدم و این بار نق زد

 ببین میتونی بکشیش-

بهخندیدم و دو دستم را روي گونه هایش کشیدم و   

 چشمان ناراحت و قهوه اي دخترکم پر لذت خیره

 شدم

 نمی دونی که ،از دوریش دق کردم-

 باشه کشتی منو با این دلتنگیت ،از وقتی اومدي یا-

 از مامانم داري تشکر میکنی یا این بدبخت را تف

 مالی میکنی ، منم که بوووقم

 خندیدم و سر باال کردم و به چهره ي حسود شده

ه کردماش با عشق نگا  

 تو که عشق منی مریم جونی-

 لب هایش به لبخندي از هم باز شد ، معلوم بود حرف

 هایش فقط در حد زبانش است و اگر ناراحتی هم بود

 پر کشید و رفت، مریم ساده بود و دوست داشتنی ،

 این دختر اصال نمی دانست دلخوري یعنی چه

 چشمانش در لحظه تغییر حالت داد دواره همون



ه شمسی کنجکاو شدکاراگا  

 جواب منو بده دلیل خرید این چادر چیه؟اونم-
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 همچی چادر گرونی

 چشمانم گرد شد ، معلوم بود جنس چادر خیلی

 خوبه ولی خبر از قیمتش نداشتم حقم داشتم

 ،چادرم خوب بود و اصال به این فکر نیوفتاده بودم که

بته زاپاسی هم درونبا نویی تعویضش کنم که ال  

 کمدم داشتم

 گرونه؟-

 نگاه دقیق و پر سوالش روي چشمان گرد شده ام

 نشست

 مگه خودت نخریدي؟-

 خندیدم و سر به حالت نفی تکان دادم

 اینبار نگاهش ریز تر شد و چینی روي پیشانی اش

 نشست

 عقب تر رفتم و کمی بهار را رها ردم تا به قول مریم

 کمی نفس بکشد

- ادو گرفتی، با رئیس چشم سگیت براتخب یا ک  

 خریده

 لحنش پر از تمسخر بود به وضوح از نظر خودش



 حدسی محال زده بود

 لبم را به دندان گرفتم تا بلند نخندم

 هر دو-
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 چشمان مریم در لحظه اي اندازه ي دو نعلبکی شد

خوردهچادر را با ناباوري سمتم گرفت و با صدایی جا   

 ارام و ناباور پرسید

 این چادرو حسام اخمالو برات کادو گرفته؟همون-

 !که رئیستم هست

 نگاه و لبانم پر از لبخند شد و با تکان سر در مقابل

 چشمان حیرت زده اش گفتم

 اره-

 صورتش با لبخندي بزرگ و عمیق شگفت

 چادر را جلوي دهان بازش قرار داد و جیغی بلند

 کشید

- دااوااااااي خ  

 میان خنده ام به سمت در اتاق نگاه کردم و با

 صدایی خفه و پر احتیاط گفتم

 دیوونه چرا جیغ میزنی-

 مریم چادر را زیر بغل زد و جلویم روي زمین سریع

 زانو زد



 انقدر نزدیک که بینی هایمان مماس با هم بود

 چشمانش ذوق زده و لبریز از هیجان بود

- شوخی نمیکنیواااي ریحانه تو رو خدا بگو   

 حق داشت من هم وقتی میان کلبه چادر را هدیه

 گرفتم همین حال را داشتم

 خندیدم و نیم نگاهی سمت بهار که غلت زده بود و

 دست دراز می کرد سمت پستونکش انداختم
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 !مگه من با تو شوخی دارم-

 دستانش چفت گونه هایم شد و سرم را سمت

خواندخودش چر  

 چرا برات خرید؟ اصال چی شد خرید؟ کجا خرید؟-

 خودش بهت داد؟ چجوري داد؟

 خندیدم و صورتم را از بین دستان داغ و پر حرارتش

 بیرون کشیدم

 له کردي صورتمو-

 بگو جون به سرم کردي-

 خندیدم و از نگاه مشتاقش چشم گرفتم و خواستم

 بلند بشم

 باشه، بزار پستونک بچه را بدم بهش-

 دست روي زانویم گذاشت و محکم سر جایم نگهم



 داشت

 لحنش پر از تهدید شد

 به جونم داداشام اگه بخواي طفره بري اسمتم دیگه-

 نمیارم

 چشمانم گرد شد

 دیونه چرا همچین میکنی میگم بزار به بچه برسم-

 داستانش طوالنیه

 بی حرف فرز از جایش پرید بهار و شیشه پر شیر و

ت و سمت در دویدپستونکش را برداش  
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 کجا میبري بچمو-

 نیم نگاهی سمتم انداخت

 بشین االن میام-

 رفت و برگشتش شاید چند ثانیه اي طول کشید جا

 خورده به دستان خالی اش نگاه کردم

 بهارم کو-

 در را بست و کلیدش را درونش پیچید و سمتم امد

- تعریف نکنی نه تودست مامانمه تا تمام قصه را   

 بیرون میري نه کسی میاد تو

 خنده ام گرفته بود ،اشتیاق و کنجکاوي مریم مثال

 زدنی بود



 خندیدم و دست پشتم گذاشتم و عقب تر رفتم به

 دیوار تکیه دادم

 باشه بیا تا سکته نکردي برات تعریف کنم-

 انگشتش را روبه روي صورتم تهدید وار تکان داد

- ازیاااهیچی را جا نمیند  

 چشم-

 از اول اولشااااا-

 انگشتش را که جلوي چشمانم تکان می خورد را

 گرفتم و پایین اوردم

 باشه خانم مارپل-
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 مرور اتفاقات افتاده حس خاصی در درونم ایجاد

 کرده بود و مرا به فکر وامیداشت

 مریم در تمام مدت در سکوت با چشمانی مشتاق و

ون زده خیره ام بود و فقط گوش میدادبیر  

 سکوتش مرا به دم در کلبه برد به همان لحظه اي که

 عزم رفتن داشتیم

 چادر به سر کرده بودم و کیف کوچکم را روي شانه

 انداخته بودم

 چادر کمی بلند بود، براي آنکه خاك رویش نشنید با

 دقت باالتر نگهش داشته بودم



پایین پله ها کمی عقب تراو زودتر از من امده بود و   

 از کلبه ي من به انتظارم ایستاده بود، ماشین هتل

 هم منتظرمان بود

 نگاهم را از او که مسیر نگاهش بودم گرفتم،دروغ

 بود بخواهم بگویم امروز حالم مثل روزهاي قبل بود

 من تغییر کرده بودم،چادر سرم و زخم درمان شده

حواالت داشتدستم تاثیر مستقیمی بر این حال و ا  

 مرد روبه رویم درون وجودم برایم بزرگ شده بود

 مثل درختی تنومند و پر شاخ و برگ اما هنوز

 قرارمان همون بود

 !نباید می فهمید

 کارت را میان دستم فشردم، هیجان خاصی سینه ام

 را پر کرده بود، بسم اللهی زیر لب گفتم و پله ها را
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ن امدمپایی  

 با هر قدم به سمتش ضربان قلبم باالتر میرفت، این

 چادر عجیب گرم بود، احساس میکردم تمام تنم

 خیس از عرق شده

 سالم صبحتان بخیر-

 او پیش دستی کرده بود و من قرار نبود رفتارم

 چیزي از حال درونم بروز بدهد



 سر باال اوردم، به چشمانش نگاه کردم ،سینه ام داغ

 شد

- ممنونم، صبح شما هم بخیرسالم،  

 نگاهش بی هیچ مکثی روي چادرم چرخید و شرم

 در وجودم قل خورد و دیگر نشد که همانطور مسلط

 خیره ي چشمان روشنش بمانم،نباید براي تشکر

 تعلل میکردم

 ...بابت چادر-

 ...انگار چادر-

 هر دویمان با هم به حرف امده و با شنیدن صداي

ردیمطرف مقابل با هم سکوت ک  

 ادب در آن بود که قبل از حرفی از سمت او من

 تشکر را بکنم

 چشمانم باال امد، سخت بود، انگار وزنه اي سنگین به

 گردنم وصل بود

 چشمانش همان مرد همیشگی بود غیر قابل نفوذ و

 پر جذبه

 اما گرماي آشناي چشمانش دلم را گرم و جرئت
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میداد تشکر را به من  

 بابت چادر ممنونم،نمی دونم میشه اسمش را-



 گذاشت هدیه یا نه ولی ارزش زیادي برام داشت

**** 

 همینجوري ماسیده و یخ بهش گفتی؟-

 چشمانم لحظه اي گیج از موقعیتم روي صورت مریم

 چرخید

 لحظه اي زمان برد تا به حال برگردم

 االن یخ و ماسیده بود لحنم؟-

بین ابروهایش چین افتادقیافه اش جمع شد و   

 خیلی،خب اون در جوابت چی گفت ؟-

 حالم عجیب بود، سینه ام با یادآوري لحظه ها و

 نگاهش تنگ شده بود...سخت بود تحمل احساسی

 که نخواهی کسی ازش مطلع بشود

 سرم را تکان دادم و نگاه از او گرفتم

 هیچی گفت خواهش میکنه-

 !همین-

ز نگاهش که روينه همین نبود قهوه اي مرمو  

 چشمان پر شرمم مانده بود، لبخند محو گوشه ي

 لبش وقتی با آن لحن نافذ و جذاب ارام برایم زمزمه

 کرد

 من بهش میگم احترام-

 قلبم در آن لحظه ایستاد، چه چیز باالتر از این که
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 یک قدم با تو      

 مردي آزاد مثل او به من و عقایدم احترام می

می درونم قد میکشید و شاخ و برگگذاشت، حا  

 !هایش هر لحظه سبز تر میشدند

 نمیشد به مریم بگویم، نمی خواستم دروغ بگویم اما

 گفتن این احساسات فقط او را به اشتباه می انداخت،

 من حسام را دوست نداشتم فقط مردي را پیدا کرده

 بودم که بی توجه به جنسیتم حمایتم می کرد

این به من اجازه میداد تا در مقابلاو درگیرم نبود و   

 کمک هایش آرام بمانم و عمیق نفس بکشم

 قرار نبود خیال بد کنم یا تلخ شوم

 این براي من نعمتی بزرگ بود

 اره همین-

 لب و لوچه ي مریم آویزان شد

 این که خیلی عادي تموم شد من االن منتظر به-

 صحنه ي عاشقانه طور بودم

همان ایستادن ما رو در عاشقانه طور؟ چیزي شبیه  

 روي هم ؟ نه من و حسام فقط دو ادم بودیم که

 احترام زیادي براي هم قائل بودیم

 ...همین

 واقعا همین بود ؟یک احترام ساده و این همه تپش



 قلب؟

 حاال که همه را شنیدي برو بچمو بیار-

 از آن اب و تاب اولیه افتاده بودم، فقط قسمت

کرده بودم اینطور بادم رودخانه را برایش تعریف  

 !خالی شده بود

502 

 یک قدم با تو      

 نمی دانم چرا ولی انگار این یک خواب شیرین بود و

 میدانستم حاال باید در واقعیت زندگی کنم

 بهار فعال بغل مامان منه و دارن با هم حسابی خوش-

 میگذرونن

 میدونی چند روزه ندیدمش؟-

 نگاهش گرد شد

- تو؟ چرا دوباره غمباد گرفتی چت شد یهو ! 

 غمباد گرفتم؟ شاید چون فهمیدم آن دو روز قرار

 !نیست تکرار بشه

 من یک مادر بودم و بزرگترین مسئولیتم همین بود

 ...بهار و درست بزرگ کردنش

 این ها چه ربطی به حسام داشت؟من بهارم را بزرگ

 میکردم و او به تجارتش می پرداخت، قرار نبود

نباله دار باشد،حمایتش د  

 !ریحانه زالو صفت نباش



 کالفه از درگیري ذهنی ام از جا بلند شدم و سمت

 در رفتم،

 داداشات یا بابات خانه هستن؟-

 جا خورده از رفتارهاي من از جایش بلند شد و خیره

 ام ماند

 !تو یه دردیت هست-

 از نگاه دقیقش خوشم نمی امد من هیچ دردیم نبود

- ار بود برات تعریف کنم ، االنمگیر دادي مریم قر  

 همه را گفتم

 مریم خنگ نبود ، برعکس زرنگ بود و دقیق ،همین
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 یک قدم با تو      

 اذیتم میکرد

 ریحانه-

 نگاهش کردم ، دوباره روي زمین نشست،به دیوار

 پشتش تکیه داد و دستانش روي سینه اش بهم

 حلقه شد

بدم می امد به نگاه ارام و خونسردش خیره شدم،  

 وقتی مریم اینطور خونسرد میشد

 برعکس ظاهر ارامش ،ذهن پر آشوبش داستانی براي

 خودش چیده بود که تمامش اشتباه بود

 تجربه اش را داشتم



 دست به پهلو زدم و تک ابرویم را باال انداختم

 دوباره داستان سرایی نکنا-

 هست،به جون خودم هست-

دست دیگرم هم روي نفسم را با فشار بیرون دادم و  

 پهلوي سمت دیگرم نشست و توازن را حفظ کرد

 باید حدس میزدم اخرش اینطوري میشه-

 به قیافه ي کالفه ام نگاه کرد و لبخند پر شیطنتی

 روي لبانش فرم گرفت

 میگن چوب و که برمیداري گربه دزد خودش در-

 میره

 به قیافه ي خندانش ادایی دراوردم

- تیکوفت، گربه دزده خود  

 خندید و زانوهایش را به سینه کشید

 این که االن همچین کالفه شدي و نمی خواي حرف-

 منو بشنوي یعنی چی؟
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 یک قدم با تو      

 ابرویی باال انداختم

 یعنی نمی خوام دوباره برام قصه حسین کرد-

 شبستري تعریف کنی

 ابروهایش را دو بار پشت هم باال انداخت و با لحن

ش گفتکیفور  



 !میدونی ته مایع هاي این قصه راسته-

 این پر کنایه حرف زدنش لجم را در می اورد و

 مطمئن خودش هم می دانست که داشت همین

 فرمان جلو می رفت

 مریم گیر دادي اره؟-

 لب و لوچه اش را به دندان گرفت تا نخندد

 من که حرفی نزدم-

 چشمانم را ریز کردم و سمتش کمی حائل شدم

- چشماي مارموزت داره براي من بلبل زبونیاون   

 میکنه

 خندید

 وقتی میگم هست بگو هست-

 کالفه عقب رفتم و روي پاف نارنجی زیر پنجره اش

 نشستم

 مریم بفهم من حسام را دوست ندارم-

 چشمانش ناگهان گرد شد و مانند فنر از جایش پرید

 انقدر سریع و فرز که لحظه اي دهانم باز موند

- ساماوه اوه ح !!! 
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 فهمیدم اتوي بدي دستش دادم ولی همانطور حق به

 جانب ماندم



 بل نگیرها-

 چشمانش برق میزد و لبانش بزرگترین لبخند

 عمرش را روي لب داشت

 می بینم که رئیس بداخالق فوق جذابتون نه اقا-

 حسامه نه اقاي بارگاهی بلکه حسام خالی

حسام جانهستن...شاید هم   

 لحن کیفورش به خنده ام انداخت ولی سعی کردم

 جلوي خودم را بگیرم

 شروع نکن مریم، انقدر گفتی هست منم قاطی-

 کردم

 جوون قربون قاطی کردنات، ادم ها تو عصبانیت-

 حرف دلشون را میزنن

 !پس دوستشم داري؟

 از روي پاف بلند شدم و از او که همانطور با ان

ق و لبخند گشادش سمتم میچشمان دریده و برا  

 امد فاصله گرفتم

 مرض مریم، مرض-

 بلند خندید

 اخ عاشقتم که لو دادي-

 چشمانم گرد شد

 غلط کردي، میگم اصال اینطوري نیست-



 دستانش را روي سینه اش چفت و لبانش را غنچه

 کرد و کمی چرخواندشان
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- ساس خوبمن می خواستم بگم نسبت بهش اح  

 پیدا کردي ، دیگه دوست داشتن و عاشقی دور از

 تفکراتم بود

 با انگشت به سرش اشاره کردم

 نخیر اون مغز متوهمت مدام تو اینا میچرخه، اصال-

 حرفو پیچوندي تا من اینو بگم

 بلند و پر شعف خندید

 اي به قربون این دلیل اوردنات که دیگه دردي را-

 درمون نمیکنه

از رفتار پرو و چشم سفیدي اش میان عصبانیت  

 خنده ام گرفته بود

 بهترین کار بی خیالی در مقابل این رفتارش بود،

 وقتی نمی خواست قانع شود چه اجباري به اثبات

 بود

 لبخند زدم و روي تختش نشستم

 باشه تو راست میگی، حاال برو بهارمو بیارم-

 قدم سمتم تند کرد و کنارم روي تخت پرید، تخت

محکم خورد تکانی  



 قبل از آن که من خودم را کنار بکشم انگشتانش

 چفت دستم شد و من را سمت خودش کشید

 به نظر من اونم دوست داره-

 با نگاهی عاقلن در سفیه نگاهش کردم خب رفت

 مرحله ي بعد

 سرت جایی نخورده؟-

 چشمانش کیفور از نتیجه گیري هاي اب دوغ خیاري
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 اش روي صورتم چرخ خورد

 جون ریحانه چه دلیل دیگه اي داره که برات چادر-

 بخره؟

 با انگشت به گیج گاهش زدم

 سر عقل بیا دختر، من براي ایندت نگرانم-

 دستم را رها کرد و روي تخت طاق باز دراززکشید

 تو همه چیز را نفی کن، به همه چیز مسخره نگاه-

مسافرت پیامدهايکن...من از اول میدونستم این   

 خوبی داره

 سرم را به حالت تائید تکان دادم و سمتش چرخ

 خورد

 اره ، پیامد خوبشم این بود که من یاد گرفتم نباید-

 ادم ها را از روي ظاهرشان قضاوت کرد، رئیس منم



 یکی از همون ها من همیشه در موردش اشتباه فکر

 کرده بودم

ال تر بیایددستانش را زیر سرش زد، تا کمی سرش با  

 و راحت تر به صورتم نگاه کند

 همیشه به مسخره ترین جنبه ها فکر میکنی، تو رو-

 میبینم یاد معلم دینیم میوفتم

 خندیدم و خواستم از روي تخت بلند بشوم که

 دستش لباسم را گرفت و سمت تخت کشاندم و من

 را سمت خودش روي تخت کشید

 من هم مثل او روي تخت دراز کشیدم
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 یک قدم با تو      

 دیونه چته؟ میگم می خوام برم بهار را بیارم-

 سمتم چرخ خورد، پایش را روي پایم انداخت و

 دست دیگرش را ستون زیر سرش کرد و از باال با

 چشمانی تیز به صورتم خیره شد

 وقت براي بودن با بهار زیاده-

 خواستم بلند شوم که دستش دوباره روي تخت

 انداختم

 چهره اش خنده ام انداخت

 ول نمیکنی نه؟-

 پر حرص دندان هایش را روي هم سابید



 نه-

 جلوي اینه کش چادر را به زیر گیره ي موهایم

 انداختم و لبه هاي روسري ابی روشنم را درست

 کردم، روسري نخی بلند بهترین گزینه بود ، نمی

 دانستم این دیدار چقدر زمان میبره پس ریسک

سري لیز و سخت را انتخاب کنمنکردم تا رو  

 با نیم نگاهی به ساعت فهمیدم زمان قرار رسیده،

 موبایلم هنوز خاموش بود و طبق همان قراري که

 دیشب با اقاي سلیمانی هماهنگ کرده بودم ساعت

 دم در منتظرم می ایستادن

 بهار روي زمین مشغول غلت زدنش بود و با هر غلتی

ر میکرد نق میزد تا منکه می خورد و میانه ي راه گی  

 به دادش برسم

 و در این میان شاید ده بار تل بافتنی روي سرش را

 درست کردم اما انگار بهار جان نمی خواست درك
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 کند که مرد و زن امروز چقدر مشتاق دیدنش

 هستند و قرار است خیلی زیبا و آراسته به نظر بیاید

ده سمتش برگشتم، دوباره میانه يبا لب هاي کش ام  

 راه گیر کرده بود

 خم شدم و صافش کردم اما این بار رهایش نکردم تا



 دوباره کار بی حاصلش را ادامه دهد، پیراهن یاسی

 رنگش که باال رفته بود را پایین کشیدم و جوراب

 شلواري کلفتش را باالتر بردم

یاو بی خیال تمام حرکات تند و بی وقفه ي من سع  

 بر کار خودش داشت

 خنده ام گرفت

 مادر من، خانم قشنگه یک دقیقه اروم بگیر همه-

 لباست چروك شد

 اما بهار پشتکارش بیش از این حرف ها بود پس

 جنگ نابرابر را شروع کردم و از روي زمین بلندش

 کردم

 البته باز هم بازي را او برد چون بغل را بیشتر از غلت

گر قرار باشد برویمزدن دوست داشت مخصوصا ا  

 بیرون

 تل روي سرش را براي بار اخر صاف کردم و بوسه اي

 روي پیشانی اش زدم

 کالفه از مزاحم روي سرش که دوستش نداشت

 دست کوچکش را باال اورد که سریع دستش را

 گرفتم

 اي اي اي قرار نیستا بهش دست بزنی-
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منتظر گذاشت دیگرانداشت دیر میشد و من از   

 بیزار بودم

 خوبی با بهار بیرون رفتن این بود که نمی توانستی به

 دلشوره ها و هیجانات منفی یا مثبتت فکر کنی

 انقدر برایت کار می تراشید که تو فقط به یک چیز

 فکر میکردي ، فقط برویم بیرون

 .البته وقتی بیرون میرفتیم تازه اول سختیمان بود

شانه انداختم و چادر را روي بازو و کیفکیفم را روي   

 .کشیدم و از خانه بیرون زدم

 پله ها را باال امده و با بسم اللهی در را باز کردم

 ماشین اقاي سلیمانی رو به روي خانه ایستاده بود

 نمی خواستم به درست و غلط بودن کارم فکر کنم،

 قصد من جبران کمی از محبت هایش بود

سمت ماشین در خودرو باز شد وبا اولین قدمم به   

 سلیمانی پیاده شد

 نگاه مهربان و مودبش روي ما نشست و لبخندي که

 مطمئن با دیدن بهار روي لب هاي مردانه اش جان

 گرفت

 سرش را تکان داد

 سالم-

 لحن مودبم بر عکس او لبخند نداشت



 سالم-

 با قدم هاي بلند ماشین را چرخ زد و در جلو را برایم

 باز کرد

 با این حرکتش نگاهم دقیق داخل ماشین را گشت
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 یک قدم با تو      

 خبري از همراه دیگري نبود

 نگاه جدي ام سمت چشمان پر اشتیاقش که میخ

 صورت بهار بود برگشت

 قرار بود خواهرتون هم حضور داشته باشن-

 چشمان گرم و مهربانش از دخترکم سمت چهره ي

 یخ و رسمی من برگشت

چیزي از آن مهربانی کم نشد اما  

 بله درست می فرمائید با اجازه ي شما قرار شد-

 بریم خانه ي من

 نگاهش دوباره به بهار گریزي زد و لب هایش بیش از

 قبل کش امد

 هوا سرده و الوده گفتم فضاي بیرون براي بهار جانم-

 مناسب نیست

 من باید از این همه دقت و به فکر بودن او براي تک

م خوشم می امد ، اما در اعماق وجودم نمیدختر  

 دانم کسی چه مرگش بود که از این دقت نظر هایش



 حس بدي پیدا میکرد

 عاقالنه بود که از پیشنهادش استقبال کنم، هوا به

 کنار با وضعیت شیطنت هاي بهار و بند نبودنش در

 بغل همان بهتر که خانه میرفتیم

بودند اینطور روسري و چادر من هم در امان  

 پس بی توجه به تمام احساسات بی منطقم سرم را

 به حالت مثبت تکان دادم

 ممنون فکر خوبی کردید-

 الزم نبود بیش از این ادامه بدم
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 یک قدم با تو      

 با نشستنم در ماشین پشتم ارام بسته شد، سر بهار

 در جستجوي سلیمانی دور ماشین چرخید و من

ي شدم و با وجود بهار چقدرمشغول بستن کمربند  

 سخت شده بود

 سلیمانی که پشت فرمان نشست بهار هم ارام گرفت

 اما نگاهش روي مرد کنارم بود لبخندي عمیق روي

 صورتش

 خنده ام گرفت چه خوب سلیمانی را به خاطر داشت،

 انگار این عالقه دو طرفه بود

 انگشتان سلیمانی ارام گونه ي بهار را نوازش کرد

- ه فداي این لبخند شیرینتمن ب  



 بهار خوشش امد و دست باال اورد و انگشت سلیمانی

 را گرفت

 اگه بخواي همینطوري برام دلبري کنی من نمی-

 تونم رانندگی کنمااا

 هر دو بی توجه به من گرم دل و قلوه دادن به هم

 بودن

 و اگر اینطور پیش میرفت تمام امروز را باید همینجا

درون ماشین می گذراندیمرو به روي خانه و   

 انگشتان سلیمانی چفت صورت بهار شد گردن جلو

 کشید و سمت مخالف صورتش را نرم بوسید و با

 لحنی پر خنده و شیرین به چشمان بهار نگاه کرد

 خب اینم اجازه ي رفت ما-

 تنش را عقب کشید و من نیز بهار را کمی به سینه ام

 چسباندم و ماشین حرکت کرد
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 زندگی ادم بعضی وقت ها مثل چرخ و فلک میچرخه

 و میچرخه و یه جا یه جوري می ایسته که حیرون

 میمونی

 نمی فهمی چی شد چطور شد تو االن اونجایی مثل

 امروز من

 نمی دونم تو این خانه چی کار میکنم، رو مبل تنها



 نشستم و دارم از دور مثل مجسمه اي بی تحرك به

لیمانی و بهار نگاه میکنمس  

 بهار از حرکات دست و صورت سلیمانی می خنده و

 با صدایش نگاه مرد روبه رویش پر از شادي میشود

 این مرد وکیلم بود، مردي که در این چهار و پنج

 ماهی که براي من به سال ها گذشت پا به پا شاید

 حتی جلوتر کنارم قدم برداشت و کمک احوالم بود و

با کودکم می خواهم جبران کنم هزینه هاي حاال من  

 مالی را که هیچ وقت ندادم

 قصه به این جایش که میرسید بد میشد ، دلم نمی

 خواست از بهار استفاده کنم

 کسی از درون مواخذه ام میکرد از این که طفل

 معصوم را ابزاري براي جبران کرده ام و دیگري با

لیمانیاین حس مقابله میکرد که این خواست س  

 است و تو داري لطف میکنی

 شاید هم این واکنش هاي شدید و مثبت بهار به

 سلیمانی من را میترساند، بهار با پدر و برادرهاي

 !مریم هم خوب بود اما نه اینقدر

 عکس العمل هاي دخترکم را از بر بودم می فهمیدم
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یا خنده هاکه مشتاق شنیدن صداي سلیمانی است   



 و قربان صدقه هایش

 بهارم کوچک بود اما نه براي خو گرفتن به مردي در

 زندگی اش

 !من هیچ مردي در زندگی ام نبود

 حاال من باالي همان چرخ و فلک بودم و داشتم

 واقعیت هایم را میدیدم، احتیاج دخترك کم سنم را

 به حضور مردي در کنارش و ترس خودم از اینده ي

ننامعلومما ! 

 شما که هیچی نخوردید؟-

 صداي گرم و صمیمی خواهر سلیمانی از چرخ و فلک

 زندگی ام پایینم کشاند

 سر سمتش چرخواندم

 استکان چاي را کنار ظرف میوه ام گذاشت

 ممنون،زحمت نکشید-

 لبخندش گرم بود ،چقدر حال لبخندش به لبخند

 سلیمانی شبیه بود

بینشان ارث انگار این گونه صبور و مهربان خندیدم  

 بود

 این حرفا چیه،بفرمائید-

 با دست دوباره ظرف میوه را نشانم داد و من لبخند

 زدم اما نه مثل او ارام و مهربان ،شاید فقط برحسب



 ادب

 نیم نگاهی به سلیمانی که روي فرش آن سمت سالن

 نشسته بود و مشغول بازي با بهار بود انداخت، به
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 وضوح گرد غم را که روي لبخندش نشست دیدم

 با اجازتون من برم اشپزخانه-

 حرفی نزدم و او هم انگار منتظر پاسخی نبود و رفت

 نمی دانم به کدام انگیزه از روي صندلی ام بلند

 شدم، نگاه سلیمانی سریع سمتم چرخید

 به سمتشان رفتم،پاي دخترکم میان دستانش بر

ماند روي لپ هاي باد کرده اش  

 بهار با صدایی جیغ مانند به ادامه ي بازیشان

 فراخواندش اما سلیمانی خیره ي من بود، آرام به آن

 سمت می رفتم اما مقصدم از کنارشان می گذشت ،

 او متوجه نشده بود

 چیزي شده؟-

 نگاهم روي بهار که خیره مرد همبازي اش بود

 نشست،

 من میرم پیش خواهرتون شاید کمکی بخوان-

ش را به تائید تکان داد لبخند همیشگی اشسر  

 روي لبانش نشست ، شاید خیال کرده که عزم رفتن



 !کرده ام که آنطور قیافه اش جمع شد

 و بی هیچ حرفی سمت بهار برگشت پاي سفید و

 تمیز دخترکم را به روي لپش کشید و صداي خنده

 ...هاي بهار

اناپهنماي اشپزخانه رو به هال کوچکی بود که با دو ک  

 ي راحتی خردلی رنگ از سالن بزرگ جدا شده بود

 خواهر سلیمانی مشغول تف دادن مرغ ها درون

 ماهیتابه اي چدنی و مشکی رنگ بود
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 چشمانم قبل از آن که به هواي کنجکاوي روي

 کابینت هاي سفید رنگ بچرخه روي چهره ي

مقابل گاز ماند ناراحت و گرفته ي زن ایستاده در  

 می توانستم اشک حلقه زده در چشمانش را از این

 فاصله تشخیص بدهم

 بدترین لحظه حضور در مکان نامناسبی را انتخاب

 .کرده بودم

 خواستم راه اماده را به همان آهستگی برگردم که

 سرش از روي مرغ هاي در حال سرخ شدن باال امد،

م تشخیصانگار که سایه ي تنم را از گوشه ي چش  

 داده بود

 !اِ شمایید-



 لبخند موروثیشان روي لب هایش نشست اما غم

 نگاهش هنوز سر جاي خودش پا بر جا بود

 معذب از خلوتی که بر هم زده بودمش لبخند

 شرمنده اي زدم

 متاسفم انگار مزاحم شدم-

 زنی جا افتاده بود و زرنگ شاید او هم مثل برادرش

تی درموردشوکالت خوانده باشد، هیچ شناخ  

 نداشتم

 پشت انگشت اشاره اش را زیر چشمش کشید و

 شاید به گمان خودش رد اشکی را پاك کرد

 با دست به صندلی هاي پشت کانتر اشاره کرد

 نه موردي نداره، بفرمائید بشینید-

 لحنش گرم بود ، رفتارش صمیمیتی داشت که هیچ
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و زبانش یکی است نمی شکی در این که حرف دل  

 گذاشت

 صندلی نیمه چرم پشت کانتر را بیرون کشیدم ،

 چادرم را جمع کردم و خودم را باال کشیدم و رویش

 نشستم

 او سمت چاي ساز کنار گاز رفت و این بار در دو

 فنجان بلوري مشغول ریختن چاي شد



 هیچی بهتر از این که یه شریک تو خوردن چاي-

 داشته باشی نیست

سینی مسی رنگی سمتم امد و همانطور که روي با  

 صندلی مقابلم در آن سمت کانتر مینشست فنجان

 را مقابلم قرار داد

 نگاهم روي چشمان قهوه اي روشن و خط هاي زیر

 چشمش نشست، روي لب هاي صورتی رنگ و

 نازکش

 تو خانه ي ما فقط من چاي می خورم و این که االن-

یی نعمتهشما اینجایید برام یه جورا  

 ناگهان چشمانش گرد شد و لحنش رنگ شک به

 خود گرفت

 حاال چایی دوست دارید؟-

 لبخندي گرم روي لبم نشست و انگشتانم دور

 فنجان داغ حلقه شد

 بله، من هم مثل شما معموال همراهی تو این مقوله-

 ندارم

 چشمانش مانند لبانش لبخند زد و گوشه چشمانش
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تویک قدم با         

 چند خط ریز افتاد

 چه عالی-



 نگاهش جستجو گرانه اش روي کانتر چرخید

 شیرینی یادم رفت-

 با قند می خورم الزم نیست-

 وقتی هست چرا نخوریم-

 از روي صندلی پایین امد نگاهم دنبالش و روي بلیز

 مشکی رنگ و دامن راسته و بلند زرشکی اش

 نشست

 تیپ ساده و شیکش و چهره ي صمیمی اش را

 موهاي کوتاه و عسلی رنگش کامل میکرد

 ظرف شیرینی را رو به رویم قرار داد

 بفرمائید تا سرد نشده-

 شیرینیه کره اي کوچکی برداشتم کمی از چایم را

 پشت بند شیرینی ام خوردم

 ممنونم-

 راستش را بخواهید من خیلی از شما ممنونم،یعنی-

درممن و تمام خانواده ام بابت لطفی که در حق برا  

 کردین ازتون ممنون هستیم

 توقع این که بخواهد یک باره این موضوع را وسط

 بکشد را نداشتم، جا خوردم اما به خودم مسلط

 ماندم

 !خواهش میکنم، من که کاري نکردم-
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 فنجان خالی اش را درون سینی گذاشت

ريحاال دیگر از آن لبخند مهربان و چشمان گرم خب  

 نبود، نگاهش روي خط هاي چوب کانتر ماند

 وقتی دم در خانه بهار را درحصار علی دیدم،-

 سینم سوخت

 بغض صدایش حالم را خراب کرد

 او در سکوت من پر بغض ادامه داد

 می دونم علی چه محبتی به بهار داره، میفهمم چه-

 لذتی میبره وقتی این دخترك ناز را بهحصار

وجودش خلئی داره که ما بعد میکشه ، برادر من در  

 پنج سال فهمیدیم نمیشه پرش کرد اما این که شما

 اجازه دادین با بهار وقت بگذرونه و چند ساعتی به

 خیال این که او هم میتونه پدر باشه و کنارش دقیقه

 هاي زندگیش را پر کنه براي ما خیلی ارزش داره

بودنمی دانستم چه بگویم، این بار از معدود دفعاتی   

 که زبانم چیده شده بود ، از چه میگفتم ،دلداري اش

 میدادم یا با یک خواهش میکنم ابکی سر و ته حرف

 هایش را هم می اوردم

 !حقیقتش برام سخت بود-

 نگاهش باال امد و لبخند غمداري روي لبم نشست



 چهره آرام این زن تشویقم میکرد به حرف زدن و

لبریز از غمیاین که بدانی کسی هم مثل تو دلش   

 است

 که درمان ندارد و شاید بتواند بفهمد که تو چه حالی

 داري
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 قبول این درخواست خیلی سخت بود، به خود اقاي-

 سلیمانی هم گفتم من توان رویارویی با حرف مردم

 را ندارم، اصال دلیل ازدواج اشتباهم همین بود، اینکه

م راحت بشم ، برم جایی کهاز حرف هاي زن عمو  

 ...کسی پشتم حرف نزنه

 داغی کف دستش دست هاي یخ زده ام را گرم کرد،

 فشار انگشتانش بر روي پشت دستم، لبخند زد

 هیچ کس فکر بدي در مورد این کار نمیکنه،-

 میدونید مادرم چی میگفت؟

 نگاهم به دنبال ادامه ي حرفش میان چشمانش ماند

ر محبت ادامه دادو او با همان لحن پ  

 که شاید این دیدار ها براي بهار ناز هم مفید باشه-

 حرف هاي او شبیه به دغدغه هاي من بود اما از

 نگاهی دیگر

 او میگفت مفید و من از اینده ي این دیدار ها می



 ترسیدم

 ادمی نبودم تا از مشکالتم حرف بزنم ، انقدر آن ها را

م شده بود اماتنهایی به دوش کشیده بودم که عادت  

 این بار چهره ي مهربان و مادرانه ي این زن تشویقم

 می کرد تا تمام افکار مشوشم را برایش بازگو کنم،

 شاید او چاره اي داشت؟

 چقدر سخت است مشکلی باشه اما سنگ صبوري

 مثل مادر نباشد تا بشنود و درمان بدهد براي

 .دردهایت

 اما من مثل شما حس خوبی ندارم-
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 ابروهایش کمی باال رفت اما سکوت کرده بود یعنی

 میخواند ادامه ي حرفم را بشنود

 حقیقتش من هم شبیه به مادر شما فکر میکنم، اما-

 نه از منظر مفید بودنش که می ترسم براي اینده ي

 دخترم، هیچ مردي در زندگی من نیست و اگر بهار

ه مردها عادت کند، خلعشبه این دیدار هاي کم بقی  

 پر نمیشود و حتی شاید بیشتر عادت کند آن وقت

 است که مشکل بزرگتري ایجاد میشود کمبود

 پدري که بهار میخواهدش و نیست

 شرمنده که می پرسم ولی قصد ازدواج نداري؟-



 عذر خواهی کرده بود اما جا خوردم

 دستانش عقب رفت ، انگشتان من فرار کرد و زیر

ه هم گره خوردند، حتی یکبار به این موضوعچادرم ب  

 فکر نکرده بودم و االن نمی دانستم چه بگویم

 نگاهم دور اشپزخانه گشت و اخر میان همان صورت

 زنانه و مادرانه جا خوش کرد

 من در مورد این موضوع فکر نکردم، اصال هنوز-

 درگیر گذشته ام هستم

 دستش بین موهایش حرکت و پشت گوششان داد و

 دستش در هم گره خورد و ستون چانه اش شد

 حق داري، براي فکر کردن به قضایا هنوز خیلی-

 زوده ولی تو هنوز هم خیلی جوونی هم زیبا و اینده

 ات هنوز روشنه، قرار نیست همیشه تنها باشی،

 دوران سختی را میگذرونی اما قرار نیست این

 سختی ادامه دار باشه
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 درست میگید، اما بهار هم داره سریع رشد میکنه-

 و االن در سنی هست که زود به ادم ها عادت میکنه

 می خواي از مردها دور نگهش داري؟ بهت حق-

 میدم ولی اینده چی؟

 ابروهایم در هم گره خورد



 دغدغه ي من هم اینده ي بهار هست-

 ....میدونی ریحانه ي جان-

شست و صمیمانه لبخندهر دو دستش روي کانتر ن  

 زد

 شرمنده صمیمی شدم-

 سرم را به حالت نفی تکان دادم و سعی مردم لحنم

 گرم باشد مثل ذات این خانواده

 نه خواهش میکنم، اینطور احساس بهتري هم دارم-

 قربونت برم ، پس شما هم منو الهام صدا کن-

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

- و تا فرزند دارم و هرریحانه ي عزیزم من خودم د  

 دو بزرگ شدن و شاید االن یکم نسبت به تو تجربه

 ي بیشتري داشته باشم، همه اینارو گفتم که بگم ادم

 ها از هرچی بیشتر منعشون کنی بیشتر بهش ولع

 پیدا میکنند و در مورد جنس مخالف این احساس

 بیشتره، تو االن براي عادت نکردن بهار به مردها می

نگه داري ولی وقتی بزرگ شد وقتی خواي دورش  

 مثال سالش شد چه میکنی؟ اون موقع که دیگه

 یه کمبود عاطفی عمیق داره و اون هم از سمت

 جنس مخالفش، می تونی بهش بگی نرو؟ دل نبند؟
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 به نظرت می تونه گوش بده؟

 حرف هایش منطقی عجیب داشت، و این منطق درد

میکرداورشان   

 سرم را پایین انداختم، چشمانم روي بشقاب و

 شیرینیه نیم خورده ام ماند

 درك می کنم که باید سخت باشه ، پس شاید از-

 االن باید مردي را وارد زندگیش کنی که شاید نقشی

 شبیه به پدر را برایش بازي کنه

 چشمانم سریع باال امد و بی اختیار ابروهایم در هم

تلخ مزه شد انقدر که تاثیر گره خورد و دهانم  

 عمیقی بر لحن و صدایم گذاشت

 یعنی چی؟-

 در مقابل حال تلخ من همانگونه منطقی و پر محبت

 ماند

 من منظوري از این حرف ها نداشتم و حتی-

 نمیدونم چطور حرف به این جا کشیده شد ، شاید

 لحظه اي در نقش مشاورم فرو رفتم و یک لحظه تو

که شاید از من کمک می را مثل دوستی دیدم  

 خواهد، فقط نظرم را گفتم، شاید پدر دوستت یا

 عمویت مردي که بتواند نقش پدر بزرگ و یا عمو و

 دایی نداشته ي بهار را برایش بازي کند و او را دل



 بسته ي خودش کند که با بزرگ شدن بهار حضور

 مردانه اش همیشه در زندگی اش باشد و بهار را کمی

ود دور کنداز این کمب  

 نمی خواستم بد فکر کنم اما مگر ادم همیشه اختیار
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 افکارش را دارد؟

 شاید دلیلش همان بود که بدبینی هم جزوي از

 صدایم شد

 تا کی؟ مگه میشه همیشه یه مرد مثل عمو و پدر-

 !بزرگ کنارش باشه

رويشانه اي باال انداخت و با همان لبخند حک شده   

 صورتش جوابم را داد

 هیچ کاري نشد نداره فقط باید با اون فرد صحبت-

 کنی و او هم عالقه اي وافر به بهار داشته باشد

 دیگر نمیشد حرف ها را بی منظور دانست پس دل را

 !به دریا زدم، من که نمی خواستم حرف بدي بزنم

 منظورتون اقاي سلیمانی برادرتون است؟-

اهش کمی گرد و دستشلبخندش جمع شد، نگ  

 پایین امد

 !انگار واقعا پشت حرف هایش منظوري نبوده

 !علی؟-



 مگر میشد جا نخورد او به صالح برادرش فکر نمی

 کرد و این حرف ها را میزد؟

 سرش را کمی تکان داد ، از روي صندلی پایین امد،

 نگاهش چرخ خورد سمت گاز، در مقابل نگاه منتظر

اشت و چنگال را از زیرمن در ماهیتابه را برد  

 کفگیري برداشت و شروع به جا به جا کردن مرغ ها

 کرد

 در ماهیتابه را که گذاشت نگاهش همانجا ماند

525 

 یک قدم با تو      

 ...اینطوري شاید به نفع هر دویشان باشه، اما-

 چشمانش سمت من برگشت و با قدم هایی بلند

سمت منسمت من امد و قبل از هر حرکتی از   

 دستش ، انگشتانم را در خود گرفت و من را به سمت

 خودش کشید

 االن جواب نده ولی در موردش فکر کن، میتونی؟-

 شاید مثل یک تجربه؟

 من همان دقیقه اي پیش می توانستم چنان تند و

 تلخ حرف بزنم که حتی خیال این درخواست را هم

حاال به ذهنش راه ندهد اما بعد از رفتار جا خورده و  

 خواهش و اشتیاق نگاهش دهان باز نگاهش کردم

 ...من-



 لبش را به دندان گرفت

 میدونم درخواست زشت و شاید بیش از حدي باشه-

 ولی میشه امتحان کنیم؟ شاید راضی بودي؟ همیشه

 با حضور من و یا مادر و خواهر هاي دیگم

 باز هم همان شده بود، حرف چرخیده بود و حاال

م ایستاده بود که الل شده بودمطوري در مقابل  

 آن هم من ریحانه فخاري که هیچ وقت کم نمی اورد

 و منطقش خجالت را نمی فهمید

 حاال می خواست همینطور هاج و واج بماند؟

 غرق فکر هایم بود، حرف هاي الهام، سکوت احمقانه

 ام و اینده ي قابل حدس بهار

 می تونم کمکی کنم؟-

هم افکار م را خط زد و منصداي آرام مردانه ي همرا  
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 را به حال کشاند، به روي صندلی ماشین، دستانم به

 دور جسم غرق خواب بهار محکم تر شد ، نگاه

 نگرانم روي پلک هاي بسته ي دخترکم نشست، نمی

 دانم این بغض از کجا امد و میان گلویم نشست تا

 صدایم بلرزد

 نمی دونم-

- امروز ذهنتون درگیر بودتمام   



 این یعنی این تفکرات نماد بیرونی داشت، یعنی

 نمیشد به دروغ گفت خوبم و بقیه بگویند خب

 سرم باال امد نه سمت او بلکه به چراغ قرمز رو به

 رویم و کودکی که نزدیک به پنجره ي ماشینی

 ایستاده بود و براي فروختن جنس میان دستانش به

 راننده اصرار میکرد

 نفس کشیدم، عمیق و محکم که شاید بکند و ببرد

 تمام این افکار مخصوص براي اینده را

 من میان روزمرگی هایم میان در اوردن پول فقط

 براي تسویه کردن بدهی هایی که براي من نبود،

 وقت براي دخترکم کم داشتم، تمام سهمم شده بود

 دیداري شبانه

ایش نبودو حاال حتی آن دیدار شبانه هم در آس  

 چون باید براي اینده اش راه حلی پیدا میکردم

 نه که به این موضوع فکر نکرده باشم که بر عکس

 همیشه گوشه ي ذهنم این موضوع بود کمبود هاي

 بهار و تاثیرشان بر او

 اما حرف هاي الهام انگار افکارم را محکم تر به
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م هر چقدر هم که سعیصورتم کوبید بود و فهمید  

 کنم و بدوم اخر سر گل دخترم پدر می خواهد



 حقیقت من میدونم چی ذهنتون را درگیر کرده-

 چشمانم این بار به هواي چشمان پر آرامشش

 سمتش چرخید

 گفتم شاید قبل از حرفی از طرف من خودتون بحث-

 را شروع کنید

 بحث؟

قبل ابرویم باال پرید، دیگر از آن بغض چند لحظه ي  

 خبري نبود

 کدوم بحث؟-

 لبخند متین و موقرش صورت مردانه اش را پر کرد

 وقتی سر ناهار سکوت غیر عادي و غرق در فکر-

 دیدمتون، الهام کمی منو در جریان بحثتون قرار داد

 دستش وسط فرمان نشست و با سبز شدن چراغ

 دنده ي اتومات ماشین را از پارك دراورد و ماشین

 .حرکت کرد

ساکت بودم، می خواستم بدانم اخر حرفش به من  

 کجا میرسد او در گفتن صبور بود و من در شنیدن

 همان احوال را داشتم

 انگار فهمید قرار نیست فعال از سمت من جوابی

 بشنوه پس با همان آرامش و حوصله نیم نگاهی بهم

 انداخت



 الهام از پیشنهاد اخرش گفت و من حدس زدم شما-

افکارتون شدید که مردم چه دوباره غرق در  
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 !میگویند و چه فکري در موردتون میکنن

 درسته؟

 لب هایم باز و بسته شد و صدایم که زیادي آرام بود

 اینا هم جزوشون هست-

 آهسته پلک زد و لحنش شمرده تر شد

 کی تو زندگیتون هست؟ دوستتون و خانوادش-

ی که از نگاه هاي اشتباهشوندیگه کی؟ این آدم های  

 میترسید کی هستن؟

 نگاهم روي خیابان و ماشین ها نشست، اي کاش

 زندگی ادم همیشه منحصر به چهار فرد صمیمی ات

 بود شاید آن موقع غصه ات کمتر بود

 این ادم هایی که من میگم شاید هیچ وقت نسبتی-

 با من نداشتند ، شاید هیچوقت من را نشناختند اما

در خیابان مردي غریبه چادرم را در مشتش وقتی  

 گرفت و کشید و بی غیرتی شوهرم را در کوچه فریاد

 زد بی آنکه از من بپرسند قضاوتم کردند، این ها

 همان هایی هستند که وقتی از زندان بیرون امدم به

 جاي همدردي یا کمک انقدر پشتم حرف زدن که



از اینصاحب کارم از تولیدي بیرونم انداخت ، من   

 ادم ها میترسم ، شاید از سر من گذشته، اما بهارم

 هنوز اول زندگی اش هست نمی خوام این ادم هاي

 بی انصاف اونو با اشتباه من چوب بزنن و حرفاشون

 زندگی دخترم را سیاه بکنه

 باز تلخ شده بودم، البته این مرد این روي تلخ من را

ش خبريزیاد دیده بود اما دیگر از لبخند مهربان  
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 نبود

 شاید این حرف ها به او ربطی نداشت اما حاال که

 خودش می خواست باید میفهمید

 قبول دارم که مردم همیشه ناعادالنه قضاوتتون-

 کردن ولی بحث بهار متفاوته، نمی خوام پنهان کنم

 که امروز چقدر از بودنش لذت بردم ،وقتی در

د می فهمیدم که من چقدر بهاغوشم می خندی  

 داشتن همچین موجود ظریف و کوچکی محتاجم

 نگاهش پایین امد و روي صورت بهار نشست، رنگ

 نگاهش محبتی بی حد را به نمایش گذاشت

 چشمانش دوباره به سمت خیابان برگشت و دستانش

 فرمان را محکم تر فشرد

 اما به نظرتون بهار به مردي در زندگی اش نیاز-



ه تا برایش نقش بازي کند شاید دایی و یا عمو تاندار  

 بهار پر شود از حسی که هیچ وقت نمیتونه مزه اش

 !کند

 دستی بین موهاي جوگندمی اش کشید

 خواهش میکنم منظورمو بد برداشت نکنید،من-

 ...فقط نگرانم

 نفس گرفت دیگر از اون لبخند صبورانه خبري نبود

- راهی بره که من نمیخوام بهار چند صباحی بعد به  

 خودم را بازخواست کنم که اگر می تونستم شما را

 قانع کنم اگر پا عقب نگذاشته بودم شاید حاال
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 .بهارکم مملو از محبت هاي پدرانه بود

 نگاهش سمت چشم هاي تلخ من برگشت ، می

 دانست در وجودم چه می گذرد که نمی خواست

یمچشم در چشم شو  

 اگر من تونستم دخترم را بی پدر بدون هیچ-

 کمبودي بزرگ کنم چی؟

 چشمانش پر تامل روي صورت جدي ام ماند

 اگر می خواهید بگید نه اشکال نداره ولی لطفا بی-

 منطق نباشید

 راست می گفت حرف و لحنم لجوجانه و بی منطق



 !بود ، اما دلم میخواست این را بگویم، شاید میشد

ه اش بمانم سختم بود پس چشمانم روياین که خیر  

 فرمان و کیلومتر شمار ماشین نشست و کمی بعد

 دوباره خیابان

 ...نمی خوام بی منطق باشم اما-

 جز حرف مردم از چی می ترسید؟-

 خودش می خواست بشنود و من تعارفی در مورد

 بهار و اینده اش نداشتم

 اب دهانم را پایین دادم و با همان لحن محکم

ابش را دادمجو  

 بهار هم خون شما نیست ، عالقه ي شما ممکنه با-

 بزرگ شدنش کمرنگ بشه ، ممکنه وقتی بهارم به

 شما عادت کرد وقتی بهتون احتیاج داشت شما اون

 موقع این حس محبتتون کمرنگ شده باشه و اون

 موقع کی صدمه میبینه؟ و اگر بشه بهار براي پر
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 کردن این حس سمت هر کسی ممکنه بره و دوباره

 میشود همان اش و همان کاسه

 ریحانه خانم-

 قاطع و سرسخت سمت صورتش چرخیدم

 چهره ي او هم شبیه به حال من بود



 حرفتون را قبول دارم، درست میگید اما من نه در-

 سنی هستم که شور و شوق جوانی جو زده ام کرده

گرفته باشم، شاید بهترهباشد و یا بی فکر تصمیمی   

 بگم که من براي سرپرستی کودکی هم اقدام

 کردم...من به پدر بودن نیاز دارم و بهار به پدر

 داشتن

 رنگ قهوه اي چشمانش پر از خواهش شد

 من از شما هیچ تقاضایی ندارم جز دیدن بهار اون-

 هم به هر صورتی که شما می پسندي با هر قانونی

 .که شما میگذارید

ضی اوقات مغز ادم مملو است از هر حس و فکريبع  

 انقدر احساسات متفاوت داري که نمیدانی کدام را

 انتخاب کنی

 و من االن در آن حالتم،

 میدانم حرف هایشان درست است، میدانم بهارم به

 چی نیاز دارد،اما سلیمانی غریبه بود، شناخت من

صالانقدر زیاد نبود که بتوانم چیزي را قبول کنم ، ا  

 باید فکر میکردم...شاید خودم می توانستم زندگی

 دخترم را بدون پدر مدیریت کنم! مگر تا االن

 نکردم؟
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 حسام

 بنده نوازي می فرمایید-

 لبخند جناب زرتشت عمیق تر شد، دست این مرد

 سالخورده شانه ام را لمس کرد، گرد سالهاي تجربه

ایش دید و دریغ از کمی غرور ورا میشد روي موه  

 خود بزرگ بینی

 او از انگشت شمارانی بود که در این صنعت حقیقتا

 دوستشان داشتم و انقدر برایش احترام قائل بودم

 که اینطور جلوي صندلی اش زانو زده بودم و با چهره

 ي تکیده و خسته از روزگارش چشم در چشم شده

 .بودم

- قط حواست همموفق باشی حسام جان، پسرم ف  

 جمع حالل معامالتت باشه، که اگه یک تومان حروم

 ...بیاد توش اخرش همه دود میشه و تمام

 کالمش پر از حس خوب بود، این که میان این همه

 ادم که حرص پول را میزدند او هنوز دنبال انسانیت

 بود

 لبخندي گرم روي لب هایم نشاند، پر احترام دست

ر چروکش که روي شانه امباال بردم و دست پیر و پ  

 بود را برداشتم و میان دستم فشردم

 چشم به گوش جان میسپرم-



 لبخند زد و دست آزاد دیگرش عینک گردش را روي

 صورت الغر و نهیفش مرتب کرد

 برو پسرم، برو که اینجا بیشتر از یک تولد ساده-

 جنگی زیر پوستی براي به دست اوردن موفقیت هاي
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قدم با تو یک        

 طالیی است

 زانویم را از روي زمین برداشتم و دست هاي پیر و

 خسته اش را آهسته روي لبه ي مبل استیل تک

 نفره گذاشتم و به آرامی مقابلش ایستادم

 در معیت شما بودن براي من بیشتر ارزش داشت-

 ادم دروغگو یا پاچه خواري نبودم، ترسی از کسی

ن منفعتم مجیز کسی رانداشتم و براي به دست اورد  

 نمی گفتم و حرف هایم جز واقعیت نبود

 لبخندش هنوز روي صورتش بود که ازش فاصله

 گرفتم و به سمت دوستانم قدم برداشتم

 نگاهم روي اکیپ همیشگیمان ماند، یعنی این نخاله

 ها را با هم میگذاشتی روي هم مثقال عقل دستت را

ی که بازارنمی گرفت ، اخر ادم در همچین موقعیت  

 داغ بود سرش را با این کوفت و زهره ماري ها گرم

 میکرد

 نگاهشان که به من افتاد، مسخره بازیشان گل کرد و



 چشم و ابرو دهانش کج و معوج شد

 اي خدا چه در سر من خورد که من این ابله هاي

 چلمن را به عنوان رفیق انتخاب کرده بودم

 به به جناب فنچه بارگاهی-

- قم چه تیپی زديجووون عش  

 نگاه پر انزجارم را از لب هاي غنچه شده ي ارشیا

 گرفتم و دستم را روي سینه اش گذاشتم و از خودم

 دورش کردم و به نیش گشاد فاتح و ارمین خیره

 شدم
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 !سالم ارازل،شما که هنوز دارید کوفت می کنید-

میز قرار دادفاتح لیوان نصفه خورده اش را روي   

 چه کنیم ما که مثل شما مخ اقتصادي نداریم-

 کمی جلوتر رفتم و ولم صدایم را پایین بردم

 مخ باباهارو بلد نیستید بزنید، مخ دختراشونم-

 عرضه ندارید بزنید؟اونم همون راه را میره حتی

 شاید سریع تر

 دستم را بال بردم و به چهره ي سه نفرشون نگاهی

 انداختم

- لد نیستید؟اینم ب  

 ارمین انگشتی زیر بینی اش کشید و بادي به



 غبغبش انداخت

 تو این عرصه استادي شدیم مثال زدنی-

 فاتح خندان دست به سینه زده

 حتی شیش به هیچ ازت جلوتریم-

 به قیافه ي پر اعتماد به نفسش خندیدم و ابرو باال

 انداختم

 شما فعال برو جلو بوق بزن-

پرید و نگاه پر هوسش برق زدابروي فاتح نیز باال   

 شرط ببندیم؟-

 خندیدم

 این بشر دیوانه ي شرط بندي بود ، برایش مهم نبود

 !روي چی

 دستی به ته ریش انکارد شده ام کشیدم و سر میان
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 مهمان ها چرخواندم

 به ما نمی خوري، ولی یه کیس خوب برات پیدا کنم-

شو بزنی جایزه پیش من داريتونستی زیر نیم مخ  

 بچه پرو بود و پر ادعا

 خندید و دست به سینه زد

 جایزه پیشکش خودت ، منم یه کیس جور میکنم-

 تو زیر سی ثانیه بتونی بپیچونیش من پنج تومان



 .همین جا بهت میدم

 لحن خندان مزخرفش میگفت که چه نقشه ي

 کثیفی در سر داره

ی چرخواندم نیمهمانطور که بین مهمان ها چشم م  

 نگاهی بهش انداختم

 اگه حرف از شیما بزنی صورتتو با کف استخر یه-

 آشنایی میدم

 نیشش باز شد، از بشر می دونست من چقدر از این

 دختره بیزارم

 دندان هاي سفیدش را به نمایش گذاشت

 یکم هوا سرد نیست-

 خندیدم

 پس ببند و پنج تومانت بزار تو جیبت الزمت میشه-

- این یعنی کم اوردي؟ االن  

 نگاهم این بار کامل سمتش برگشت و خواستم

 چیزي بارش کنم

 که صدایی به نام خواندتم

 حسام-
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 با صداي هادي چشمم را براي فاتح لحظه اي گرد

 کردم و به آرامی و سریع گفتم



 خطر از بیخ گوشت گذشت-

که کوفتچشمانش سرحال شده از آن زهر ماري   

 کرده بود برق زد

 زود بیا کیس هلو برات کنار گذاشتم-

 سرم را به نشانه ي افسوس تکان دادم و با لبخند

 ازشون جدا شدم و به سمت هادي که کمی عقب تر

 ایستاده بود رفتم

 یک دست به کمر زده بود و کمی کت شیري رنگش

 عقب رفته بود، در این حالت بدن خوش فرم و

در این سن به نمایش گذاشته بودورزیده اش را   

 می دانستم او هیچ کار و یا حرکتی را بدون آنکه

 فکري پشتش باشد انجام نمی دهد،موهاي

 جوگندمی اش، ریش پروفسوري اش بینیه تیز و

 گونه هاي محکمش از کودکی در ذهنم مردي پر نفوذ

 برایم ساخته بود

 ظاهري که همیشه تمیز و مرتب بود و من خواه نا

واه مسیر او را در پیش گرفته بودم و همانخ  

 استقاللی که هادي داشت و شاید بابت شباهت

 اخالقیاتمان با جدا شدنم کنار امده بود

 هادي یکی از معدود مردهایی بود که نه به عنوان

 پدر بلکه به عنوان یک پیشکسوت در عرصه ي



 کاریم بهش احترام میگذاشتم

 نگاهش سمت در ورودي بود
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 بله-

 متوجه قدم هایم شد و نیم نگاهی به من انداخت و

 دوباره چشمانش همان سمت قبلی برگشت

 قدم اولم که بهش رسید زبانش با همان لحن خشک

 و رسمی همیشگی اش چرخید

 امشب تولد منه ولی برات یه هدیه مخصوص دارم-

خب ابرویم باال رفت و دست در جیب شلوار کردم،  

 وقتی هادي در مورد هدیه صحبت میکرد یعنی واقعا

 !قرار بود سورپرایزت کنه و این اتفاق نادري بود

 گردن چرخواندم و سعی کردم آن نقطه اي که هادي

 نگاه میکند را پیدا کنم

 خب چی هست این هدیه جذاب-

 نگاهش سمتم چرخید، کنار چشمان عسلی اش چند

باال کشیده شدچین افتاد و لب هایش کمی سمت   

 وقتی از بخشی برام صحبت کردي فهمیدم داري-

 مقصد را درست میري ، بابت همین سعی کردم کمی

 تو این تالش پدرانه کمکی بهت بکنم

 وقتی میگفت پدرانه وجودم پر از افتخار



 میشد،ابرویم باال ماند و لحنم کش امد

 ...خب-

يهادي دست به کمر زده اش را پایین انداخت و لبه   

 کت شیري رنگش را مرتب کرد

 میزبان خوبی براشون باش-

 چشمان پر حیرت و گرد شده ام دوباره همان سمتی

 که هادي نگاه میکرد چرخید
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 دیدمش، دست مردانه و سنگین هادي ضربه اي ارام

 بر کتفم زد و از کنارم گذشت و من خیره ي همان

 سمت ماندم

همراه خانم مو مشکی اش روي بخشی و  

 ....موي مشکی و خیال یار

 دست به روي کتم کشیدم، این مواقع بازي را خوب

 بلد بودم، استادي داشتم به قدمت سال

 این بار یک پوئن داشتم آن هم میزبان بودنم

 با قدم هایی نه چندان آهسته اما با صالبت به سمت

یورودي قدم برداشتم، نگاهم را روي مهمان ها م  

 چرخواندم و با سر و زیر لب سالم می کردم

 زیر چشمی بخشی را زیر نظر داشتم ، که فروغ

 زودتر از من به استقبالشان رفته بود



 حاال چند قدمی با آن ها بیشتر فاصله نداشتم،

 نگاهم سمتشان چرخید ،

 دقیق رو به روي بخشی بودم و نگاهش با نگاهم

محو و مودببرخورد کرد و همان جا ماند، لبخند   

 روي لبم را عمق دادم، قدمم را کمی تند کردم و با

 رسیدنم یک دستم لبه ي کتم را گرفت تا به جلو باز

 نشود و دست دیگرم سمتش دراز شد

 به، سالم جناب بخشی عزیز، خوش امدین-

 حالت چهره ام دقیق همان بود که می خواستم کمی

 جا خورده اما صمیمی

ز امدنش خبر نداشتم،اینطور میفهمید که من ا  

 !دروغی هم در کار نبود
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 لب هاي بخشی کش امده بود و دستم را گرم فشرد

 و چشمان قهوه ایش روي چشمانم ماند

 سالم مچکرم-

 نگاهم به آرامی روي همراهش که دختري جوان بود

 چرخید ، از دور دیده بودمش، امار زندگی بخشی را

میدانستم همسرش مریض است ، پس اینداشتم ،   

 فرد همان تک دخترش بود، همان رگ حیاتی اش

 پس لبخندم را کمی جمع کرد و نگاهم را پر از



 احترام کردم

 سالم ، خوش امدید-

 لب هاي قرمز دختر آرام کش امد

 سالم مچکرم-

 دست بخشی پشت کمر دخترش نشست و به خیال

ها ندارم شروعاین که من هیچ اطالعی در مورد آن   

 مرد به معرفی

 دخترم ، مهتاب...ایشون هم-

 دست بخشی سمت من اشاره کرد

 حسام بارگاهی هستند-

 دختر موهاي مشکی مواجش را با دست از روي شانه

 اش کنار زد و دستان ظریفش را سمتم دراز کرد

 خوشبختم-

 دستش را آهسته و نرم اما به سرعت فشردم و در

کردم کسري از ثانیه رهایش  

 همچنین-

البته-نگاهم را به بخشی مهمترین فرد این مهمانی   
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دادم-براي من  

 با دست به مبلمان هاي گوشه ي سالن که هنوز

 کسی اشغالشان نکرده بود اشاره کردم، آن زمان که



 می امدم ، نگاهم روي این مبل ها گشت، در بهترین

ه تمام سالن ،اینطور هرجاي خانه بودند مشرف ب  

 جایی که می رفتم بخشی می توانست من را به

 راحتی زیر نظر بگیرید

 نمی دانم همچین قصدي داشت یا نه اما من این را

 میخواستم ، امشب من باید مهمترین بخش مهمانی

 اش میشدم

 بفرمائید-

 فروغ جان هم کنارم قرار داشت و نگاه معصوم و

مان هایش بود،مهربانش به گرمی روي مه  

 او بی اطالع از افکارپلید و برنامه ریزي شده ي من

 کنار بخشی و دخترش به سمت مبل ها قدم برداشت

 شما بفرمائید تا هادي جان هم تشریف بیاورند-

 بخشی و دخترش انگار از استقبال ما خوششان امده

 بود و این از لب هاي کش امده و چشمان راضی شان

بودبه سادگی قابل فهم   

 بخشی و دخترش روي مبل دو نفره نشستن و با

 اشاره ي دست من گارسونی سریع سینی نوشیدنی

 ها را روبه رویشان

 گرفت

 بخشی یکی از لیوان ها را برداشت و دختر مو



 مشکی دستش را به حالت نفی روبه روي مرد
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 یونیفرم پوش باال اورد

 نه ممنون-

تم روي این دختر تمرکز کنم فعال بخشیخیال نداش  

 باید روي من متمرکز میشد

 فروغ کنار دختر بخشی روي مبل تک نفره نشست و

 با میهمان نوازي و مهربانی ذاتی اش رو به او گفت

 حال مادر بهتره؟ دوست داشتیم ایشون را هم-

 زیارت میکردیم

 دختر مویش را پشت گوش داد و گوشواره ي ظریف

مایان شدو براقش ن  

 خیلی بهترن ،ولی دکترشون گفتن فعال تو مکان-

 هاي شلوغ شرکت نکنن

 فروغ لبخند زد و در جواب مهتاب همان تعارف هاي

 معمول را کرد و من تمام نگاهم به صورت غیر

 مستقیم به مرد کنارم بود

 اي کاش هادي حداقل نیم ساعت زودتر به من خبر

صحبت هاي میداد ، آنطور دیگر در لحظه و حین  

 دیگران براي حرکت بعدي ام فکر نمیکردم، االن

 مثل بازیکنی بودم بدون نقشه



 فقط یک تصمیم داشتم دوري از دختر بخشی و

 صحبت نکردن در مورد کار

 باید تفاوت هایم به چشم می امد من مثل دیگران

 معمولی نبودم

 بین صحبت هاي دو زن بخشی نوشیدنی اش را تمام

ل پارچه اي سورمه اي اش عرقکرد و با دستما  
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 یک قدم با تو      

 هایش را پاك کرد

 گرمتونه، االن میگم دماي هوا را کمی خنک کنند-

 بخشی دستمال را در جیب کت سورمه اي تیره اش

 قرار داد و نگاهی به من انداخت ، گونه هایش کمی

 قرمز و بود هنوز میشد دانه هاي عرق را روي

ن موهایش دیدپیشانی و بی  

 کمی فشارم باال رفته، چند روزي است درگیرشم-

 خب خودش اتو را دستم داده بود و دیگر نمی

 خواست دنبال موضوعی بی ربط به شغلتان بگردم تا

 در موردش حرف بزنم

 پایم را روي پاي دیگر انداختم

 دکتر رفتید؟-

 نه هرچی بهشون میگم اهمیت نمی دهند-

دعوت به بحث ما پیوسته صداي دخترش بود که بی  



 بود

 لحنم کمی جدي شد و نیم نگاهی سمت دختر چشم

 عسلی و دوباره صورت گر گرفته ي بخشی

 این اصال خوب نیست، باید مواظب سالمتیتون-

 باشید

 قبل از آنکه بخشی جوابی بدهد ، به گارسونی که

 نزدیکم بود با دست اشاره کردم که بیاید

 بله-

- هش رسیدگی کن ، یکممکمی خانه گرم شده ب  

 آبغوره ي خنک بیارید، سریع

 ممنون لطف کردید-
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 یک قدم با تو      

 این بار هم همان دختر مو مشکی لب سرخ ، چشم

 عسلی بود که من را مخاطبش قرار داده بود ، این بار

 کنی بیشتر نگاهش کردم اما چهره ام همانطور جدي

 بود

استم و این دختر دقیقمن راه به دل بخشی را میخو  

 همان جا بود پس سرم کمی برایش تکان دادم

 خواهش میکنم، وظیفه است-

 نگاهم که از دختر جدا شد یک لحظه روي چشمان

 معصوم فروغ نشست و دلم ثانیه اي فشرده شد



 ،شستش خبر دار شده بود که کاسه اي زیر نیم

 کاسه ي گل پسرش است، اما این دلیل حال یکباره

ود این چشم ها قهوه اي پر نازي را به یادم اوردام نب  

 دلم قفل کرد ، سینه ام تنگ شد

 ولی اقاي بخشی خیلی حواستون به خودتون-

 ....باشه

 کلمات فروغ را گم کردم و ذهنم به دنبال قلبم رفت

 ، به همان ثانیه اي که در کلبه را بست و چادر

 جدیدش را روي سر مرتب کرد، لذتی جدید و حالی

 نو رگ و پی تنم را پر کرده بود

 تمام شب قبل شهر را زیر پا گذاشتم براي خرید این

 چادر و حاال چقدر از کارم راضی بودم

 از چهره ي معصومش که میان قاب مشکی به من

 لبخند میزد و دلم را گرم میکرد به داشتنش به

 ...خواستنش

 بفرمائید اقا-
544 

 یک قدم با تو      

ودي خوردم و سر باال اوردم بشقابی باتکان مشه  

 فنجانی نارنجی رنگ که چند یخ مکعبی درونش باال

 و پایین میشد رو به روي صورتم بود

 سرم را باال تر بردم و با دست به سمت بخشی اشاره



 کردم

 بدین اقا-

 بخشی تشکر کرد و فنجان را برداشت و من به جنگ

براي مرورافکارم رفتم که بی موقع ترین زمان را   

 کردن این خاطرات شیرین پیدا کرده بودند

 تنش هاي عصبی بابا یکم زیاد شده، مدام سر کار-

 هستند و استراحتی هم ندارند

 نگاهم سمت این دختر نگران برگشت که انگشتانش

 را در هم چفت کرده بود و ناخن هاي بلند و الك

 زرشکی رنگش ست جالبی با پیراهن مشکی براقش

ده بودایجاد کر  

 ناخن هاي مرتب شده اش گویاي هزینه ي گزافی بود

 که خرجشان کرده بود و اما ناخن هاي ظریف روي

 چادر مشکی ریحانه...بدون هیچ زینتی چرا این همه

 زیباتر بود

 انگشت بر روي پلک هایم فشردم تا برود این مهمان

 ناخوانده که االن وقت مناسبی براي دلبري هایش

 .نبود

با دقت و تمرکزي بیشتر خیره ي افراد کنارماین بار   

 شدم

 نمی دانستم چه بخش از صحبت هایشان را از دست
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 یک قدم با تو      

 داده بودم

 مرد کنارم کمی از مایع درون فنجان را خورد نگاه

 من تا گذاشتن فنجان روي میز همراهیش کرد

 سرش رو به فروغ که انگار تا االن طرف صحبتشان

وده چرخید و در جواب لحن پر شکایت و نگرانیب  

 دخترش گفت

 مهتاب زیادي نگرانه، انقدر ها هم حالم بد نیست،-

 بالخره سن که باال میرود این مسائل پیش می اید و

 امري عادي است

 باید دوباره خودم را وارد بحث می کردم پس

 چشمانم روي نیمرخش نشست و همان لحن و کالم

صدایم برگرداندم پر احترام را به  

 من به دختر خانمتون حق میدم، در اصل همین که-

 شما عرض کردید هست، سن پدر و مادر ها باال

 میرود و چون گوهرهاي عزیزي هستند باید بیش از

 قبل مراقب خودشان باشند

 نگاه بخشی سمت من برگشت که هنوز دقیق روي

 صورتم ننشسته سمت باالي سرم حرکت کرد

- تقصیر بابت این دیر آمدن سالم و عذر  

 بخشی با شنیدن صداي پر ابهت هادي که حتی ذره



 اي شرمندگی درونش نبود بلند شد

 سالم، این حرف ها چیه-

 من هم به تبعیت از او ایستادم و او قدمی جلو

 برداشت

 دستان دو مرد در هم چفت شد
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 یک قدم با تو      

 تولدتون مبارك-

خاري روي لبش نشاندهادي لبخند پر افت  

 این ها از من گذشته-

 مهتاب همان دختر چشم عسلی جلو امد و کنار

 پدرش قرار گرفت

 نفرمائید ماشاهللاا اول جونیتون هست، سالم مهتاب-

 هستم

 نگاه پر جذبه اما خندان هادي روي صورت دختر

 نشست، او هم مثل من بود در همان ثانیه ي اول

هنش ثبت کرده بودتمام چهره ي دختر را در ذ  

 سالم دخترم، خوش امدید-

 دستان هادي این بار هم دست و هم بازوي عریانش

 را لمس کرد

 من کمی عقب تر رفته بودم و از زاویه اي که داشتم

 حرکات و نگاه هایشان را زیر نظر داشتم



 انگار این دختر خوش سر زبان به چشم هادي امد که

داینطور با رویی گشاده نگاهش میکر  

 هادي دستان مهتاب را رها کرد و با همان چهره و

 لبخند جذابش به مبل ها اشاره کرد

 این جوانی و سرحالی به لطف فروغ عزیزم هست-

 ،همینطور که این تولد هنر ایشون هستش

 هادي دست مهتاب را رها کرد و از همان فاصله به

 فروغ جانم نگاه کرد، لبخندي که محبت بی دریغ

این سالها به او نشان میدادهادي را در   

 مهتاب قدمی عقب برداشت و سمت فروغ نگاه کرد و
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 یک قدم با تو      

 با لبخند چالی روي گونه اش افتاد

 بله باید هم همینطور باشه-

 فروغ لبخندي مهربان از همان هایی که نمیشد

 ببینی و دلت گرم نشود نثار مهتاب کرد و با دست به

ره کردمبل ها اشا  

 بفرمائید-

 همه سر جایشان نشستن جز من که پشت صندلی

 خودم که حاال هادي رویش نشسته بود ایستادم

 البته این حرکت طبق تصمیمی از قبل بود چون علی

 را میان مهمان ها دیده بودم و االن بهترین زمان بود



 تا کمی از جمع فاصله بگیرم و اینطور نشان بدهم

ر دسترسی نیستممن خیلی ادم هول و د  

 بخشی نگاهی به من که دست پشت کمر به هم زده

 قفل کرده بودم انداخت

 حسام جان اینطور بده که شما ایستادي-

 بعضی چیزها تعارف بود و از روي ادب و بعضی کالم

 ها پر از صمیمیت بود و لحن این مرد االن ادبی پر

 صمیمیت بود

 لبخند زدم

- رم دوستان دیگرمراحت باشید، با اجازتون من ب  

 هم آمدند

 چهره اش گرم بود و این براي من کافی بود، من

 عادت به اهسته اهسته جلو رفتن داشتم

 خوشحال شدم از دیدار مجددت، مزاحمت نمیشم-

 از پشت صندلی هادي کنار امدم
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 یک قدم با تو      

 با اجازتون فعال، باز هم خدمت میرسم-

و فروغ و هادي و با سر و نیم نگاهی به دخترش  

 تکان دادنی سریع به سمت علی که گرم گفتگو با

 بردیا بودرفتم

 این پسر یک دردیش بود ، براي بار هزارم موبایل را



 از جیب شلوارش بیرون کشید و به صفحه ي روشن

 شده اش نگاهی انداخت

 چته امشب؟ مثل همیشه نیستی-

 نگاهش روي من ماند و دستش گوشی را به جاي

 قبلش برگرداند

 منتظر یه تماسم-

 لبم به خیالی که از ذهنم گذشته بود کش امد

 خبریه؟-

 دستی الي موهاي سرباال شانه شده اش کشید

 از کسی خواسته ي مهمی داشتم قراره بهم خبر-

 بده که می تونه یا نه

 انقدر ذهنش درگیر مسائل خودش بود که متوجه

 کنایه ي ریزم نشده بود

ود من بی خیال اذیت کردنش بشوم، خباما قرار نب  

 بدم نمی امد سر از کار این اقاي جوگندمی جذاب در

 بیاورم

 میخواي خودتو به ریش کی ببندي؟البته اگه ریش-

 داره یه تجدید نظر بکن

 نیشش که باز شد فهمیدم که اصل حرفم را گرفته

 ریش نداره خیالت راحت-
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 یک قدم با تو      



د شدچشمانم گر  

 نه بابا واقعا انگار جدي جدي خبریه-

 خندید و سرش کمی چرخید و نگاهش روي مهمان

 ها نشست

 فعال که هیچ جوابی نداده-

 این که بین خنده و شوخی لبخند از لبش میرفت و

 نگاهش درگیر افکارش میشد نشان از جدي بودن

 مسئله داشت،لبخندم کمی جمع شد و لحن جدیتی

رفتدوستانه به خودش گ  

 خوب دلش باهات نیست رهاش کن، چند بار از یه-

 ریسمان نیش میخوري

 با حرف من چشمانش روي صورتم نشست

 قضیه اونی که تو فکر میکنی نیست-

 ادم فضولی نبودم، یعنی اگر یک درصد احتمال

 میدادم طرف مقابلم شاید حرفش را به من نزند

 سوال نمی پرسیدم ولی علی متفاوت بود زندگیش

اي من و هادي همیشه رو بود هیچ چیز را پنهانبر  

 نمی کرد

 یعنی دل ندادي که دل ببري؟-

 لبش کش امد و نگاهش پر از افسوس شد

 همون لحظه که دیدمش دل و دادم دست خودم-



 !نبود اما دل دادن اون

 نفسی عمیق و سکوتی معنا دار

 خب این خوب نبود یعنی االن اصال وقت شوخی و

د دیده بودم علی در مقابل ستارهمسخره بازي نبو  
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 یک قدم با تو      

 چقدر خرد شد

 سخته که انسانی را بابت عیبش کنار بگذارند

 آن هم علی با آن دل بزرگی که داشت

 االن بهش گفتی که مشکلت چیه و قراره خبر بده؟-

 !یا نمیدونه هنوز

 سرش را به حالت تاسف تکان داد و لبخندي روي

بست از همان هایی که آرام بود و لبش نقش  

 محجوب

 اوال که اره بهش گفتم مشکل دارم ولی قضیه یکم-

 متفاوت با افکار تو است

 یعنی چی؟-

 باز هم دستی بین موهایش کشید و به چشمان دقیق

 و تیزبینم خیره شد

 طرفو میشناسی، البته بهتره بگم مادرشو-

 ...میشناسی

 گوش هایم تیز و نگاهم زوم شد



 خب-

 مزاحم نمی خواین؟-

 صداي شاد و سرخوش حنانه جفت پا وسط بحثمان

 فرود امد

 نگاه هردویمان سمت او برگشت

 چشمان براق روشنش روي چهره ي متین و موقر

 علی نشست

 وسط بحث حساسی بودین؟-

 علی به آرامی پلک بست و باز کرد و لبخندي
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 یک قدم با تو      

از هفت دولت آزاد من زد مهربان به این خواهر  

 مهم نبود، خوبید شما ؟-

 -نگاه حنانه روي من و قیافه اي که دقیقا میگفت

نشست -خیلی مزاحمی  

 ولی قیافه ي حسام چیز دیگه اي میگه-

 علی نیم نگاهی به من و چهره ي درهمم انداخت

 این همیشه همینجوري جز وقتی که پیش بخشیه-

 بزرگه

زیر حنانه که مانند برقانگار حرف علی آتشی شد   

 باال پرید و به ما دو تا نزدیک تر شد و سرش را جلو

 کشید انقدر که احساس کردم دارد اکسیژنی که



 سهم من است را او استفاده میکند

 وااي شما هم دیدینشون ؟-

 علی معذب از نزدیک بیش از اندازه کمی سر عقب

 کشید، این حنانه عقل داشت؟؟

- ت دلبري میکرد از دوربله وقتی حسام داش  

 زیارتشون کردم

 حنانه قري به سر و گردنش داد و با همان لحن

 مشتاقش ادامه داد

 من به امر هادي خان مجبور شدم از جلو عرض-

 !ادب کنم، چه دختري داره

 این بار چشمانش روي من و قیافه ي یخی ام نشست

 میگم نکنه به هواي این خانم خوشگله دنبال-

میکنی؟ بخشی موس موس ! 

 تک ابرویی باال انداختم
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 کی من دنبال دختري بودم که االن برم؟-

 حنا بی توجه به قیافه ي عبوسم جلوتر امد و با آن

 چشم هاي پرو و پر شیطنتش خیره ام شد

 دختره نه پول باباش چی؟ دنبال اون نیستی؟-

این خواهر حنانه کال ضد من و رفتارهایم بود اصال  

 من به کی رفته بود که اینطور روي اعصابم رژه می



 رفت

 با دست شانه اش را گرفتم و هلش دادم عقب

 خفه شدم چرا انقدر میچسبی به ادم-

 نیشش بیش از قبل باز شد

 طفره نرو، درست گفتم اره؟-

 اگه بخشی بخواد دخترشو دو دستی بهم ببخشه-

اي بهتريدر موردش فکر میکنم وگرنه من راه ه  

 براي رسیدن به مقاصدم بلدم

 قیافه اش در هم جمع شد و ترکیب مسخره اي

 ساخت

 چقدر تو از خود شیفته اي،اه-

 ابرو در هم کشیدم

 حقیقت ها را باید باهاشون رو به رو بشی-

 چشمانش را با عشوه اي ازم گرفت و رو به علی که با

 لبخند تفریح کنان ناظر صحبت هامون بود گفت

- مامانم موقعی که این انقدر بلند پروازي میکرد اگه  

 دو تا سوزن بهش زده بود تا بادش خالی بشه االن

 مثل یه بادکنک رو هوا نبود

 علی سکوت کرده بود و از قیافه ي درهم رفته ي من
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 میدانست که قرار است جواب حنانه را خودم بدهم



- ر گوهر گوهريقدر زر زرگر شناسید قد  

 شما خانم خانما تو هیچ قسمتیشم نیستی

 همین مانده بود که حنانه وسط این همه ادم و تاجر

 سرشناس برایم ادا دربیاورد که انجامش هم داد

 پر حرص سر نزدیکش بردم

 دیوانه ،ابرومو بردي بدو برو پیش همون دوستاي-

 مشنگت

 بی توجه به من و لحن پر حرصم دست به بازوي علی

 انداخت و خودش را سمت او کشاند

 من به تو کار ندارم، دلم براي علی تنگ شده بود-

 اومدم پیشش

 چشمان پرو و لجبازش را از من گرفت و با صورتی

 بشاش و خندان به علی نگاه کرد

 من که میدونم یا بردن مزایده را می خواد یا-

 دخترش مهتاب را،وگرنه گربه ي مغرور بی دلیل

هموش نمیگیر  

 االن دلت براي علی تنگ شده داري در مورد من-

 حرف میزنی؟

 سرش را سمت من برگرداند، پیراهن صورتی

 روشنش با این ارایش موالیم و موهایی که به صورت

 ساده پشتش بسته همه اش میشود حنایی که زیادي



 زود بزرگ شده بود و رفتارش هنوز سر به هوا و بچه

ا هادي زیاد لوس کردهگانه بود ، البته این دختر ر  

 بود
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 یک قدم با تو      

 مگه دوست نداري شاخ باشی و همه در موردت-

 حرف بزنن ؟ خب االنم نقل مجلسی دیگه

 تنها ادمی که در دنیا می توانست در کسري از ثانیه

 من را روانی کند همین دختر دیوانه بود، خواهر

د و هرکوچک تري که بزرگتري من برایش مهم نبو  

 چه دلش می خواست حواله ام میکرد

 فعال حوصله ي کل کل با او را نداشتم

 پس سري تکان دادم و بدون جواب به او خواستم

 ازشون جدا بشوم که صداي زنگ موبایل علی نگاه

 کنجکاوم را سمتش کشاند

 با معذرت خواهی دستش را از بین انگشتان حنانه

 عقب کشید و موبایلش را بیرونکشید

 چشمانش با دیدن اسم افتاده روي موبایل برق زد

 بی اختیاري قدمی بهش نزدیک شدم، نمیدانم

 نگران احساساتش بودم یا کنجکاوي این که چه

 کسی دل این دوست ساده و ارام من را برده

 گوشی را به گوشش چسباند



 سالم ریحانه خانم-

 چشمان مات زده ام در برق نگاه رفیقم خشک شد

د و من سینه ام فشرده شداو لبخند ز  

 این ریحانه همان گنجشکک من بود؟

 خوبید؟بهارجانم خوبه؟....بله مچکرم من هم-

 ....خوبم

555 

 یک قدم با تو      

 بهار دخترك ریحانه ي من بود! ریحانه ي من؟؟؟ از

 کی تا به حال حسام خان؟

 من همه گوش بودم براي شنیدن حرف هاي علی که

ال من چشمان خندان و نگاه مشتاقشبی توجه به ح  

 را خیره ي فرش زیر پایش کرده بود

 ارنجی به پهلویم خورد و من را از ان حال مفتضح

 بیرون کشید

 ریحانه کیه؟-

 چشمان تلخ و درگیر شده از افکار بی سر و تهم

 روي چشمان کنجکاو حنانه نشست

 موکلش-

اشاید همین بود موکلی که به وکیلش زنگ میزند، ام  

 در این وقت شب؟ حال علی، چشمان پر شعف و

 !لبخند کش امده اش که دیگر انقدر هم موقر نبود



 اصال از کی تا به حال تو اینقدر غیرتی شدي؟ اصال

 ...به تو چه؟ شاید

 انگار فقط یه موکل ساده ام نیستا-

 کالم خندان و پر طعنه ي حنانه شور بیشتري به دلم

 انداخت

و فقط گوش میداد، به همانعلی سکوت کرده بود   

 اوایی که من یک روز بود از شنیدنش محروم شده

 بودم

 اي کاش میشد جلو برم و گوشی را بگیرم و از خود

 ریحانه بپرسم کارش با علی چیست؟

 حسام چرا افسار پاره کردي؟ تو که تا همین چند
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 یک قدم با تو      

که دنبالدقیقه پیش باد به غبغب انداخته بودي   

 هیچ دختري نیستی! حاال چطور شده که براي بک

 زنگ ساده براي یک کاري اینطور بهم

 ریختی

 اصال تو نمیدانی حرفشان در مورد چیست که اینطور

 داري اسمون و ریسمان به هم میبافی

 اما حرف هاي چند دقیقه پیش علی! ان حسرتی که

 !!در صدا و چشمانش بود و این حال االنش

را خیلی وقت بود اینگونه ندیده بودم من علی  



 دستانم را روي سینه به هم گره زدم و به علی خیره

 شدم

 ...بله درست میگی-

 تو خطابش میکرد!گرمم بود، شقیقه ام نبض میزد

 ممنونم...باشه قول میدم،ممنون که بهم اعتماد-

 کردي،از طرف من بهارجانم را ببوسید، سه شنبه

رمیبینمتون...شبتون بخی  

 گوشی را جلوي صورتش کشید، حال چهره اش

 مردي خوشحال و به مراد رسیده را به نمایش

 گذاشت

 کی بود؟-

 حنانه قبل از ان که من کالمی منطقی براي شروع

 پیدا کنم سوال را پرسید و شاید براي اولین بار بود

 که از کالمی از سمت حنانه راضی بود

ال اوردعلی با همان لبخند و نگاه راضی سر با  

 چشمان روي من و حنانه چرخ خورد
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 یک قدم با تو      

 یکی از موکالم-

 حنانه مثل من دست به سینه زد

 یکم بیشتر از یه موکل باهاش گرم گرفتی و این-

 ...چشمات



 علی بلند خندید و سنگی میان گلوي من جا خوش

 کرد

 اره بیشتر از یه موکله معمولیه-

گوشم سوت کشید زیر پایم خالی شد،  

 یعنی خبریه؟-

 چه لحن داغ کرده و عصبی داشتم

 علی نگاهم کرد، انقدر در حال خوشش غرق بود که

 نفهمید من چه اتشی در صدایم دارم

 دنبال چه خبري هستین؟-

 تنم مثل کوره شده بود، فضاي سالن هر لحظه برایم

 تنگ تر میشد، چرا علی هیچ چیز را نفی نمیکرد،

وشحال بودچرا انقدر خ  

 ریحانه گنجشکک من بود،چطور این را به این رفیق

 ده ساله میفهماندم

 از همون خوباش، بالخره گلوت گیر کرد-

 خنده ي سرخوشانه علی مشت دور گلویم، عصبی

 دستی به موهایم کشیدم و یقه بسته ام را کمی

 کشیدم تا شاید نفسی بیابم و سینه ي پر فشارم را

 ارام کنم

- ه نهپیش ریحان ... 

 ناگهان بادي خنک روي صورتم حس کردم ونفسی
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 یک قدم با تو      

 که پایین رفت

 پس پیش کی گیر کرده ؟-

 اي کاش لحنم این ته مانده ي نگرانی را نداشت،

 اصال من نگران چی بودم؟

 گوشی اش را سر جایش میان جیب شلوارش فرستاد

 و دستی به صورت معذب و خندانش کشید

- یش بهار دختر ریحانهپ  

 ...علی لعنتی انقدر راحت نگو ریحانه

 چی؟-

 من و حنانه با هم پرسیده بودیم و علی انگار توقع

 این سوال و چهره ي پر سوالمان را داشت

 ازش خواستم اجازه بده با بهار وقت بگذرونم،-

 چیزي شبیه یه پدر خوانده

 من کب کردم...علی بشود پدر خوانده ي بهار

هریحان ! 

 علی درست حرف بزن یعنی چی؟ مگه خودش-

 شوهر نداره؟

 ...من گیج شده بودم اما نه مثل حنانه

 ریحانه قرار بود اجازه بده علی نزدیک دخترش

 بشود براي اینکه نقش پدرش را بازي بکنه؟؟ یعنی



 چی؟

 سرم پایین افتاد و نگاه گیجم را ازشون مخفی کردم

- ن از همان روز اولنه نداره، قصه اش طوالنیه ولی م  

 دلم پیش این دخترك گیر کرد، ریحانه تنها

 است...هیچ مردي تو زندگیش نیست...تو این زمانه
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 یک قدم با تو      

 ...تنها بزرگ کردن یه دختر سخته

 حنانه بی صبر وسط حرفش پرید

 ازش خواستگاري کردي؟-

 چشم بستم،انگشتانم مشت شد و ناخن هایم را

گوشت دستم فرو کردم، کش امدن رگ محکم در  

 هاي دستم را حس کردم

 ...نه بابا، اصال من به خود ریحانه کار ندارم-

 فشار بر روي دستم قطع شد و مشتم ارام از هم باز

 شد

 علی دیوونم کردي، االن داري میگی تو میخواي-

 حضانت بچشو قبول کنی بدون اینکه با مادره ازدواج

 کنی؟

- فقط قراره نقشی مثل عمو و یا حنانه جان ، من  

 دایی براي این دختر بچه ایفا کنم

 چشمانم باال امد با دقت به علی نگاه کردم، خوب به



 یاد داشتم وقتی خانه ام امد و در مورد ریحانه حرف

 زد ان روز هم دغدغه اش بیشتر دخترك کوچک

 بود، میخواست مادر کار پیدا کند تا کودکش در رفاه

خاصی به ریحانه ي من نداشت اما بهباشد، او حس   

 بهارش چرا، او به بهار ریحانه دل داده بود...علی

 ...خلعی داشت که بهار میتوانست پرش کند و ریحانه

 او هم انگار نگران کمبود هاي دخترش بود

 علی لبخندي به صورت من زد

 فهمیدي قضیه اونی که تو فکر میکردي نبود-

دادم ، اما حس بديسرم را به حالت تائید تکان   
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 یک قدم با تو      

 داشتم...علی بیش از اندازه کامل و خوب بود

 بهترین گزینه براي پدر بودن و...تکیه گاهی امن

 !براي زنی خسته

 با اجازتون من برم یه چیز بزارم دهنم از دیشب تا-

 االن انقدر استرس جواب ریحانه را داشتم نتونستم

ن که رضایت داد معده ام به ضعفچیزي بخورم، اال  

 افتاد

 نتوانستم حتی لبخند بزنم...او گنجشککم را ریحانه

 صدا میکرد و من پر از حس بد میشدم

 حنانه مهمان نواز تر از من بود و با لبخند جوابش را



 داد

 برو نوش جونت-

 علی به همان ارامش و متانت سري تکان داد و فعال

رفتزیر لب گفت و از ما فاصله گ  

 هر زمان دیگري بود دنبالش میرفتم، دوستي من با

 علی بسی بیشتر از دوستان دیگرم بود بودن با این

 مرد پر از حس خوب بود

 اما در همین دقیقه ها همه چی تغییر کرد، حاال باید

 ازش فاصله می گرفتم تا بتوانم با مغزي ارام گرفته

 فکر کنم

 به هواي بچه بخور نون و کلوچه-

حنانه را از یاد برده بودم که لحن خندانشحضور   

 سرم را باال کشید

 چشمکی به صورت عنقم زد

 ببین کی گفتم، اولش فقط بحث بچه است چند-
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 یک قدم با تو      

 جلسه که بگذره مامانه هم عزیز میشه

 می توانستم یک تو دهنی محکم حواله ي حنانه

طور بیرون نریزدبکنم ، تا هرچه به ذهنش میاد را این  

 اما فقط دندان به هم فشردم و چشم غره اي نثارش

 کردم



 از حال نگاهم جا خورد، شاید توقع داشت من هم

 مثل او ذوق کنم

 اما که خبر از من و احواالتم نداشت

 چته تو چرا انقدر برزخی-

 کم اراجیف به هم بباف-

 در مقابل نگاه و گرد و پر حیرتش چرخ خوردم تا

ک گوشه بنشینم تا بفهمم چه مرگم شده وبروم و ی  

 این علی و نقشه هایش را چه کار باید می کردم

 کتم را با کالفگی دراوردم و روي دستی مبل انداختم

 و تنم را روي نشیمن گاهش رها کردم

 اق داداش امشب چیزي کاسب بودي-

 از گوشه ي چشم نگاهش کردم باز هم از همان

پ نی و ست هم تن پیراهن و شلوار هاي با عکس  

 کرده بود

 اصال این کی تونست لباس تعویض کند

 جوابش را که ندادم امد پشت صندلی میز ناهار

 خوردي طوري که دقیق روبه رویم باشد

 چته تو ، حالم بد شد با این قیافت-

 سرم به پشتی صندلی تکیه دادم و پاك بستم و زیر

 لب جوابش را دادم
562 

تویک قدم با         



 چرا شما زن ها انقدر پر حرفید؟-

 بگو خوش بیان-

 حوصله نداشتم و بدجور دمغ بودم افکارم به هیچ جا

 نرسیده بود

 حنانه یه امشب و بی خیال من بشو-

 من که گفتم یه چیزیت شده-

 چی شده حسام جان-

 با صداي نگران فروغ چشمانم باز و کمرم صاف شد

نشست، ایننگاهم روي چشمان معصوم و مهربانش   

 خوب نیست که هربار مادرم را میبینم یاد

 گنجشککم بیفتم

 هیچی خوبم-

 چشم غره اي به حنانه که با نیش بازش خیره ام بود

 رفتم

 البته اگه این دیوانه منو ول کنه-

 دختره ي چشم سفید دست زیر چانه زد و با همان

 لبخند که نشان از رضایتش در اعصاب خورد کنی من

کرد داشت نگاهم  

 کاسب نبودي چرا به من گیر میدي-

 فروغ نیم نگاهی به حنانه انداخت

 حنانه جان دو تا چایی میریزي-



 اي به چشم ، ولی از زیر زبونش بکش مامان، امشب-

 این یه چیزیش بود

 امشب نه ، نمیدانم چند وقت است یک چیزیم

 هست، چشمان فروغ سمت من برگشت و من بی
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با تو یک قدم        

 محابا سر پایین انداختم

 از هادي شنیدم کار و بارت خوب جلو میره، اتفاق-

 دیگه اي افتاده؟

 من هیچ وقت از فروغ چیزي را پنهان نکردم ، هر

 وقت ازم چیزي را پرسیده بود حقیقتش را گفته

 بودم ،او براي من تنها مادر نبود، او منبع آرامشم بود

فشاري بر روي انگشتانم روي چشمانم نشست و  

 پلک هاي پر دردم

 ...فکرم درگیره فروغ جان-

 انگشتان پر مهرش روي ران پایم نشست

 در چه مورد پسرم-

 چشم باز کردم سر باال اوردم و خیره اش شدم،

 بعضی وقت ها ادم نمی خواهد دروغ بگوید اما نمی

 داند چطور حرفش را بزند

- سته مدام تویه نفر تمام قوانینم را به هم زده، ناخوا  

 ذهنمه



 چشمانش کمی گشاد شد و لب هاي گوشتی اش به

 لبخندي محو از هم باز شد

 دختره؟-

 نه نبود، او زنی بود مطلقه با کودکی چند ماهه

 سکوت کردم، اولین بار بود که از گفتن حرفی ابا

 داشتم

 نه که خجالت بکشم ، نباید بهشان بال و پر میدادم

نگاه من را سمتش صداي سینی چاي بر روي میز  
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 یک قدم با تو      

 کشاند

 اینم چایی-

 به به چایی که دختر من بریزه خوردن داره-

 حنانه ذوق کرده از تعریف هادي به سمت انتهاي

 سالن چشم چرخواند

 او لوس شده ي هادي بود و قتی کنارش بود من را به

 یاد دختر بچه هاي لوس پنج ساله می انداخت

و امد و دستش را دور شانه ي حنانههادي جل  

 انداخت و بوسه اي نرم بر روي سرش زد

 نیم نگاهی به من و فروغ انداخت

 حنانه را که رها کرد لیوان چایش را برداشت و همان

 حا پشت میز ناهار خوري کنار گل دخترش نشست



 حسام-

 چشمان من رویش بود پس صبري نکرد تا جوابی

 بشنود

- ب چیه؟نظر در مورد مهتا  

 مهتاب؟امشب انقدر ندیدمش و سر میز شام که مدام

 کنارم بود و براي کشیدن غذا ازم نظر می خواست ،

 تمام حواس من پی فرد دیگري بود پس حتی نمی

 دانستم چه جوابی بهش داده بودم

 هیچی-

 ابروي هادي بابت لحن و جواب خنثایم کمی باال رفت

 ، چاي داغش را مزه کرد
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 یک قدم با تو      

 روش فکر کن-

 روي مهتاب؟-

 هادي فقط به حالت مثبت سر تکان داد و رو به

 حنانه که با چشم و گوشی هشیار خیره اش بود

 نگاهی انداخت

 دختر بابا برام از اون پولکی هایی که افشار-

 سوغاتی اورد میاري؟

 نگاهم روي ان ها بود و فکرم چند جاي دیگر

ي کسی فکر کن یعنی بایدوقتی هادي میگفت رو  



 فکر میکردم، یعنی به صالحم بود، یعنی موفقیت و

 پیشرفت

 چطور میشود ادم وقتی تمام حواسش به کس

 دیگري است به دختري فکر کند؟

 حالم خراب شد، کی من به این فالکت افتادم که

 ندانم چه چیز به صالحم است یا نه

ه فکرمن خیلی باالتر و قدرتمند تر از این بودم ک  

 زنی دست و پایم را ببندد، ان هم کسی که خودش

 دنبال پدري معتمد براي دخترش میگردد

 من می خواستم رو نصف کارخانه بخشی سرمایه-

 گذاري کنم، اینجورم که امشب فهمیدم دست تنها

 است و بدجور نیاز به شریک داره

 چشمان هادي رویم دقیق شد

- ومهتاب راه را نصف میکنه، تو قدم جل  

 نمیگذاري...بخشی پیشنهاد میده، میدونم دیدم

 امشب چطور به تو و مهتاب نگاه میکرد
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 یک قدم با تو      

 از روي مبل بلند شدم

 پیشنهاد داد فکر میکنم، خیلی خوشم نمیاد از-

 طریق دخترها به پدراشون نزدیک بشم

 چایش تمام شده بودو نگاهش هنوز رویم بود



- ه، دختر خوبیهمهتاب فرق دار  

 کتم را برداشتم بی ان که بپوشمش زیر بغلم زدمش

 من میرم، شب بخیر-

 فروغ پشتم بلند شد

 وایسا فسنجون کنار گذاشتم ببري-

 دم در پاکت ظرف غذا را به دستم داد اما نگاهش به

 چشمانم بود

 جانم فروغ جان-

 لبخند زد ، نگران بود

 حسام-

بانش را کند کردهصبر کردم تا بگوید، نگرانی اش ز  

 بود

 عزیز مادر دل ادم یه بار میلرزه، یه بار گرم-

 میشه...مواظب یه بارت باش که بابت پول از دستش

 ندي

 لبخند زدم ، سر جلو بردم وگونه ي نرمش را بوسیدم

 میدونی دوست دارم همه جوره-

 خندید

 شبت بخیر-
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 یک قدم با تو      

کتم را روي صندلی کیسه را روي اپن گذاشتم و  



 پشت اپن انداختم، جلو رفتم و در تراس را باز کردم

 و هواي خنک اذر ماه

 صورتم را نوازش کرد ،قدم به داخل تراس گذاشتم و

 سرماي سنگ هاي کف تراس کف پایم را قلقلک داد

 عمیق نفس کشیدم، نم بارانی که زده بود کمی از

تمامالودگی هوا کاسته شده بود و حاال میشد،   

 تهران را از این جا دید

 چراغ هاي طالیی روشن و خانه هایی بی نظم

 دلم از همان دم هاي عمیق به سیگارم را میخواست

 یعنی هواي خنک و ذهن درگیرم این را میطلبید

 اما همان چهار سال پیش وقتی هادي گفت به ترك

 سیگار فکر کن گذاشتمش کنار، اصال بهش فکر

خانه ي ما هادي حرفی بزند و نکردم ، مگر میشد در  

 کسی غیر ان عمل کند حتی اگر در ان جا زندگی

 نکنم ، باز هم جزو مایملک هادي به حساب می امدم

 روي صندلی فرفورژه ي سفید که کمی از میزش

 فاصله داشت نشستم و هنوز به همان چراغ هاي

 طالیی در دور دست خیره بودم

 او کجاي این شهر بود، کدام قسمتش؟

 دلم می خواست موبایلم را در بیاورم و بهش زنگ

 بزنم و بگویم نکند، این کار اشتباه است، علی بشود



 عموي بهار دو صباح بعد میشود پدر بهار

 علی را میشناختم که میگفتم

 او عاشق بچه بود و رفتارهاي پخته و کالم تاثیر
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 یک قدم با تو      

دگذارش دل هر کسی را نرم میکر  

 هرچقدر هم مثل گنجشککم سفت و محکم باشد

 اخرش میشود همان منطقی که ببیند عمویی که

 اینیدر عالی است بشود پدر که بهتر است

 کالفه دستی به صورتم کشیدم و شقیقه هایی که از

 درد تیر کشید

 بندهاي مغزم داشت پاره میشد

 که اگر فقط فکر ریحانه ام بود من اینطور نمیشدم

باید به مهتاب و بخشی هم فکر میکردمکه االن   

 اصال باید فکر میکردم که دیگر به ریحانه ام فکر

 !نکنم

 باز نفسی عمیق و سري که هر لحظه سنگین تر

 میشد

 بد است ادم منطقش حرف اول را بزند، میشود یکی

 مثل من خود درگیري روان پریش

 موبایلم در جیب شلوارم اریت میکرد ، دراوردمش رو

یشه ي میز انداختمشروي ش  



 شاید باید انجام میدادم همان چیزي را که بهش فکر

 میکردم

 میدانستم که گوشی اش خراب است اما شاید

 درستش کرده باشد

 اما بوق ها که به جوابی نرسید فهمیدم هنوز در

 همان حالت است

 شاید باید پایم را عقب میکشیدم، این زن ربطی به

ه علی نقشی درمن نداشت،شاید همان بهتر ک  
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 یک قدم با تو      

 زندگی اش ایفا میکرد و من فقط همان رئیس یخ و

 بی تفاوتش می ماندم

 اما مگر با این رگ گردن بیرون زده میشد؟

 شاید اگر حصار بهشتی اش را حس نکرده بودم،

 دستان ظریف و گرمش را نفشرده بودم و عطر تنش

نستم ببرم و برومرا بو نکرده بودم االن می توا  

 !اما نمیشد

 ریحانه

 تاکسی سر خیابان شرکت ایستاد، کرایه را پرداخت

 کردم و با تشکر از دختر جوان کناري ام که بابت من

 پیاده شده بود به سمت پیاده رو قدم برداشتم

 چادرم را به جلو کشیدم و اضطراب در تمام جانم



 جاري شد

ام از همان صبحاصال این حال پر اضطراب و قلب نا ار  

 که چشم باز کردم بود، نمیشد حدس نزد دلیلش

 رفتن به شرکت حامی جذابم بود

 درسته من یک قدم جلوتر رفته بودم و خواه ناخواه

 این را قبول کرده بودم که حسام بسی جذاب است،

 اصال مگر میشد یک روز جمعه مریم از صبح تا شب

هم قیاس کنارت باشد و مدام سلیمانی و حسام را با  

 کند و از هر ده حرفش پنج تایش به جذابیت حسام

 ختم بشود و حاال تو هنوز سر خود بمانی و به مغزت

 .به فهمانی که حرف مریم نباید رویت تاثیر بگذارد

 قبل از پله ها نفس گرفتم و سعی کردم قلب پر

 طپش و نبض باال رفته ام را کمی ارام کنم
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 یک قدم با تو      

 از در اصلی وارد شدم، سالم هاي زیر لب و صبح

 بخیر هایم میان صلوات هاي زیر لبم وقفه می

 انداخت

 شاید دلیل ارام نشدن درونم همان بود وگرنه این

 !روش هزار بار جواب داده بود

 به سمت اسانسور رفتم و کمی عقب تر از مرد و زن

رمهایی که به انتظار ایستاده بودند قرار گرفتم، چاد  



 را میان انگشتانم فشردم، حال خوبی از این پارچه ي

 مشکی به جانم سرایت میکرد

 به ساعت مچی بند مشکی ام نگاه کردم چند دقیقه

 اي به هشت مانده بود

 ...سالم صبح بخیر-

 صداي رسا و پر ابهتش نفس در سینه ام حبس کرد

 شاید نزدیکی اش را در چند وجبی ام احساس کردم

ور مات بمانم پس به تأسی از دیگراننمیشد همانط  

 سمتش چرخ خوردم و نگاهم که روي چهره ي پر

 جذبه ي جوانش نشست قلبم آرام شد

 نفهمیدم مگر نباید برعکس باشد، نبینمش قلبم ارام

 !بنوازد و با دیدنش تند بشود؟

 نگاه نافذش لحظه اي سمتم چرخید و قهوه اي تلخ

 نگاهش که روي لبه ي چادرم لغزید

 ارام لب گشودم

 سالم...صبح بخیر-

 نگاهش را گرفت و لحنش هبچ اشنایی میانش نبود

 سالم-
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 یک قدم با تو      

 رد شد انقدر سریع و راحت انگار که من و او جز

 !کارمند و رییس بودن هیچ ربط دیگري به هم نداریم



 !!خب نداشتیم

 ...او رئیس بداخالق بود و من کارمند ساده اش

ودرزي از در وارد شد به احترامش ایستادم،گ  

 لبخندي شرمنده به رویم زد ، به دو دختر کنارم هم

 لبخند زد و سالمشان را جواب داد و اما باز نگاه

 اخرش روي من بود

 جلوي میزم ایستاد

 من یه تشکر و یک معذرت خواهی به شما بدهکارم-

 لبخند مودبم خیلی بزرگنبود

- حرفیه ،حال پسرتونخواهش میکنم این چه   

 بهتره؟

 نگاهش کمی خسته بود

 بله الحمدهللاا دیشب بهتر از این چند شب بود، دکتر-

 بهمون گفت لخته ي خون دفع شده

 الحمدهللاا که به خیر گذشت-

 سرش را تکان داد و نگاهش هنوز پر از قدر شناسی

 بود

 باز هم ممنون، ان شاهللاا در فرصتی بتونم لطفتون-

کنمرا جبران   

 من نیازي به جبران نداشتم،در واقع اول این سفر با

 حرف االنش موافق بودم و ته ذهنم به این فکر می



 کردم که باید گودرزي تحمل این مرد نچسب را

 برایم جبران کند اما همان شب اول فهمیدم این
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 یک قدم با تو      

 !سفر تنها یک سفر کاري نیست

، خیره به گودرزي بودم و او من غرق در افکار خودم  

 ارام از میز من جدا شد، وارد اتاقش شد

 با صداي بسته شدن در روي صندلی چرخوانم

 نشستم، نیم نگاهی به دختران کنارم انداختم

 ان دو مثل اکثر اوقات بی توجه به اتفاقات افتاده

 مشغول کارشان بودند

 پس من هم سرم را به خرده کارهاي روزانه ام گرم

ردمک  

 اما پس ذهنم رفتار سرد و خشک رئیسم بود

 شاید خیلی هم خشک نبود که از میان چند نفر در

 البی به طور مستقل به من سالم کرد ، ان لحن و

 قیافه ي از دماغ فیل افتاده اش که جزوي از

 ...وجودش بود

 صداي زنگ تلفن کنار دستم از جا پراندم، حقم

ما ذهنم برايداشتم مثال داشتم کار می کردم ا  

 خودش پروازي داشت به سمت حامی خشک و

 تلخش



 گوشی را برداشتم

 سالم، بفرمائید-

 سالم خانم فخار، شایان هستم-

 چشمانم کمی گرد شد،شایان! منشی حسام؟؟

 لطفا بیاید طبقه ي مدیریت-

 طبقه ي مدیریت؟ دلشوره اي در سینه ام قل خورد

 اتفاقی افتاده؟-
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م با تویک قد        

 سوال بدبینم را جدي و رسمی مانند قبل جواب داد

 اقاي بارگاهی کارتون دارن-

 جوابش حالم را بهتر که نه حتی چند درجه بدتر

 .کرد

 !امروز چه مرگم شده بود؟

 کسی در درونم تشري به این حال اسفناك زد، که

 من ادم محکم و قوي بودم و هستم

نند کالمپس با لحنی که سعی میکردم رنگی ما  

 شایان داشته باشه جوابش را دادم و تلفن را سر

 جایش گذاشتم

 انگار قسمت بود امروز براي بار دوم خودم را در

 .مقابل با این مرد محک بزنم

 درون اسانسور، چند نفس عمیق کشیدم و رو با اینه



 چادرم را مرتب کردم، این که با تمام سعیم استرس

که مدام از خودم میدیدنش را داشتم بد بود. این   

 !پرسیدم چه کارم داره از ان بدتر

 !اصال من یکم زیادي داشتم به حسام فکر میکردم

 قرارمان این بود که در پس ذهنم بماند ان هم به

 عنوان مردي که لحظه اي حامی ام بوده و یا گفتن

 چند حرف ساده به او دلم را آرام کرده بود، پس این

حواالت دختران تازه بهاحساسات ضد و نقیض این ا  

 بلوغ رسیده باید جلویش گرفته میشد

 کرکره ي اهنی اسانسور کنار رفت، فضاي بزرگ و

574 

 یک قدم با تو      

 خالی طبقه ي مدیریت و شایانی که ان انتها قبل از

 ورودي اتاق رئیس نشسته بود

 گلویم خشک شد، انگار هر عهدي که با خودم بسته

هوا رفت، این که احساس کنم بودم دود شد و  

 امادگی دیدنش را نداشتم مسخره بود، اصال چرا باید

 براي دیدنش امادگی داشته باشم؟ ذهن بی جنبه و

 تازه کارم داشت همه چیز را بیش از حد غلو میکرد

 شاید مثل دفعه ي قبل فایلی در مورد مشتریان

 شمال است که باید درون کامپیوتر گودرزي ثبتش

! این که چرا به جاي شایان خود رئیسمیکردم  



 !شرکت باید این مطالب را بهم میداد نمی فهمیدم

 قدم هایم روي سطح مرمرین زیر پایم ارام جلو

 رفتند و صداي کفشم در این فضاي ساکت کمی

 بیش از اندازه بلند بود

 نزدیک میزش نگاهش سمتم چرخ خورد

 سالم-

جدیتلبخند نزد اما چهره اش از ان خشکی و   

 قبلش کمی درامد

 سالم، بفرمائید داخل-

 ....اوه

 چیزي را که معمول خوب بلد بودم حفظ ظاهر بود

 البته که این احساسات اولین بارشان بود که اینطور

 درونم را اشفته کرده بودند

 حاال به اضطراب دیدار حس مزخرف دیگري هم

 اضافه شده بود اگر مثل صبح همانقدر سرد و بی
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 یک قدم با تو      

 روح باشد؟

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 و با همان چهره ي عاري از هر حس سمت در اتاق

 رفتم، انگشتان عرق کرده ام در هم جمع شدند و

 ارام به پشت در اتاقش خورد



 بفرمائید-

 چه صداي خشن و بی نرمشی

 ارام در را باز کردم و اولین نما

ه اي درگیر و جدي نگاه بر روياویی بود که با چهر  

 برگه هاي روي میزش داشت

 در میان ان کت سورمه اي و پیراهن ابی روشن که

 پشت میز بزرگ و قهوه اي کنده کاري شده اش

 نشسته بود جذبه اي خاص داشت

 قدمی ارام به داخل برداشتم

 سالم-

 صدایم سر و نگاهش را باال اورد و من با ورود کاملم

ا پشتم بستمبه اتاق در ر  

 چشمان تیره اش با همان حالی که مریم همیشه

 یادشان میکرد سر تا پایم را سریع برانداز کرد

 سالم-

 خب انگار به همان بدي صبح بود

 همان قدر یخ زده و رئیس مابانه

 لطفا بشینید-
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 یک قدم با تو      

 در مقابل لحن محکم و کمی گرفته اش سکوت کردم

جلو رفتم و روي نزدیک ترین مبلو مطیعانه   



 نشستم

 فضاي اتاقش سنگینیه خاصی داشت و عطري را که

 به جاي اکسیژن نفس میکشیدم ،سرم را پر کرده

 بود

 نگاهم رویش نشست منتظر بودم

 نمی دانم چی! اما شاید کمی از ان مرد مهربان و گرم

 لحظه هاي اخر سفرم

تی به اناخر چرا این مرد عنق روبه رویم هیچ شباه  

 فرد نداشت؟

 شاید واقعا من کمی زیادي از حدم داشتم به او فکر

 می کردم و ازش توقعی نا به جا داشتم

 براي حق ماموریتتون خواستم تشریف بیارید-

 حق ماموریت؟ ان را نباید از حسابداري می گرفتم؟

 شاید روال او کمی متفاوت با سایر جاهاي دیگه بود،

 !مثل خودش

چرخید، لب هایم بر روي هم سنگ شدهزبانم نمی   

 بودند

 چشمانش با همان دقت همیشگی اش روي چهره ام

 چرخید و من پر از حسی غریب شدم

 گرمایی درونم را داغ و انگشتانم را به جان یکدیگر

 انداخت



 بفرمائید-

 نگاهم روي کاغذي که زیر انگشتانش روي میز به
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 یک قدم با تو      

داده شد ماندسمت من هل   

 راستش را بگویم این حق ماموریت را نمی خواستم

 اصال نمی دانستم چقدر است و اگر روزگار مجبور به

 گرفتنش نداشت همین حاال بی هیچ حرفی از اتاق

 بیرون میرفتم

 چرا یک طوري برخورد میکرد که هیچ اتفاقی بین ما

 !نیوفتاده؟

 من توقع خنده و صمیمیتی عجیب و غریب را

داشتم اما تحمل این نگاه تلخ و سنگی هم سختن  

 بود

 می دانستم بیش از گلیمم پا برداشته ام و این حس

 و نگاه ذوق کور شده نباید مال من باشد اما بود

 از روي مبل بلند شدم و سمت میزش رفتم و کاغذي

 که هنوز انگشتان مردانه اش رویش نشسته بودند

 ممنون-

شبیه به تشکر باشد تشکرم بیش از این که واقعا  

 دلگیري را فریاد میزد، این بد بود نباید میفهمید که

 من چه حسابی روي او باز کردم



 منتظر بودم انگشتش کنار برود اما نرفت

 چشمانم باال امد و روي قهوه اي پر جذبه اش نشست

 باز گرمایی را زیر پوستم احساس کردم و قلبی که

تکه با هرم نگاهش داشت ارام میگرف  

 قبل برداشتن چک لطفا دهنتون را باز کنید؟-

 چشمانم گرد شد

 چیکار کنم؟-
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 چهره ي بد خلقش کمی از هم باز شد اما هنوز

 ابهتش را داشت

 پس زبونتون سالمه-

 جا خوردم

 بله، چطور؟-

 انگشتانش که کنار نرفت، تنش از ان سمت میز به

پی من مور مور شد سمت من حائل شد و رگ و  

 پس این همه سکوتی که از ورود به اتاق تا االن-

 داشتید دلیل دیگه اي داشت؟

 پس متوجه سکوت و رفتار وا رفته ام شده بود؟

 خب این اگر یک سمتش بد بود طرف دیگرش خوب

 بود من هم حرفم را به او میزدم اینطور نمیشود که

تحمل کنماو فقط تیکه اش را بندازد و من همینطور   



 اصال رفتارم عاقالنه نبود اما انگار در حال حاظر قلبم

 تصمیمات را میگرفت

 ابرویم باال رفت و لحنم کمی نیش دار شد

 هر عملی عکس العملی به همراهش دارد، جو اتاق-

 و رفتار شما همچین سکوتی را ایجاب میکرد

 ترسم از این مرد ریخته بود انگار اتفاقات در شمال

از اندازه من را مقابلش راحت کرده بود کهکمی بیش   

 اینطور بی رودربایستی در مقابلش اینطور حرف

 میزدم

 حسام

 چشمان پر شکایت و لحن نیش دارش بیش از ان که

 ناراحتم کند به مزاقم خوش امد
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 اصال همه چی این زن لذت بخش بود ، شاید نگاه

دل می برد اما این چشمانمعصوم و لحن پر نازش   

 .براق و لحن تند و تیز سر کیفم می آورد

 پس هر دو ابرویم باال پرید و چک را با انگشتانم به

 عقب سر دادم

 انگار توپتون امروز خیلی پره-

 اخم نمی کرد اما چشمانش بدخلق بود

 چرا همچین فکري کردین؟-



 خب فکر کنم دلم نخواهد حاال حاال از اتاقم بیرون

رود ، پس عقب کشیدم و چک را درون کشوي میزب  

 انداختم و در مقابل چشمان کنجکاو و تیز بینش به

 صندلی ام تکیه دادم و دست به سینه زدم

 اصال باید فکر علی و بی محلی و این زهرماري ها را

 کنار میزدم روز من را فقط این زن و تغییر در نگاه و

 چهره اش می ساخت

ه این زن باید دل به علیاصال کی گفته بود ک  

 میبست مگر من مترسک سر جالیز بودم

 لبخند نزدم اما نگاهم پر اشتیاق خیره ي چهره ي نا

 ارامش شد

 این که او از رفتاري از سمت من ناراحت باشد خوب

 !است، این یعنی مهم بودن، درسته؟

 بشینید بهتره، پاهاتون خسته میشه-

همانطور بدخلقنیم نگاهی به مبل پشتش انداخت و   

 و دلگیر خیره ام شد و از جایش تکان نخورد

 فکر نمی کنم کار دیگه اي با من داشته باشید-
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 اگر نداشتم که نمی گفتم بشینید-

 درسته امروز عهد بستم که ازت فاصله بگیرم ، اما

 !مگر با دیدنت میشد بر سر عهد و پیمان موند



سمت عقب قدم برداشت و با همان با احتیاط به  

 چهره ي شاکی و گرفته روي همان صندلی جلویی

 نشست

 اي کاش میشد بهش بگم که این چهره ي درهم نه

 تنها من را ازت دور نمیکنه که بیشتر از قبل تشویقم

 میکند که سر به سرت بگذارم

 مگر چند بار اتفاق می افتد زنی با منطق و منش او

ودمانی رفتار کنداینگونه جذاب و خ ! 

 شما به این نگاه خشن و لحن شاکی در کنار هم-

 چی میگید؟

 لب هایش روي هم فشرده شد ،نگاهش هنوز روي

 چهره ي من استوار بود

 چیزي که عوض داره گله نداره-

 اوه نه خوشم اومد عالی بود، درستش همینه جلوم

 وایسا و عرض اندام کن

جاي موس موسمن اصال از زنی خوشم میاد که به   

 کردن و تمجید خوبی هاي نداشته ام اینگونه بخواهد

 خرد و خمیرم کند

 شاید باید قهقهه میزدم اما فقط گوشه ي لبم براي

 ثانیه اي کش امد، نگاهم را ثانیه اي ازش گرفتم و
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 سر پایین انداختم و دوباره وقتی انقدر به خودم

م ان سمت میز سر باال اوردم ومسلط شدم که نپر  

 روي چشمانش که برایم شمشیر کشیده بود ماندم

 پس دارید تالفی میکنید؟-

 انگار لحن خندانم کمی چهره اش را از هم باز کرد

 سکوتش که ادامه دار شد، پا روي پا انداختم و با

 همان نگاهی که حاال شرم و حیاي نداشته ام را کنار

مگذاشته بود خیره اش شد  

 خب پس کی قرار جبران هدیه ام را بکنید؟-

 به وضوح جا خورد، بر و بر نگاهم کرد، دندان روي

 هم فشردم تا نیشم باز نشود

 انگشتانم را به هم محکم کردم تا براي فشردن ان

 گونه ها کاري احمقانه نکنم

 نگاهش را ازم گرفت و صدایش حاال طور دیگري بود،

در صدایش گم شده ان شرمی که در این دو دقیقه  

 بود دوباره درون لحنش جا خوش کرد

 لزومی در جبران این موضوع نمیبینم-

 اهااان چه جالب

 حاال که موضوع تغییر کرد تو هم تو الك منطقت فرو

 رفتی! نه ریحانه خانمم ، نه گنجشککم، حسام قرار

 نیست دیگه روال قبل را بره جلو



 فکر نکن یک درصد جلویت کوتاه بیایم

هره ام همانطور که مشتاق بود در عین حال ابهت وچ  

 جدیت لحنم را حفظ کرده بودم

 پس هر جا که به نفعتون باشه شمشیر میکشید؟-
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 چشمانش سریع باال امد، درسته خانم عزیز قراره از

 امروز مدام جا بخوري و تعجب کنی، حسام داره

 !پوست میندازه

- نکشیدممن شمشیر   

 ادب و سادگی لحنش را دوست داشتم اما دلم می

 خواست ان دختر بی باك قبلی جوابم را بدهد،

 درسته االن غالفش کردید،اما همین دقیقه ي پیش-

 بود حرف از عمل و عکس العمل میزدید

 تک ابروي خوش حالتش باال رفت و نگاهش دوباره

 همان تم زبان درازي را به خودش گرفت

- گر تند و تیز بود بابت یاد اوري بعضیرفتارم ا  

 ...چیزها بود که

 منم دارم یاداوري میکنم-

 کالم بریده شده اش را ادامه نداد

 چیو؟-

 از روي صندلی بلند شدم ونگاهش به باال کشیده



 شد

 سمتش قدم برداشتم

 تمام سعیم در جذابیت لحنم بود، در اواي مردانه و

گاه منتظرش رانگاه نافذم، ارام قدم برداشتم و ن  

 همراه بدنم کردم، مسیر پاهایم او بود وقتی متوجه

 اش شد ، در حالتی غیر ارادي چادرش را کمی جمع

 کرد

 حاال دقیق رو به روي صندلی اش بودم و نگاهم روي

 چشمان براق و معصومش ماند
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 کی برام هدیه ام را جبران میکنید؟-

رد که شک نداشت چیزي پس کلهطوري نگاهم میک  

 ام خورده بود

 خب البته که من هنوز جذبه ي خودم را حفظ کرده

 بودم و لبخندي روي لبم نقش نگرفته بود وگرنه در

 !اون صورت فکر میکرد چیزي مصرف کردم

 شما به من گفتید اسمش را احترام میگذارید ولی-

 باز هم مورد نداره ، من بدهکار کسی نمی مونم

ش بیش از اندازه مودب شده بود، انگار پرو گريلحن  

 هاي من او را به الك ادبش هل داده بود ولی من

 خیال نداشتم اجازه بدم در همان الك بماند



 !بله اسمش احترام بود، هدیه اي از سر احترام-

 نگاهم را از چشمان ساده ي براقش گرفتم،تنم سمت

ومیزم چرخ خورد و کاغذ و خودکاري برداشتم   

 سمتش گرفتم

 با تعجب به دستم و محتویاتش نگاه کرد

 اینا چیه؟-

 من خیال همینطور اویزان ماندن دستم را نداشتم

 پس کمی خم شدم و هر دو را روي میز وسط مبلمان

 قرار دادم

 بنویسید؟-

 ریحانه متعجب از رفتار و حرف هاي گنگ من

 نگاهش بین قلم و کاغذ و چهره ي من چرخ خورد

 چیو؟-

قب رفتم و به میزم از پشت تکیه دادمع  
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 می دانستم ممکنه است از این به بعد حرف هایمان

 اتشفشان بشود و سر برود ، اما همه چیز این زن

 !متعلق به من بود حتی عصبانیتش

 ادرس خونتون-

 مات و حیرت زده خیره ام ماند

 چرا؟-



همان اتشفشان بودخب این لحن بدبین متعجب اول   

 لحن و نگاهم بیش از همیشه خودمانی و راحت بود

 اما ابهت رئیسانه ام هنوز همراه کالم و رفتارم بود

 به عنوان رئیستون حق دارم آدرس خونتون را-

 داشته باشم

 ابروهایش کمی به هم نزدیک شد خب داشت گارد

 می گرفت

 بله ولی در مدارکم آدرسم نوشته شده-

ه زدمدست به سین  

 شما همیشه وقتی کسی کاري ازتون می خواد-

 همین قدر طفره میرید؟

 تا وقتی دلیل قانع کننده ي طرف مقابلم را ندانم-

 بله

 اوه از این زبان تند و تیزش که دوباره داشت رخ می

 نمود

 شما ادم بدبینی هستید و تجربه به من ثابت کرده-

میریددلیلم را که بگویم شما از این اتاق بیرون   

 پس نگید-

 لحنش مسمم و جدي بود، با ته مانده اي از خواهشی
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 پنهان شده



 چشمان پر توقع ام را به نگاه قاطعش دادم

 پس هدیه ام ؟-

 از روي صندلی اش بلند شد

 خودم براتون تهیه می کنم-

 تکیه ام را از روي میز برداشتم و نگاهش کردم

- من عالقه اي به هدیه هاي مالی ندارم می دونید که  

 از فرمی که به صورتش افتاد فهمیدم متوجه حرفم

 نشده پس قبل از زبان او من ادامه دادم

 نه هر چیزي تن میکنم و نه هر کادویی را قبول-

 این رفتارتون زشته-

 گونه هاي قرمزش منقبض شده بود و چشمانش غرور

 را می کوبید درون صورتم

همان لحن راحتم خیره اش شدماما من با   

 پولم را به رختون نکشیدم، ادم سخت پسندي-

 هستم

 اصال این گنجشکک من منتظر بود با هر حرفی

 چادرش را بزند زیر بغل و یقه ي من را بگیرد، اما یاد

 گرفته بودم چطور جلوي این خانم خانماي پر غرور و

 عذت نفس رفتار کنم

 لحن و نگاهش کمی عادي تر شد

 دندون اسب پیشکشی را نمیشمارن-



 ابرویم باال پرید

 کالمش پر از مزاح بود و چهره اش همانطور جدي و

 بی لبخند
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 اگر قرار است نشمرم روي ان کاغذ ادرس را-

 بنویسید

 تا دلیلتون را ندونم هرگز-

 رفتار امروزم او را هم ناخوداگاه خودمانی تر از قبل

بود و من این را دوست داشتم کرده  

 پس هدیه اي در خور من تهیه کنید-

 نگاهش پر از لبخند شد و روي چشمان پر غرور و

 شیطنتم نشست

 از نظر خودتون یا من؟-

 رسما لحن با این لحن پر کنایه داشت به من تیکه

 می انداخت

 هدیه باید به مزاغ من خوش بیاد ، پس جواب-

 درست من هستم

کمی کش امد اما سریع هم جمع شدگونه هایش   

 در کنار این زن میشد تمام حس ها را تجربه کرد،

 خودش خبر داشت چقدر حال و هوایش تغییر

 میکند



 این که ثبات احساسی نداشت خطرناك نبود؟

 ریحانه

 با خودم که روراست میشدم خوشم می امد از لحن و

 حال بینمان

پر لبخندم را به سختی جمع کردم و به چشمان  

 شیطنت و پرو اش خیره شدم

 من کادو را تهیه میکنم ، ان شاهللاا خوشتون بیاد-

 به چه مناسبت؟-
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 باز حرفی جدید و منی که متعجب خیره اش میشدم،

 این پسر مغزش سر جایش بود؟

 سعی کردم کنترل زبانم را از دست ندهم و همانطور

ش را بدممودب و با احترام جواب  

 به جبران لطفی که بهم کردید-

 دستش به سمت دکمه ي کتش رفت و هر دو را باز

 کرد، کت خوش دوخت ارام از هم فاصله گرفت و

 پیراهن ابیش را به نمایش گذاشت

 تولد من اوله دي هست-

 حرف هایش بی سر و ته بود، البته بی سر و تهی که

 ربطی بهم داشت اما با تمام حس خوبی که از

 دانستن روز تولدش احساس کرده بودم باز هم



 نتوانستم عقلم را خاموش کنم تا عاقالنه جوابش را

 ندهد

 مبارکتون باشه ولی ربطی به من نداره-

 قدم سمتم برداشت و دلم در سینه ام جمع شد،

 نگاهم کم طاقت از این فاصله ي نزدیک پایین افتاد،

 عطر تلخی که دوبرابر شد

- م تاکید دارم ،درست نیست باباز هم روي حرف  

 !رئیستون اینطور صحبت کنید

 لحنش جدیت و نفوذ خاصی داشت، مو بر تنم سیخ

 شد

 اب دهانم را با فشار پایین دادم ، دستم باال امد و

 روي گونه ي داغ کرده ام نشست و ثانیه اي بعد بی

 قرار گوشه ي روسري ام را درست کردم و دوباره
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م با تویک قد        

 دستم کنارم نشست

 من بی احترامی نکردم-

 شاید صدایم کمی لرزید اما باز حرفم را زدم، اصال

 کسی در درونم دلش می خواست جواب حسام را

 بدهد

 توي تقویمتون یادداشت کنید-

 چشمانم باال امد و میان قهوه اي شیرین شده ي



 نگاهش نشست، چه شکالتی بود نگاهش که دل را

 !نمیزد

- حتماال اون روز کارمنداتون جشنی براتونا  

 میگیرن، لزومی به یادداشت من نیست

 سرش کمی کج شد و نگاه پر شیطنتش میام صورتم

 چرخ خورد

 کادو را گفتم-

 ناخوادگاه زیر نگاه دقیقش لبم را به دندان گرفتم

 باشه-

 این نزدیکی و عطر تنش را بیش از این نمیشد تحمل

در گیج شده بودم که تمامکنم، همین حاال هم انق  

 مدت را چرت و پرت گفته بودم

 با اجازتون من مرخص بشم-

 پا سمت عقب برداشت و نفس حبس شده در سینه

 ام رها شد و قلب تند شده ام ضربان عادي اش را به

 دست اورد

 او سمت میزش چرخ خورد و خیلی سریع کاغذي را

 از درون کشو بیرون کشید و مقابلم گرفت
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 حق ماموریتتون-

 نگاهم به جاي کاغذ روي انگشتان مردانه اش



 نشست و قسمتی از بازوم به یاد اتفاق شمال

 گرم شد

 تف به این ذهن خراب

 با قدمی جلو رفتم و دست جلو بردم تا چک را بگیرم

 که ناگهان چک را کنار کشید و دستم در هوا ماند

چشمان جدي اش نشست چشمان جا خورده ام روي  

 سه شنبه ماموریت داریم-

 !!هان

 خب داشته باشید به من چه؟ ان هم یکهو و بی

 مقدمه

 چشمانش خیره ي سیاهی چشمانم شد و با لحنی

 دستوري و محکم خطابم کرد

 شما به جاي گودرزي همراهم هستید، کمی هم-

 ممکنه طول بکشه اگر خواستید دخترتون را

 همراهتون بیارید

  نه چشمانم که شاید دهانم هم نیمه باز ماندحاال

 من ان روز با اقاي سلیمانی قرار داشتم

 !امدن من اجباریه؟ اخه من اون روز قراري دارم-

 نمی دانم چه شد به یکباره گرماي نگاهش جهنمی

 داغ شد و ابروهایش به هم گره خوردند

 وقتی میگم شما یعنی شما و تمام، کنسلش کنید-



تند و قاطع بود که در خود نمیدیدم لحنش انقدر  

 حرف دیگري بزنم
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 این مرد چرا اینطور بود ، شاید بیماري روحی داشت

 وگرنه چطور میشد انقدر راحت تغییر حالت بدهد؟

 در را پشت سرم بستم

 شاید باید تا درون اتاقم براي دیدن رقم چک صبر

هم اشکال نداشت می کردم اما یک نگاه کوچک ! 

 کاغذ کمی باال امد و نگاهم رویش نشست

 از عدد چهار و صفرهاي جلویش چشمانم گرد شد

 داشتم درست میدیدم؟

 نگاهم باال امد و سمت میز شایان برگشت، این مرد

 جوان مانند رباتی بی حالت مشغول به کارش بود

 با قدم هایی بلند و سریع مقابل میزش قرار گرفتم

تم باال امد ، نگاه ناباورم روي چهره ي بینگاهش سم  

 حالتش نشست

 چک را روي میز کنار دستش گذاشتم

 این چند تومنه؟-

 زاویه ي سر و نگاهش کمی تغییر کرد و روي چک

 ماند

 چهل میلیون لایر-



 یعنی چهار میلیون دیگه-

 چشمانش متعجب از حیرت صدا و نگاهم رویم

 نشست

 بله مشکلی پیش اومده؟-

ت خرابی که در ذهنم باال و پایین شد دستتفکرا  

 من نبود

 بله-
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 قبل از اینکه حرف دیگري بشنوم،چک را از روي

 میز برداشتم و دوباره سمت اتاق سر کج کردم

 خانم فخار-

 صداي منع کننده ي شایان هم نگذاشت که من کمی

 از تصمیم عجوالنه اي پا عقب بکشم

اعالمی در اتاق را یکباره باز کردم و داخلبی هیچ   

 شدم

 این پول زیاده-

 با ورود سریع و بی مقدمه ام

 نگاه جا خورده ي حسام سمتم برگشت

 مقابل کمد دیواري اتاقش ایستاده و کتش را نیمه از

 تن بیرون کشیده بود

 با ورود تند و بی خبرم کت همانجا روي کمرش ماند



از رفتار بی عقالنه ام بی توجه به مردي که متعجب  

 خیره ام بود سمتش رفتم

 من اینو نمی خوام-

 چک را به سمتش گرفتم و با چشمانی راسخ خیره

 اش شدم

 اما نگاه او سطحی و بی تفاوت از روي چک گذشت و

 بدون این که به چهره ام نگاه بی اندازد مشغول به

 ادامه ي کارش شد، کتش را از تن بیرون کشید و به

ی درون کمد اویزان کردجالباس  

 زیر نگاه منتظر من دست سمت دکمه ي یقه و باالیی

 لباسش برد و با طمأنینه بازشان کرد

 صبرم سر امد عصبی و شاکی نگاهم به دنبال
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 انگشتانش کشیده شد ، دهان باز کردم تا با حرف

 هاي در ذهن اماده شده ام مستفیضش کنم

مد را بست و تنش سمت من چرخ خوردکه در ک  

 نگاهم به یکباره روي نماي محدودي از تن مردانه

 اش نشست

 گرماي عجیبی بی اجازه قلبم را احاطه کرد،

 انگشتانم به گز گز افتاد و من خجول از این حس

 هاي بی شرمانه نگاه گرفتم ، در دل چند باري



 .استغفار و شیطان را لعنت کردم

احساسات بی در و پیکر بیش از اینحضور من با این   

 در اتاق جایز نبود

 پس بدون سر باال کردن و یا حرفی دیگر سمت

 میزش قدمی برداشتم و چک را رویش قرار دادم

 با همان احواالت سمت در رفتم و قصد خروج داشتم

 که کفش مردانه اي جلوي در قرار گرفت و انگشتانی

 محکم دور دستگیره چفت شدند

یطان را لعنت کردم،کسی درونم از اینباز هم ش  

 واکنش هاي مردانه اش غرق لذت میشد ، اما او از

 من نبود! و قرار نبود من به دختر بی حیاي کم سن و

 سال درونم بیش از این بها بدهم

 ابرو هایم را بر خالف احواالت درونی ام در هم گره

 زدم و نگاهم را برزخی آتش گرفته کردم، نباید در

و رفتارم هیچ نرمشی به چشم می امد نگاه  

 سر باال اوردم

 لطفا برید اونور-
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 چهره اش آرام بود ، متفاوت با همیشه!شبیه به همان

 مرد زیر باران یا همان فردي که لب دریا از غم هایم

 !برایش گفتم...تمام امروز منتظرش بودم



 او بیش از اندازه آرام بود

تلخ بود و نه پر شیطنت ، انگار مردي جا افتادهنه   

 اختیار نگاه و رفتارش را به دست گرفته بود

 دلیلتون براي پس داد چک چیه؟-

 از زمان ورود خودم را براي این سوال آماده کرده

 بودم، اما نه با لحنی این چنین منطقی و پر از

 آرامش، شاید کمی تلخ تر با چاشنی طعنه

ي من و در پی نگاه و لحن متفاوتقلبم بی اجازه   

 اشنایش، ساز می نواخت و این احواالت باعث میشد

 دست و پایم را گم کنم

 نفسم را حبس کردم و سعی کردم به درون متغییر با

 رفتارم بی تفاوت باشم

 احساس می کنم دارید بهم ترحم میکنید، درسته؟-

 چون شما از مشکالت من خبر دارید و دلیل رقم به

بزرگی فقط همین هست اون  

 جمله بندي ام اشکال داشت، اصال نمی دانم منظورم

 !را درست بیان کردم یا نه

 چه مرگیم شده بود؟ قلبم مخالف با زبانم می نواخت

 و سینه ام با نگاه مردانه ي پر طمأنینه ي متینش

 ارامشی آشنا را مزه می کرد، عقلم با این احواالت

باشد اما چه سختمی جنگید تا مثل همیشه اش   



 بود مدیریت این درون پر آشوب
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 چشمانش بی هیچ کالمی تنها خیره ام بود

 کالفه از تفاوت یکباره ي او ، نفسم را پر از حرص

 بیرون دادم

 ....من نیازي به کمک شما ندارم-

 !!داري ریحانه

 دندان هایم را عصبی از این نجواي مزاحم درونی

 روي هم فشردم

 او هنوز خیره ام بود و من در، درد بی درمانم نا

 امیدانه دست و پا میزدم

 خوشم نمیاد کسی اینطوري کمکم کنه،اصال دلیلی-

 وجود نداره که بخواید همچین پول قلمبه اي به من

 بدین

 اي کاش دلیلی بود شاید ان موقع می توانستم

 قبولش کنم

 لعنت به تو ریحانه

ن دختر ندید و بدید درونت، به هر فکريلعنت به ای  

 .که چشمانش به قلبم سرازیر میکند

 چک رو پس میگیرم-

 جا خوردم،براي همین آمده بودم، اما توقع راحت



 !قبول کردنش را نداشتم

 چشمانم گیج از عکس العمل او و احساسات

 متناقضم خیره اش ماند

 به آهستگی به سمت میزش قدم برداشت

- ید، انقدر که بتونید درست نفسوقتی آروم شد  

 بکشید، به اتاق اقاي گودرزي برید و ازش یه سوال
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 بپرسید

 کنار میزش ایستاد و دست چپش رویش نشست

 که حق ماموریت در شرکت من چقدره، بعدش-

 برگردید پیش شایان و چکتون را با خیال راحت و

ریدبدون هیچ فکر اشتباهی پس بگی  

 لبانم به هم دوخته شد

 اطمینان در کالم و نگاهش دست و پاي عقلم را

 بست

 ...من-

 دستش باال آمد و زبانم غالف شد

 روزتون بخیر-

 حرفی براي گفتن نمانده بود، بعضی اوقات شک

 نداري که حق با توست اما در لحظه اي همه چیز صد

 و هشتاد درجه می چرخد و حاال تو آن کسی که



ت رفتارش نامعقول و زننده بوده و آن لحظهتمام مد  

 چه حجم وسیعی از شرم و خجالت تو را در بر

 میگیره

 جوابش را آهسته دادم و از اتاق خارج شدم

 نگاه شایان رویم نشست، او منتظر معذرت خواهی

 بابت یورش بردنم به داخل اتاق بود اما من در دنیایی

 متفاوت از او سیر میکردم

ه ریحانه اي جان گرفته بود متفاوت بادر دنیاي اي ک  

 من همیشگی

 او در را بست و من نفس بریده از کالمی که بی فکر

 از دهانم بیرون امده بود روي صندلی ام نشستم
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 چه فکري کرده بودم که از ماموریتی خیالی حرف

 زده بودم؟ اصال براي چی؟

را نبیند؟ همین؟براي انکه سلیمانی ریحانه   

 اصال ببیند به من چه؟ مگر می خواهد چه بشود؟

 مگر تا به االن هم دیگر را ندیده اند! مگر با هم

 !بیرون نرفته اند

 با هر سوالی کسی گره اي به بندهاي مغزم میزد وپر

 درد میکشیدشان

 دست روي گیج گاهم فشردم



 اصال این ریحانه ،شده بود منبع شرارت

د ، می امد و شر و شوري به درونراستش همین بو  

 من می انداخت

 نگاهش اختیار از رفتار و کالمم می گرفت و من

 مانند ادمی مسخ شده براي جذب او رفتار میکردم

 جذب او؟

 !یک مواقعی انگار نمی شود که نمی شود

 شب ها عهد میبندم به بی محلی به سنگ و یخ

 بودن

 به لحظه دیدار که میرسم

ی و تنهایی اش ، بخشی و موقعیتنه خبري از عل  

 نابش و هادي و فکري که دستورش را داده بود ،

 تمام جهانم میشود دو چشم که هر رنگی بگیرد دل

 من اب میشود

 اي درد بگیرد این دل که انگار دارد راهش را از من

 سوا میکند
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عدکمه ي اتصال به شایان را میفشارم و او سری  

 جواب میدهد

 بله-

 لحنم مثل همیشه است خشک و شاید کمی طلبکار



 گودرزي توجیح شد؟-

 او بی تفاوت به دلیل سوالم و این که چرا گودرزي

 باید توجیح میشد که حق ماموریت شرکت در این

 سفر چهار تومان بود و باید این را طوري به ریحانه

ینانتقال میداد که او خیال کند منوال کار به هم  

 صورت است جواب داد

 بله-

 بیا چک رو ببر االن خانم فخار میان ببرنش-

 میدانستم در ته ذهنش سوال پیش می اید،

 رفتارهایم کمی بیش از اندازه غیر معمول شده بود،

 اما کارش را بلد بود و می دانست که از فضولی

 خوشم نمی اید و زیاد از کارمندانم در مورد این

ته اممسئله زهر چشم گرف  

 پس همه در این شرکت سرشان به کار خودشان بود

 و حق سوال در مورد کار هیچ کس را نداشتند

 تقه اي به در خورد

 خودش بود با اجازه ي ورودم در را باز کرد و سمت

 میزم قدم برداشت

 نگاهش روي میزم نشست و قبل از ان که من

 نشانش دهم دست سمتش دراز کرد

 شایان-
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 دستش روي چک نشست و چشمان تیز و دقیقش

 روي من نشست

 بله-

 نگاهم به دنبال چک که بین انگشتانش نشست

 صاف ایستاد و نگاهش خیره ي من بود

 او منتظر بود و من درگیر افکارم

 نزدیک ترین قرار کاریم کی هست؟-

 چشمان درون کاسه ي چشمش کمی چرخ خورد

- ولی بازم نگاه میکنماحتماال اواسط دي   

 سرم را به نشانه ي مثبت تکان دادم، دستی به

 ریشم کشیدم

 بندازش سه شنبه-

 سه شنبه ي همین هفته؟-

 لحنش متعجب شده بود

 باز هم سري به نشانه ي تائید براش تکان دادم و با

 لحنی که انگار خودم از این که حرفم کمی غیر

 معمول هست گفتم

 بله مشکلی هست؟-

بی حرف رویم ماند انگار براي هضم این همه نگاهش  

 بی خیالی ام نیاز به زمان داشت



 قبل از ان که بله یا خیري از سمتش بشنوم

 دستانم روي میز نشست و انگشتانم خودکاري را

 میان انگشتانم به بازي گرفت

 ببین قرار با کیه! اگر اونا شرایطش رو نداشتن با-

ه ام باید پر باشهفرد دیگه اي تماس بگیر، سه شنب  
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 لحن قاطع و دستوریم به خودش اوردش ، با لحنی

 مطیعانه بله اي گفت و از اتاق بیرون رفت

 ریحانه

 بهار را میانحصارم نگه داشتم و کنار بخاري که تازه

 .روشنش کرده ام چمبره زدم

 خانه به لطف پاییزي که خودش را زودتر به زمستان

یوند زده؛ بیش از همیشه سرد بودپ . 

 طبیعتا باید کمی صبر میکردم تا این بخاري قدیمی،

 تمام زورش را به کارگیرد و اتاق را انقدر گرم کند که

 دل گذاشتن بهار بر این زمین سرد و قطبی را داشته

 .باشم

 کف پایم که از درد سرما زق زق کرد؛ نگاهم روي

ب هم احساسصورت دخترکم نشست؛ در عالم خوا  

 راحتی نداشت چرا که از پتویی که سفت و سخت

 دورش پیچیده بودم به شدت کالفه شده بود؛ مدام



 نق میزد و من همچنان اصرار داشتم زیرپتو نگهش

 .دارم

 سینه ام درد گرفت، قلبم جمع شد و اشک به گوشه

 ي چشمم نیشتر زد؛ چند ماه است که روز و شبم را

می رفاه و اندکی آرامش بهبه هم گره زده ام تا ک  

 .زندگی بهارم ببخشم اما دریغ از ذره اي تغییر

 وقتی به یاد میآورم که چقدر از گوشه و کنار پول

 نداشته و خرج نکردهام زدم تا بتوانم جاي کهنه،

 بهارم را پوشک کنم تا ازسوختگی و زخم هاي پایش
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ندکاسته شود بغض خفهام میک . 

 حاال بعد از شش ماه کجا هستم؟

 اصال بعد یکسال به کجا خواهم رسید؟

 تمام حقوقی که دریافت میکردم را باید یکجا

 .تقدیم طلبکاران شوهر بی فطرتم میکردم

 درست بود؛شاغل شدن و پرداخت تمام حقوقم به

 جاي طلب آنها انتخاب خودم بود اما چند سال باید

کنم؟ کار کنم تا آن قرض را صاف  

 به این افکار؛ به خستگی هایم، نهیب میزنم. مگر

 چاره ي دیگري داري اي ریحانهي بداقبال؟

 شش ماه گذشته و من هیچ معجزه اي براي دخترکم



 .در چنته ندارم

 کجاست آن آرامش و رفاهی که به وعده اش بهارم را

 رها کردم؟

 وعده وعید دیگر کافی بود می دانستم به همین

وم معجزه که پیشکش... حتی به خرجمنوال پیش ر  

 .روزانهام لنگ میمانم

 فقط مادري میشوم که نمی فهمم جگر گوشه ام

 چگونه بزرگ شد؟

 دست روي درد سینه ام میگذارم و به قصد دلداري

 .به ناامیدي هایم بازهم وعده ي معجزه میدهم

 !قرار نیست کم بیاورم، خسته یا نا امید نمی شوم،نه

دارم که حواسش به من، به بهارم، به می دانم خدایی  

 بداقبالیام، به بیگناهی ام به این روزگاري که

 .شوهرم به رویم سیاه کرده هست
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 خدایی دارم که حواسش هست و گواهش حضور

 حسام است؛ مردي که ناخواسته حامی ام شده و با

نماستخدامم در شرکتش و حقوقی که دریافت میک  

 .حداقل شر طلبکاران را از سرم کم کرده

 !حســــام

 .نامش زیر لبم تکرار میشود و دلم را گرم میکند



 آنقدر گرم که شعله میکشد و اتش شد زیر غم هاي

 .یخ زده ام

 نفسی عمیق کشیدم و از احساس عذاب وجدانی که

 بیخبر و یکباره به سمت قلبم یورش برد سریع از

 .زمین کنده شدم

چه شده ریحانهتورا  ! 

 اصال از امروزت با خبري؟ از ریحانه ي متفاوت امروز؟

 از احواالت و عواطفی که یکباره پا گرفته و تورا بنده

 و برده کرده و تورا به سازش می رقصاند؟

 نمی خواستم به حسام فکر کنم، خواستهي من چه

 اهمیتی داشت اصال؟ او کجا و من کجا؟

شاخ و برگ جان گرفتهپس قبل از انکه ذهنم میان   

 خیاالت حسام گیر کند باید ذهنم را معطوف کاري

 .دیگري کنم

 چند قدم به جلو، چند قدم به عقب، دور خود می

 .چرخم

 پتو و تشکی اوردم و نزدیک بخاري پهنش کردم

 بهار را همانطور میان پتو، روي تشک میگذارم و

 .پتوي خودم رارویش میکشم
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ا تویک قدم ب        

 چادر را از سرم برمیدارم و با احتیاط روي جا لباسی



 کنار در ورودي آویزانش میکنم. دستم را روي

 تاروپودش میکشم و دلم از لطافتش شیرین

 .میشود

 !حواست هست ریحانه؟

 که با چادرت مانند د ري گرانبها رفتار میکنی؟

 مانند شئ ارزشمندي که هیچ وقت نداشته بودي؟

فکارم از دستم در رفتباز اختیار ا  

 .سر تکان می دهم تا دست از سرم بردارد

 با همان پالتو و روسري به اشپزخانه میروم،

 زیر کتري را روشن میکنم و دو سیب زمینی را زیر

 اب میشویم تا گل هایش را بشورد و ببرد. مانند

 !افکار من

 در قابلمه اي از اب می اندازم سیب زمینی هارا و

ذارمروي شعله میگ . 

 این بار قبل از ان که باز فکري باطل سراغم بیاید به

 اتاق میروم و لباس هایم را تعویض میکنم

 و به سالن که برمیگردم دیگر سالن کوچک خانه

 گرمتر شده و گونه ها گل انداخته ي بهار گواهش

 است

 .جلو تر میروم و پتو را نرم عقب میزنم

وي تشکدلم می خواهد تن خسته ام را کنار ش ر  



 بکشم و چشم ببندم و خودم را در بی خبري خواب

 رها کنم

 اما مگر میشود؟
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 یک قدم با تو      

 باید خبر این چهار میلیون را به سلیمانی میدادم تا

 برایشان فکري کند و خودش انطور که میداند بین

 ان مردها تقسیم کند

م، تابلند شدم، تلفن را برداشتم و به اشپزخانه رفت  

 صداي گفتگویم بهار را بیدار نکند

 شماره اش را بابت تماس هاي مکرر اجباریمان حفظ

 بودم

 پشت همان میز کوچک دو نفره ي گوشه اشپزخانه

 نشستم و گوشی را روي گوشم قرار دادم

 خیلی منتظر نماندم که صدایش درون گوشی پیچید

 سالم ریحانه خانم-

 سالم،خوب هستید؟-

خند بر روي لب هایش را از پشتگرماي حضور لب  

 خط هم به راحتی میشد احساس کرد

 بله ممنون، شما خوبید؟ بهار جان چطوره-

 نگاهم روي کتري که داشت می جوشید ماند

 ارام از پشت میز بیرون امدم



 ممنون ما هم خوبیم، مزاحمتون شدم تا در مورد-

 دو موضوع باهاتون صحبت کنم

نگه داشتم و مشغول تلفن را بین گوش و گونه ام  

 شستن قوري شدم

 شما همیشه مراحمید، بفرمائید گوش میدم-

 درون قوري چاي خشک ریختم و همانطور که زیر

 شیر کتري گرفتمش ادامه دادم

 حقیقتش مقدار پولی دستم اومده خواستم شما-
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 یک قدم با تو      

 زحمت تقسیم بین طلبکارها رو بکشید

ي گذاشتم و دوباره سمت صندلیقوري را روي کتر  

 چوبی برگشتم

 چه مقدار هست؟-

 دستم را روي میز میگذارم

 چهار میلیون-

 صدایش متعجب از شنیدم این رقم کمی باالتر میرود

 چهار میلیون؟میشه بدونم از کجا؟-

 بابت حق ماموریتم در هفته ي پیش-

 اهانی که در ادامه ي جوابم داد یک جوري بود، نمی

ا امان انگار منظوري از این حرف داشتدانم چر  

 بی خیال گشتن منظور در لفافه ي او شدم



 یه چکه گفتم به دست شما برسونم بهتره-

 صدایش آرام و پر متانت بود

 باشه، چشم-

 خب باید می رفتم سراغ موضوع بعدي

 انگشتم روي میز دایره اي فرضی را پر تکرار و پشت

 هم میکشید

 ...بابت سه شنبه-

ت کردم و او با بله اي منتظر ادامه ي حرفم شدسکو  

 من باید دوباره برم ماموریت، نمی دونم کجا و چند-

 ساعت درگیرشم گفتم به شما اطالع بدم که منتظر

 دیدار نباشید

 کمی سکوت کرد ، انگشتم از حرکت ایستاد که

 صداي مردانه اش بی هیچ تغییري در لحن و گفتارش
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با تویک قدم         

 دوباره در گوشی پیچید

 موردي نداره، پس اگر براتون مشکلی نیست-

 بندازیمش براي فردا یا دوشنبه؟

 !فردا یا دوشنبه

 این مقوله به من و انتخاب من ربط نداشت، سلیمانی

 قرار بود روزهایی را براي بهارم مانند عمو و یا دایی

 پر از مهري پدرانه کند ، این ساعت هایی مختص به



 بهارم بود

 من وقتی صالح اینده ي دخترکم را در همین دیدار

 هاي یکی در میان دیدم دیگر پی همه چیز را به تن

 کشیده بودم

 براي من فرقی نداره-

 لحنش راضی از حرف من بود

 فردا نزدیک شرکت شما باید پرونده اي رو تحویل-

 یکی از دوستانم بدهم، با اجازتون بعد ساعت

نبالتون تا با هم دنبال بهار بریمکاریتون بیام د  

 انقدر با این مرد در دادگاه و خیابان ها راه رفته بودم

 که دیگر این دیدار ها عادي مینمود

 باشه فقط یک موضوعی-

 او سکوت کرد و من ادامه دادم

 موبایلم خرابه و راه ارتباطی باهاتون ندارم-

 :با لحنی راحت و بدون تغییر در نرمش صدایش گفت

 موردي نداره راهی براي ارتباط باهاتون پیدا میکنم-

 بعد از قطع مکالمه به ساعت خانه نگاه کردم امروز

 کمی بیشتر از همیشه در شرکت مانده بودم، از
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 یک قدم با تو      

 گرفتن ان چهار میلیون حس رضایت درونی نداشتم،

 به خیال خودم ماندم که کمی جبران کنم



ا اذان مغرب مانده بود و می توانستمنیم ساعتی ت  

 تن یخ زده و خسته ام را به چاي گرمی مهمان کنم

*** 

: 

 نگاهم روي قطره هاي باران است که روي شیشه ي

 تاکسی سریع از هم سبقت میگیرند

 با ایستادن ماشین، صداي راننده به خودم می اورتم

 رسیدیم خانم-

نبودجا می خورم، این خیابان ها برایم اشنا  ! 

 با نگاهی متعجب ونابلد به راننده نگاه می کنم

 اینجا باید پیاده بشم؟-

 با دستش به روبه رویش اشاره میکند

 کوهستان ها باالتره-

 باالتر؟ چقدر باالتر؟

 اما بدون هیچ سوالی زیر باران شدید پیاده میشوم و

 تاکسی درون کوچه میپیچد و میرود

یه بوم سوپربه سمت پیاده رو میروم و زیر سا  

 مارکتی پناه میگیرم

 با نگرانی به مسیري که راننده با دست نشانش داده

 بود نگاه میکنم خیابانی طویل که ته ندارد

 به داخل سوپر مارکتی خلوت بی مشتري نگاه
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 یک قدم با تو      

 میکنم فروشنده پشت دخل موبایل به دست

 گرفته

م می نشیندداخل میروم چشمانش لحظه اي روی  

 بفرمائید-

 گوشی اش هنوز دستش است اما نگاهش روي تنها

 مشتري داخل مغازه اش

 سالم ، ببخشید کوهستان هشتم کجاست؟-

 نگاهم میکند، خیره

 معذب میشوم

 گوشی اش را روي پیش خوان میگذارد

 بهتون کجا ادرس دادن-

 مسخره نبود اگر میگفتم محل کارم در ان خیابان

 است؟

لی کوتاه بودجوابم خی  

 کوهستان هشتم-

 قیافه اش جدیتی به خود گرفت

 انتهاي همین خیابان کوهستان هشتمه، باماشین-

 ...ده دقیقه اي میشه

 پیاده چی؟-

 چشمانش متعجب گرد شد



 !!خیلیه،زیر این بارون-

 اي کاش به حرف ان مرد در ایستگاه خطی ها گوش

 .نمیدادم

 پشیمانی سودي نداشت

- ون اسنپ بگیرم؟می خواین برات  
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 یک قدم با تو      

 نگاهم از روي پیشخوانش روي صورت جا افتاده اش

 نشست

 حساب کتاب مالی ام کار سختی نبود همین االن

 پول بیخودي به تاکسی داده بودم، نمیشد از مرد

 بخواهم ببیند مبلغ تا ان جا چه قدر است و اگر

زیاد بود چی؟؟مناسب بود برایم ماشین بگیرد و اگر   

 کیف پولم کمی براي این ولخرجی ها خالی بود

 نفسم را پر فشار و کالفه بیرون دادم

 نه ممنون، خداحافظ-

 مرد با همان نگاه جوابم را داد و من بیرون امدم

 خیابانی طویل و اسمانی که از احواالتش معلوم بود

 فعال خیال آرام گرفتن ندارد، باید دل را به دریا

زیر همین باران می رفتم میزدم و  

 ....اما چادرم

 لعنت به هر دلبستگی احمقانه



 لج کرده با این حس قدم زیر باران برداشتم و اولین

 قطره ها روي چادر محبوبم دلم را به درد اورد، اما

 قرار نبود عقلم در مقابل این توجه بی شرمانه کوتاه

 بیاید

؟ اصالمگر یک چادر با چهار قطره باران خراب میشد  

 مگه همین چادر را براي تمیزي با اب نمیشستن؟

 اما وقتی دل ادم نخواهد بفهمد نمی فهمد

 قدم هایم تند و بی وقفه بود اما خیابان هم انگار

 خیال کش امدن داشت

 حاال تمام چادرم خیس بود
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 یک قدم با تو      

 سرما تنم را لرزاند و عطسه اي بلند

نگار سرما هم خوردمخب یک خبر خوب ، ا  

 بینی ام یخ زده بود، نوك انگشتانم که چادر خیس و

 چسبیده به سرم را گرفته بود قرمز شده بود

 دندان هایم به هم می خوردند

 به خیابان نگاهی انداختم، ماشین هایی که با سرعت

 رد میشدند، یعنی ماشینی پیدا میشد که به زنی زیر

 باران حماقت مانده کمک کند؟

ید تاکسی رد میشد؟شا ! 

 خیال خامی بود ،اما اینطور که میخواستم پیش بروم



 مطمئنا سینه پهلو میکردم

 !گوشه ي خیابان ایستادم و منتظر فردي براي کمک

 اما انگار کسی خیال نداشت کمکی به خلق خدا کند

 و برایش مهم نبود یک زن این وقت صبح تنها زیر

 !باران در این سرما ایستاده

ها هم پر بودند! خب مگر به همین دلیل نبود تاکسی  

 که خط دیگري را انتخاب کردم

 ریحانه شنیدي میگن دیر رسیدن بهتر از هرگز

 !نرسیدن

 !!تو شکل مجسم این مثالی

 پوفی کالفه و نا امید از کمک خواستم پا عقب بکشم

 که ماشین سیاهی از کنارم گذر کرد

باران تند به اشنا بود ... انقدر که نگاهم زیر این  
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 یک قدم با تو      

 دنبالش کشیده شد

 کنار زد!چراغ هاي هشدارش روشن شد و بعدش

 !!چراغ دنده عقبش

 خداي من یعنی همونه که من فکر میکنم؟

 خدا داري باهام شوخی میکنی یا در رحمتت را برایم

 باز کردي؟

 !!خدایا با این وضعیت کوزه ي عسل برایم زیاد است



شین عقب امد و نبض من همان جا ایستاده تندما  

 شد

 قلبی که بی امان تپید و لرزي که نمی دانم سرما بود

 ...یا خیال او

 ماشین که نزدیکم شد قدمی عقب گذاشتم و ایستاد

 نگاهم منتظر روي شیشه نشست...پنجره مقابل

 چشمان خیره و حیرت زده ام پایین امد

فسی که در سینهقهوه اي دلنشینی خیره ام شد و ن  

 !ام گره خورد و باال نیامد

 سالم، بیاین باال-

 ...نمیدانم چه مرگم شد

 چادرم خیس بودو روسري ام به پیشانی ام چسبیده

 ...بود...نمیشود بروي ظاهرم اینطور

 یعنی در این لحظه باید به ظاهرم فکر کنم

 ممنون خودم میام-

رفچشمانش گرد شد او هم مانند عقلم از این تعا  

 مسخره و بی جا جا خورد

 ریحانه خانم مگه شرکت نمیرید؟ سوارشید،خیس-
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 یک قدم با تو      

 شدید

 لحنش نگران بود،اصرار براي سوار شدنم به مذاقم



 خوش امد ، انقدر که زیر ان باران و سوز سرما گرم

 شدم

 ...اما چادرم خیلی خیسه صندلی ماشینتون-

ع از ماشین پیاده شد ونگاهش پر غضب شد و سری  

 با قدمی محکم و تند سمتم امد

 چشمانم به دنبالش کشیده شد ...روي قد بلند و

 سینه ي پهنش

 ...همان حال شمال و چتر

 انگار روزي من و او زیر باران بود

 من درگیر احواالتم بودم که

 او در جلو را برایم باز کرد

 دستور داد

 سوار شید-

ر دلم قند بسابن عاقالنهاین که در این موقعیت د  

 بود؟

 ...اما-

 نگاهم روي قهواي دلچسبش و نافذش نشست

 دستش به سمتم امد

 مهم نیست بفرمائید-

 او نگران بود ، بس بود هر چقدر ناز کرده بودم

 بی هیچ حرف دیگري سمت ماشین رفتم و روي
612 



 یک قدم با تو      

 صندلی نشستم

دور زد و نشست در را بست و خودش ماشین را  

 نگاهم پر شرم و مردد رویش نشست قطره هاي

 باران روي شقیقه و پیشانی اش

 نکند سرما بخورد؟؟ ان هم به خاطر تعارف هاي

 مسخره ام

 سریع از کیفم دستمالی بیرون اوردم

 به سمتش گرفتمش

 سرما نخورید-

 چشمانش سمتم چرخید و روي پارچه ي سفید و

 تمیز نخی میان دستم نشست

 بی حواس برایش توضیح دادم

 دستمال مخصوص بهاره، خودم دوختم،همیشه-

 توکیفم همراهمه اگر الزمم شد...تمیزه

 گوشه ي لبش باال رفت ...سینه ي من پر شد از

 شهدي شیرین

 دستمال را از دستم گرفت و بر پیشانی و شقیقه

 هایش کشید

 ممنون-

 او نباید تشکر میکرد، من از او ممنون بودم



ا براي کدام قسمت؟ام  

 براي این که ناجی زندگی ام شده بود؟ یا شاید

 نگرانی میان نگاهش

 !یا تجربه ي این حال جدید ؟

 ...من از شما ممنونم، اگر نرسیده بودین-
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 یک قدم با تو      

 انگشتانش دریچه هاي تهویه ماشین را به سمت من

 زد و دور بخاري ماشین را باالتر برد

میشد انقدر رفتارهایش شیرین نباشدخب ن  

 !اصال او جنتلمنانه رفتار میکرد و من ندید بدید بودم

 اشکال از من بود نه او

 خواهش میکنم،فقط میشه بپرسم زیر بارون-

 داشتید چی کار میکردید؟

 لحنش جدیت خاصی امیخته با غیرت داشت، نمی

 دانم این رنگ صدا را کی شنیده بودم؟ ان هم وقتی

طبش من باشممخا  

 خدایا کمک کن تا به خودم و این احساسات غلبه

 کنم

 ...حقیقتش-

 چشمانش به دنبال حرفم باال امد و میان نگاهم

 نشست



 نگاهش اصرار به دانستن داشت و من دست و پایم

 را زیر این حال گم کرده بودم

 اما نمی خواستم بفهمد که زن کنارش چگونه سراب

فکر میکندگونه به او و رفتارهایش   

 او براي من جزو محاالت بود، لعنت به تو ریحانه

 !میشود به این چیزها فکر نکنی

 اما مگر من دل ندارم؟

 سکوتم او را به حرف اورد

 میشنوم-

 نمیشد او اینطور با نگاه نافذ و گرمش نگاهم کند و
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 یک قدم با تو      

 من بتوانم مثل ادمیزاد حرف بزنم

مپس نگاه گرفت  

 باد گرم مستقیم من و تنم را هدف گرفته بود

 خطی که همیشه تا دم شرکت میام خیلی شلوغ-

 بود، یکی از راننده ها گفت که یک خط دیگه هم از

 همین کوچه رد میشه و من هم به حرف ایشون

 گوش دادم

 یعنی قصد داشتی تا شرکت پیاده بیاي؟-

 ناباوري اش نگاهم را روي صورتش کشاند

- ی کردم این جا پیادم کنه، این جا ها رو بلدفکر نم  



 نیستم

 من منتظر همان نگاه گرم و لحن مهربان بودم اما

 ابروهایش در هم گره خورد و لحنش مالمت گر شد

 وقتی با محیطی اشنایی کامل ندارید،همچین-

 تصمیماتی نگیرید...خطرناکه

 قلبم ایستاد...نفسم میان ریه ام راه گم کرد و

اعصاب نداشته ي چشمانش شد چشمانم مسخ  

 باشه او بی منظور نگران است ، بی منظور اینطور

 غیرتی و نگران میشود اما از من نخواه که ساده از

 این ها بگذرم

 نگاهش را گرفت و ماشین حرکت کرد

 دماي باالي ماشین فضا را خفه کرده بود ، مخصوصا

 که تمام دریچه ها به سمت من نشانه رفته بود، اما

رزي که میان استخوان هایم جریان داشت ،با اینل  

 .گرما ذره ایی هم ارام نشده بود
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 عطسه ي نسبتا بلندم نگاهش را به سمتم چرخاند

 بینی ام را باال کشیدم

 دستمال تو داشبورد هست-

 صداي بمش به قلبم گرما داد

 دستمالی بیرون کشیدم و زیر لب تشکر کردم



 عطسه اي دیگر و نگاه نگرانش که روي صورتم چرخ

 خورد

 دستمال را به بینی ام کشیدم و نگاه از نیم رخ

 مردانه اش برداشتم

 جنبه ام داشت هر لحظه پایین و پایین تر می امد و

 این چهره کمک بیشتري به سست شدن اراده ام می

 کرد

 انگار سرما خوردید-

که اعتراف مگر من با خودم صادق نبودم؟پس این  

 کنم از نگرانی اش غرق در لذت میشوم انتهاي

 !صداقتم میشود؟

 لبخند روي لبم نشست

 خوبم، یه عطسه دلیل خوبی براي نتیجه گیري-

 !نیست

 حدس خودم هم شبیه به جواب او بود شاید این

 نگرانی خوش خوشانی به جانم می انداخت اما کسی

 هم در درونم نگران، نگرانی او بود

سیم پیچی هاي درونم عجیب در هم گره انگار  

 خورده بودند

 انگارجوابم برایش قانع کننده نبود که
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 نگاه جدي اش دوباره چهره ام را طواف کرد

 تمام لباس هاتون خیسه، باید عوضشون کنید-

 خب ایده ي قشنگی بود اما مگر من در شرکت لباس

 دیگه اي هم داشتم ؟؟

ز منی که نمی خوام او نگران باشد و اینطوربا  

 چشمانش درگیر من باشد

 لباس هام خیلی خیس نیست، چادرم هم تا کمتر از-

 یک ساعت دیگه خشک میشه

 !!و تمام این مدت قراره روي سرتون باشه-

 بینی ام را باال کشیدم و نگاهش کردم

 ، این نگرانی و جنس مردانه اش، این لحنی که در

ت گرم بود ، دامن به توهم درونی ام میزدعین خشون  

 !او براي سالمتی ام بازخواستم میکرد

 نگاهش را میگیرد، نمی دانم چه بگویم

 من نابلد میان این احواالت اوج گرفته فقط حیران

 نگاهش میکنم

*** 

 حسام

 ماشین را پارك که میکنم

 چشمانم رویش می نشیند

تانبینی قرمزش، صورت رنگ پریده اش و انگش  



 کشیده اش هنوز میلرزد و خون به جگر من میکند

 گور من و این شرکتم که او را بخواهد به این حال

 بیندازد

 چشمانش سمتم باال می اید
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 وقتی اینطور معصومانه نگاهم میکند، دلم می خواهد

 چادر خیسش از سرش بردارم و تنش را میان

م بفشارم تا کمی جسمش رابازوهاي داغ و محکم  

 گرم کنم

 با اجازه-

 لحن مرددش من را به خود آورد

 در ماشین را باز میکند، اما من زودتر از او پیاده

 میشوم

 ماشین را دور میزند رو به رویم می ایستد اما

 نگاهش دور پارکینگ می چرخد

 .اما چشمان من مقصدي جز چادر خیسش ندارد

جلو میرود، روي مانتو نگاهم کمی گستاخ تر میشود  

 و شلوارش که ادعایش میشد خشک است می

 نشیند

 نگاه کنجکاوش درون نگاهم می افتد و همانجا می

 ماند



 قصدش را حدس میزنم، با دست به سمت اسانسور

 اشاره میکنم

 از این سمت-

 او قدم برمیدارد و من با تعللی خود خواسته پشتش

 میروم

درگیر حالش ،و کالفهنگاهم روي او زوم است، فکرم   

 از بی خیالی او

 از دل گنده و نترسش

 اصال هر مردك نفهمی به تو حرف زد باید گوش
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 بدي؟

 ادم وقتی میخواد جایی سر کار بره باید قبلش تمام

 اون منطقه را بشناسه ، چرا این زن اینقدر بی فکر

 بود ؟

اده شاید رنگداخل اسانسور نگاهش پایین افت  

 خشم نگاهم را دیده که این طور عقب ایستاده و

 ساکت مانده

 نمیدانم چرا نمیتوانم زبان به دهن بگیرم ، انقدر از

 وضعیتش حالم گرفته بود که نمیشد درسی بهش

 ندهم

 ...ادم ها فقط متعلق به خودشون نیستند-



 سر باال می اورد

 گنگ و نامفهوم نگاهم میکند

اراحتم را به معصومیت چشمانشنگاه برنده و ن  

 میدهم

 شما یه دختر دارید که تمام امیدش، اینده اش به-

 شما بستگی داره، یکم با فکر تر عمل کنید

 نمی خواستم بهش بی احترامی کنم

 اما باید این زن خیره سر بی خیال چیزهایی را یاد

 میگرفت

 ...من فقط-

ونگاه پر شرمش روي دیواره هاي اسانسور چرخید   

 دوباره میان نگاه پر جدیت من ماند

 نمی خواستم تو این اول کاري با تاخیرم باعث-

 رنجش شما بشم
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 دلم نرم شد، چاي تلخ نگاهم را حرفش شیرین کرد

 نمیشود که نگویم

 وقتی ازت می رنجم که وقتی باید حواست به-

 خودت باشه، نباشه

نجم همیشه مواظب خودتپس اگر می خواي من نر  

 باش



 ریحانه

 نمیدانم چطور به اتاق و میزم رسیدم ، فارغ از فضاي

 دورم روي صندلی مینشینم ، با لبخندي دیوانه طور

 .خیره ي سطح نسبتا خالی میزم میشوم

 ضربان تند شده ي قلبم دستم را به یاري طلب

 میکرد

 انگشتانم روي سینه ام مینشیند

 روي رد خیسی باران

نم خیس و جانم گر گرفتهت  

 داغ کرده از این مواظب باشی که با لحن گرم اما

 نگران نثارم کرده بود

 حاال من چه شیرین دلم می خواست که مواظب

 خودم باشم

 !خانم فخار زیر بارون موندین؟-

 صداي نازك المیرا چشمانم را باال کشید

 نگاه غرق خیالم روي چشمان متعجبش مینشید

ران شیرینی...میشود هر روز باران بیاید؟باران! چه با  

 من قول میدهم تمام روزها را پیاده بیایم تا او ناجی
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 !!ام بشود

 به ذهن شوریده و شیدا شده ام لبخند میزنم و در



 جواب چشمان گرد او آرام میگویم

 بله امروز صبح مجبور شدم کمی پیاده زیر بارون-

 راه بیام

 در اتاق را میبندد و با نگاهی که سر تا پایم را از نظر

 میگذراند به سمت میزم می اید

 اینطور سرما می خورید-

 حقیقتش به تنها چیزي که فکر نمی کنم سرما

 خوردن است که در حال حاظر با فرزندي که در خانه

 دارم مهمترین اتفاق امروز بود

برايدست به چادر خیسم میکشم و بدون چاره اي   

 حال االنم می گویم

 مجبورم، لباس دیگه اي همراهم نیست-

 کیف فیلی رنگش را روي صندلی اش میگذارد

 من یه مانتو و شلوار زاپاس گذاشتم تو کمد براي-

 روزهایی که مجبورم بدون لباس فرم جایی برم

 لبخند میزنم خب قرار نیست او تعارف میکند من

ران بر لباسقبول کنم حتی اگر از لمس خیسی با  

 تنم چندشم شود

 ممنون، تحمل میکنم-

 ابروهایش هم زمان باال میپرد

 استخوان درد میگري عزیز، بیا فکر کنم اندازه ات-



 باشه

 به هیکل قلمی و زیبایش که مانتوي فرم شرکت زیبا
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 قابش گرفته نگاه میکنم

اید باید یادخب بیش از این نیاز به تعارف نبود، ش  

 میگرفتم اینقدر از ادم ها دوري نکنم و کمک هاي

 مهربانه شان را قبول کنم ، بالخره او همکارم بود و

 مهمترین قسمتش هم جنس بودنمان بود

 از روي صندلی که بلند شدم ، او به سمت درب

 سفید رنگی که انتهاي اتاق قرار داشت رفت و در را

 باز کرد

انستم ان جا کجاست، چندراستش را بگویم نمی د  

 باري دیده بودم که به ان جا رفت و امد میکنن و

 هیچ وقت نپرسیده بودم کجاست، شاید چون

 گودرزي هم خواه ناخواه از ان برایم نگفته بود

 به دنبالش وارد اتاق شدم و با دیدن اتاق باریک و

 کمد هاي چوبی در کنار هم و اینه اي قدي و نیمکتی

ر انتها فهمیدم یک رختکن استکوچک و چوبی د  

 نگاهم که دور می چرخید به المیرا فهماند که من از

 این قسمت بی خبر بودم

 خبر نداشتی تو اتاق رختکن داریم؟-



 چشمان جستجوگرم روي صورت دوستانه و زیبایش

 نشست

 نه کسی به من نگفته بود-

 لبخندي کوچک روي لب خوش فرم قرمزش نشست

- اموش کرده نشونت بدهاحتماال گودرزي فر  

 با دست به کمد ها اشاره کرد و با لحن و نگاهی

 وظیفه شناس ادامه داد
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 اینجا رختکن اتاقه، میتونی لباس فرمت را اینجا-

 تعویض کنی یا لباسی زاپاس براي خودت اینجا قرار

 بدي

 خب شاید دلیل حرف حسام درون ماشین را االن

دممیفهمی  

 سرم را به نشانه ي تفهیم شدن تکان دادم و او با

 ناخن هاي الك زده و بلندش به سه کمد اشاره کرد

 این سه پره میتونی هر کدوم دیگه را خواستی-

 برداري

 به چند کمد باقی مانده نگاه کردم و همزمان با تشکر

 درب یکی از کمد ها را باز میکنم و به فضاي درونش

 نگاه میکنم

- ئیدبفرما  



 در کمد را کمی میبندم و چشمانم روي صورت

 اراسته اش مینشیند

 دستانش که باال می اید نگاهم جهتش عوض میشود

 و روي مانتو و شلوار و روسري تا شده میان

 دستانش مینشیند

 امیدوارم اندازه ات باشه-

 با زنگ تلفنی از داخل اتاق نگاهم سمت در

دارمبرمیگرده و می خواهم سمت در قدم بر  

 وایسا-

 نگاهش میکنم

 لب هاي قرمزش کش می اید

 تو لباساتو عوض کن من جواب میدم-
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 لبخند میزنم و لباس ها را از دستانش میگیرم و او به

 سمت اتاق برمیگردد

 چادرم را که در میاورم، نگاه اشوب شده ام رویش

همینمینشیند، میشد گفت بدترین قسمت ماجرا   

 خیس شدن ایشون بود

 نمی خواستم خودم را براي سر کردنش سرزنش کنم

 چون امنیت و حس خوبی که با این چادر میگرفتم

 ده به هیچ به حال االنم می ارزید



 مقنعه و چادرم را داخل کمد اویزان میکنم و سراغ

 مانتوي یاسی ملیح میروم که صداي المیرا از درون

 اتاق به گوشم میرسد

- م...شما هم خستهسال  

 نباشید...بله...ممنون...خداحافظ

 تلفن که قطع میشود دکمه هاي مانتو را میبندم

 شلوار را که بر میدارم تقه اي به در میخورد

 سمت در سر می چرخوانم، المیرا براي رعایت حریم

 من بیرون در مانده که با بفرمائیدم کمی تنش را به

 درون اتاق میکشد

ماند و شگفتی خاصی در نگاهش روي من می  

 چشمانش برق میزند

 چقدر موهات خوشگله-

 به بافت مویم که روي شانه ام افتاده بود نیم نگاهی

 می اندازم با محبت لبخندي نثارش میکنم

 و با تشکر من وارد اتاق میشود و نگاهش روي تنم

 مینشیند
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- صش راحتچقدر هیکلت خوبه، زیر چادر تشخی  

 نبود

 لبخندم عمیق تر شد، انگار این دختر قرار بود حال



 خوش امروزم را با این تعاریف دلچسبش خوش تر

 کند

 ممنون جانم نظر لطفته-

 نگاهش باال امد و قبل چهره ام دوباره روي موهایم

 گشت و اخر سراغ چشمانم امد

 خیلی موهاي خوبی داري، رنگ تیره اش خیلی-

 دلبر و خاصه

ار لی روشن را بین دستم جا به جا میکنم و بهشلو  

 شوخی لبخند میزنم و میگویم

 قابل نداره-

 به نگاه بی تعارفم می خندد و دست روي بازویم

 میکشد

 مبارکت باشه عزیز، شرمنده بابت نگاه و حرفام-

 یکم جا خوردم از این همه زیبایی، شاید یه جورایی

ظریف وباور اینکه زیر اون چادر همچین دختر   

 خوشگلی هست سخته

 بهش حق میدادم و خوشحال بودم که لحنش انقدر

 ساده و بی ریا بود که هیچ حس بدي را به من تزریق

 نکرده بود

 ممنون بابت انرژي مثبتت عزیزم،بابت لباس ها هم-

 خیلی مچکرم



 نگاه و لبان زیبا و اراسته اش مهربان لبخند زد
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- هش میکنم جانم ، فقط امروز گودرزي نمیادخوا  

 راحت باش، بزار چادرت خشک بشه

 جا خوردم

 اتفاقی افتاده؟-

 به سمت در رفت

 نه انگار ماموریتی براش پیش اومده ، شایان گفت-

 امروز کال نمیاد

 او که از اتاق بیرون رفت ، من بقیه لباس ها را به تن

 کردم ،روسري پشمی طوسی رنگ را روي سر

 انداختم و نگاهی به اینه انداختم تا درستش کنم که

 لحظه اي از دیدن خودم در این ظاهر رنگی و شاد جا

 خوردم، از کی لباس رنگ شاد به تن نکردم؟

 از وقتی زن عمو گفت می خواهم طاهر را از راه به در

 کنم؟ یا ان زمان که عمو مانتوي رنگ شادم را راهی

 براي جلب توجهم دانست

را به اجبار عادت داد به رنگ هاي تیره اي کهو من   

 .باید به تن میکردم

 شاید بعد ازدواج با کامران رنگ شاد در خانه به تن

 کردم اما لباس بیرونم همان بود، حاال هم که به عقب



 نگاه میکنم درد می اید از مردي که هیچ وقت پولش

 را خرج خواسته هاي من نکرد و من چه صبورانه به

اختن با وضع نامناسبش جیک نزدم و باخیال س  

 .لباس هاي قبلم ساختم

 سینه ام سوخت، من ندید و بدید نبودم، یا امل و

 افسرده
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 من فقط دختري ساده بودم که پدر و مادرش را در

 بهترین زمان عمرش از دست داده بود و روزگارش را

ردند سیاهکسانی که فقط به خودشان فکر میک  

 کردند وشاید بعد از ان بود که تصمیم گرفتم بهارم

 .هیچ وقت تیره نپوشد

 دیگه از ان حال قبلم خبري نبود که شاید این رنگ

 هاي شاد به من یاد اور شد که منی که هزینه ي

 خرید یک مانتوي روشن را براي خودم ندارم پس

 بیخود میکنم که در افکار به مردي همچون حسام

یکنم و در رویاي پوچم به او دل میبندمفکر م  

 پس تلخ تر از همیشه ام با لبی اویزان و نگاهی بغ

 کرده از اتاق بیرون می ایم المیرا درگیر کارش است

 و دختر کنارش با سالمی متعجب فقط خیره ام

 میشود ، من فقط به تبعیت از ادبم جوابش را میدهم



ن رويچادرم خشک شدام را را جلوي اینه ي رختک  

 روسري طوسی عاریه ایم ثابت میکنم و مانتو و

 شلوار نم دارم را همان طور اویزان درون کمدم رها

 میکنم. بینی قرمز شده ام را باال میکشم، از همان

 صبح تا به االن عطسه و ابریزش بینی رهایم نکرده

 بود

 از اتاق بیرون می ایم بقیه زودتر از من به ناهار

ن تنها به سمت اسانسور میروم ،خوري رفته اند و م  

 دوباره وقت ناهار است و طبیعتا اسانسور ها درگیر

 پس بی خیال سمت پله ها میروم تا قبل از ناهار

 .نمازم را بخوانم
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 یک قدم با تو      

 صداي باز شدن در اسانسور از پشت و مردي که

 مخاطبم قرار داد

 سوار نمیشید؟-

داخل اسانسور مینشیند،نگاهم روي زن و مرد   

 زانوهایم درد میکند و کسی در درونم می خواهد این

 .ضعف معده ام را کمی زودتر آرام کنم

 قدم سمت اسانسور تند میکنم و با سالم و تشکري

 سوار میشم و با فاصله ازشون می ایستم

 اسانسور پایین تر میرود و در قسمت البی می ایستد



 و کرکره ي کشویی عقب میرود

 چشمانم روي چهره ي زیبا و با نشاط دختر رو به

 رویم می نشیند و حسی اشنا

 !او را جایی دیده بودم

 دختر جوان و خوش پوش لبخندي شیرین میزند و با

 سالمی کرم وارد اسانسور میشود و کنار من می

 ایستد ،چشمان به نتیجه نرسیده ام را ازش میگیرم

 و به رو به رویم نگاه می کنم

- پایین میرید؟ شما  

 مرد در جواب لحن شیرین دختر مودب جوابش را

 میدهد

 بله،شما با کدوم طبقه کار دارید؟-

 با مدیریت-

 مرد جوابش را میدهد و نگاهم من دوباره روي چهره

 اشنایش می نشیند،از این ظاهر موجه و شیک همین

 هم بر میامد، شاید ارباب رجوع بود و شاید هم یک
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 یک قدم با تو      

 تاجر مثل خود حسام

 عقلم بی توجه به حدس هاي خوش خیاالنه ام دهن

 کجی میکند

 شاید هم دوستش! از این زیبایی چیزي هم-



 بعید نیست،فقط ریحانه تو چقدر شبیه به این

 !!دختري؟ هیچی

 سینه ام کمی میسوزد و حسادتی در دلم پیچ می

 خورد

دختر سمت منمی خوام نگاهم را بگیرم که چشمان   

 می چرخد و رویم می ماند، نگاهش ریز میشود ،

 شاید از نوع نگاه مقرضانه ام خوشش نیامده ، خب

 حق با او بود

 خواستم نگاهم را بگیرم

 که ابروهایش باال میپرد و لبخند میزند

 واي سالم-

 تعجب می کنم ، این واي یعنی من هم براي او اشنا

ه ام مرا به یاد اوردهبودم و او ودتر از مغز فسیل شد  

 لبخندي مودب روي لبم مینشانم

 سالم-

 با ایستادن اسانسور و باز شدن درش ، من نگاهم را

 میگیرم و چون جلوتر از بقیه هستم زودتر پیاده

 میشوم و سمت سالن غذاخوري قدم برمیدارم

 منو نشناختین-

 جا می خورم، نگاهم به عقب برمیگردد، او پشت من

یرون امدهاز اسانسور ب ! 
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 یک قدم با تو      

 راه اماده را به سمتش برمیگردم ، کارمندان دیگر از

 کنارمان عبور میکنند

 رو به رویش می ایستم

 شرمنده متوجه نشدم پشتم پیاده شدید-

 به نگاه خندان و لب هاي خوش فرمش نگاه میکنم

 نه حقیقت نشناختمتون-

در چهره اش اتفاق انتظار حرفم را دارد که نقییري  

 نمی افتد

 مهنازم-

 !مهناز؟

 برایم اشنا نبود پس سرم را به حالت نفی تکان دادم

 شرمنده باز هم نشناختم-

 بند کیف کرم رنگش را روي شانه اش مرتب میکند و

 موي لخت بلوندش را پشت گوش میدهد

 چشمانم روي طرح ناخنش می ماند

- شینیه شب حال دخترتون خوب نبود، سوار ما  

 حسام شدید

 نوري در ذهنم و لبخندي عمیق روي لبم نقش

 میگیرد

 اخ بله به جا اوردمتون، خوب هستید؟-



 دستم را که به سمتش دراز کرده ام در دست

 میفشارد و آرام رها میکند

 به سمت دیوار قدم برمیدارم تا دیگر وسط راه نباشم
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 یک قدم با تو      

 حال دخترتون خوبه؟-

- ه لطف شما بله مچکرمب  

 نگاهش رویم میچرخد و لحنش کمی کنجکاو میشود

 شما از اول تو شرکت حسام مشغول به کار بودید؟-

 یا بعد از اون قضیه اتفاق افتاد؟

 حس بدي وجودم را پر کرد، احتماال خیال کرده که

 ...حسام را خام کرده ام و شاید بدتر از ان

 ریحانه خجالت بکش، حق با اوست

عکس حسادت و طعم گس شده ي دهانم لبخندبر  

 میزنم و با ادب جوابش را میدهم

 من یه توصیه و لطف یکی از اشناهایم در شرکت-

 مشغول به کار شدم و شاید تا چند وقت نمی

 دونستم این شرکت براي اقاي بارگاهی است

 ثانی اي ذهنم جرقه زد و چیزي را به خاطر اورد...او

 !همسر حسام بود

غی بر سرم ریختنداب دا  

 هاج و واج ماتش ماندم



 حاال دلیل ان نگاه و سوال عاقالنه بود

 چه جالب، این حسام ولی هیچی به من نگفت-

 نگاهم حاال با حالی دیگر خیره اش بود، او انتخاب

 حسام بود، او همسرش بود و من چه خیال ها که

 نکرده بودم

 چشمانم سیاهی رفت و سر و سینه ام سنگین شد،

 زانویم سست شد، دست به دیوار انداختم تا نقش بر

 زمین نشوم
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 یک قدم با تو      

 حالم در مقابلش زیر و رو شد و او از این تغییر

 ناگهانی جا خورد

 چی شد عزیزم-

 نفسم بند امده از افکار ذهن و قلب به درد امده سر

 تکان میدهم

 هیچی فقط سرم گیج رفت-

م، سینه ي پر درد وچه حس مفتضحی داشت  

 شرمساري خفه کننده

 او بی خبر لبخند زد

 مزاحمت نشم،احتماال قندتون افتاده، غذا بخورید-

 بهتر میشد

 من جان دادم از لبخند مهربانش، او بی خبر از



 گستاخی من نسبت به همسرش بود

 لرزیدم و شرمنده نگاه از او گرفتم

 به خیال خودم مرگ می خوردم بهتر بود

ت و به خیالش مزاحمم نشد تا وقت غذایم تماماو رف  

 .نشود

 درحالی که بندبندوجودم را خرد شده تصور

 میکردم سمت پله ها رفتم،مبهوت و بیشتر حیران

 از مسئله ي مهمی که فراموشم شده بود دو پاگرد را

 رد کردم که پایم دیگر یاري نکرد و زانویم محکم به

 .سنگ لبه ي پله خورد

یک ماري سمی در تنم پیچد دردي مثل گزش  

 خورد، ضعف کردم و روي همان پله نشستم و دست

 .روي آن نقطه ي پر درد کشیدم
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 یک قدم با تو      

 اما سنگینی دردي که روي قلبم نشست حالم را

 .خرابتر کرد

 دردهایم بهانه شد براي سربازکردن بغضی که گوشه

 .ي گلویم کز کرده است

نشست. ناباورانه تمام مدت زماناشک روي صورتم   

 طی شده را مرور می کنم و به زیر عذاب وجدانی که

 روح و روانم را در چنگ خود گرفته احساس له شدن



 .دارم

 هیهات برتو ریحانه که تمام مدت چه ها در سرت

 پروراندي؟! از تصورات زشت و ناپسندم پلک

 میبندم و درمانده پیشانی ام را به زانویم تکیه

دهممی . 

 .ضربه ي بدي خورده بودم

 وجدانی که حاال در این سکوت، قد علم کرده و

 نظاره گر، چوب عدالت دستش گرفته همانند عذاب

 جهنمی است که کبریتش را خودم برخرمن دل و

 .دینم انداخته بودم

 در حال سوختنم میان این شعله هاي آتش، جنگلی

 .که در جانم ریشه دوانده بود شعله کشیده است

 سینه ام میسوخت و دلم سنگین بود، سرم سوت

 کشید از واقعیت تلخی که ناآگاهانه چشم رویش

 .بسته بودم

 به خود آمدم. اینجا موقعیت مناسبی براي مواخذه و

 .به دار آویختن احساسم نبود

 بلند شدم دست به نرده ها گرفتم و با همان دردي
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 یک قدم با تو      

برداشتن را برایم سخت کرده بود ازکه همچنان قدم   

 .پله ها باال رفتم



 .سینه ام سوخت و حاصلش اشک بود

 .قلبم آتش گرفت و حاصلش اشک بود

 .بند بند وجودم تیر کشید و حاصلش اشک بود

 .به زیر سنگینی بار روي دوشم نفس کم آوردم

 دوست داشتم از مسیر همین پله هاي اضطراري تا

یکباره لرزي برجانم نشست کهطبقه ي آخر بروم اما   

 .همان نفس بندآمده را در سینه ام حبس کرد

 استخوان هایم را سرمایی ازار دهنده در بر گرفت و

 .زانویم را براي قدم بعدي سست و بی جان کرد

 با همان حال زار ، جسمم را تا ورودي در اسانسور

 .کشیدم و خود را به نماز خانه رساندم

شدم مردد وارد نمازخانه . 

 چشمم روي سجاده ي سبزي که کنج دیوار تا شده

 .بود نشست

 .جلو رفتم و با همان سیالب اشک سر به زیر انداختم

 .دستم براي باز کردن تاي سجاده لرزید

 .خدایا؟ مرا میان این درماندگی به خود واگذارم نکن

 براي بنده اي که نمی داند استغفار کند؟ یا نماز شکر

ونه خدایی خواهی کرد؟به جا آورد ؟ چگ  

 براي بنده اي که از ناخوشی روزگارش گله مند است

 چه اتفاقی رقم خواهی زد؟



 براي روي خوشی که زندگی نشانم نداد، براي

 دردهاي قلب ترك خورده ام چه تدبیر خواهی کرد؟
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 یک قدم با تو      

 تاي سجاده را باز کردم و مهر را روي زمین گذاشتم

پا ایستادم، براي حرف زدن با خدایم قامتو روي   

 بستم اما هللاا اکبر بر لبم نرسیده سرم گیج رفت و

 سیاهی مطلقی پشت پلک هایم براي ثانیه اي جا

 .خوش کرد و مجبورم کرد به نشستن

 سرکه باال کشیدم تصویر چهره ي

 .مهناز روبه رویم بود در همان بیمارستان کنار حسام

یگري مقابل چشمانم حانتصاویر یکی پس از د  

 گرفت و تمام اتفاقات شبی که بهار در تب می

 سوخت و من دست تنها و درمانده کنار خیابان

 .ایستاده بودم ثانیه به ثانیه اش برایم مرور شد

 یادآوري اش دلم را ریش کرد و اشک گوشه ي

 چشمانم را سوزاند

 پلک هایم را بسته نگه داشتم

قط بابت حسامی کهدلم هق هق می خواست نه ف  

 متاهل بود براي دل هرز رفته ام براي پاي به اشتباه

 لغزیده ام

 بابت نگاهی که به مرد زنی دیگر داشتم براي تمام ان



 .احواالت شیرین سر صبحم

 .و براي چادري که روي سرم بود

 با ذکر یک استغفار روي پا ایستادم و

مازبا همان حال نمازم را خواندم و گوشه ي دیوار ن  

 .خانه کز کردم

 چادر را روي صورتم کشیدم و سرم را بین زانوهایم

 مخفی کردم
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 یک قدم با تو      

 دلم تیغ در دست داشت و دیواره هاي سینه ام را

 .خط می انداخت

 عقلم با تمام قوایش لگد به دلم میکوبید که حقم

 است، وقتی با محبتی بی نظر خیال خام کرده ام باید

این روز بیوفتمبه   

 وقتی قدو باالیش ته دلم را خالی کرد باید سیلی به

 صورتم میزدم تا به خودم بیایم و حساب کار دستم

 بیاید

 اما افسارم را به دل خوش خیالم دادم تا براي

 خودش قصه سرایی کند

 بدبختی و دلگی که شاخ و دم ندارد وقتی مردي با

شل شديشرایط حسام بهت نگاه انداخت تو سریع   

 و خودت را باختی میشود همان دلگی



 نمی دانم چقدر گذشت، حال خوشی نداشتم، اما

 باید بلند میشدم و خودم را جمع میکردم

 خدا خواسته بود تا قبل از انکه بیشتر در این گناه

 غرق شوم نجاتم دهد

 درد داشت شکر این قضیه اما شکر کردم از خدایم

با همان ویرانه ي که حواسش به من بود و پا شدم و  

 درون به اتاقم برگشتم

 نمی دانم ظاهرم چطور بود که نگاه المیرا با ورودم

 کمی بیش از معمول رویم نشست اما با خودم در

 همین لحظه عهد کردم دیگر کار به کار کسی ندارم

 راهم را میروم و می ایم

 میشوم همان کسی که بودم زنی با سپري اهنی
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دم با تویک ق        

 حسام

 کاظمی فنجان قهوه را روي میز مقابل مهناز

 .میگذارد و با اشاره ي سر من از اتاق بیرون میرود

 نگاهم روي مهناز می نشیند، پا روي پا میاندازد و

 لبخندي گل گشاد تحویلم میدهد

 از این لبخند خوشم نمی اید ، منظوري در پس این

 .نگاه زنانه است

 اینورا-



م کاري براي ان لبخند نمیکندلحن خشکم ه  

 به پشتی صندلی تکیه می دهد ، شالش از روي سر

 :تا روي شانه هایش سر میخورد

 دیدم بی معرفتی گفتم خودم بهت سر بزنم-

 :ابرویم باال میپرد و لحنم نیش دار میشود

 نمی تونستی تا بعدازظهر که برمیگردم خانه صبر-

 کنی؟

براي تجدیدخوب میدانست از اینکه دوستانم   

 .دیدار پا به شرکت بگذارند، خوشم نمیآید

 لحن نیش دارم کار خودش را کرد و لب هایش را

 :کمی جمع کرد و پرسید

 چرا انقدر برزخی ؟ چیزي شده؟-

 راست میگفت فکرم از صبح درگیر گنجشککم و

 .احواالتش بود. نمی دانستم در چه حال است

شامی که بدترازآن تماس فروغ بود و ترتیب دادن  

 خبر میداد دو روز دیگر باید در معیت خانواده ي

 .بخشی باشیم
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 این شام برایم کارت برنده بود، دیدار با بخشی و

 اینبار پیش کشیدن صحبت از شراکت. اما اصل این

 !شام مشکل داشت!می دانستم کار هادي است



کر کردنمبه همان قراري که گذاشته بود براي ف  

 برمیگشت. می شناختمش و این مهمانی زود هنگام

 .دلیلی نداشت جز صحت افکارم

 اما من تصمیمی براي شروع با دختر بخشی

 نداشتم. تمام ذهنم پر بود از زنی که امروز در باران

 .خیس شده بود

 تمام این ها واقعیت انکار ناپذیر زندگی ام بود و قرار

ار خبر داشته باشد. پسنبود جز من کسی از این افک  

 سري به نشانه ي نفی تکان دادم و سرم را گرم

 :حضور مهناز کردم

 تو خوبی؟ چه خبر؟-

 تنش را جلو کشید و نگاهش لحظه اي روي حالت

 :خشک نگاهم نشست

 .اره ،برات برگه هاي شرکت اذین را اوردم-

 اذین؟-

 :نگاهم پر از سوال میشود

 مگه دیدیش؟-

بت تکان میدهد و از درونسرش را به حالت مث  

 کیفش پوشه اي بیرون میکشد، بلند میشود و با دو

 :قدم بلند پوشه را جلویم میگذارد

 .دیشب پیشش بودم گفت اینو برسونم بهت-



 نگاهم به جاي برگه هنوز روي مهناز بود که
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 یک قدم با تو      

 باافتخار، پیروزمندانه و نرم سر جایش نشست، نگاه

م بدبین شد، قبل از ان که دهن باز کنم خودشتلخ  

 حرف هایم را از صورتم خواند و با لحنی پر بهانه

 :گفت

 فکر بد نکن-

 لحنم پر تمسخر میشود و نگاهی پر استهزا روانه ي

 :چشمانش میکنم

 کاري نکن که بقیه فکر بد در موردت بکنن، فردا-

 که بقیه بشنون چه فکري راجع بهت میکنن؟

نگاهم خوشش نیامد که اخم کرد و با از لحن و  

 :دلخوري گفت

 من کار اشتباهی نکردم، هر کی پیش اذین رفت-

 یعنی بله؟

 امان از دست این دختر ها و نگاه هاي سطحی و

 !خوش باورشان به جنس مخالف

 لحنم را تند میکنم، بعضی اوقات واجب بود گوش

 :مهناز را میکشیدم

- نی که همه میدونناره، وقتی شبانه بري خانه اذی  

 براي خودش مرجعیه و همه جا رو اباد کرده یعنی تو



 .هم اره

 بهش برخورد اما باید تلنگرم را میزدم تا بفهمد با

 هر ادمی نشست و برخواست نداشته باشد و فکر

 .اسم و رسم و نجابت خودش هم باشد

 :دلگیر گفت

 خیلی بیشعوري،-
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- ورم که دارم وظیفه ي برادر بی خیالتو مناره بیشع  

 بازي میکنم

 کیفش را پر حرص برمیدارد و عصبی نگاهم

 :میکند

 پس بزار منم اداي حنانه را برات دربیارم. وقتی اون-

 زن هفت پشت غریبه را بر میداري میاري توي

 شرکتت استخدامش میکنی و صداشم در

هم نمیاري،باید فکر حرف مردم و برداشت دیگران  

 باشی. پس منم حق دارم بد برداشت کنم، حواستو

 .جمع کن حسام بارگاهی

 نگاهم ریز میشود و شش دانگ حواسم جمع حرف

 :بی ربطش میشود

 یعنی چی؟-

 شالش را روي سرش میکشد و با همان نگاه رنجیده



 :سمت در میرود

 یعنی این که توي بیشعور فقط بلدي براي من نقش-

 .امامزاده بازي کنی

اکنشش میگفت حرف هایم برایش گران تمام شدهو  

 .و حسابی بهش برخورده بود

 طبیعتا باید کمی نرم از قبل رفتار میکردم تا

 .سردربیاورم از این حرف هاي پر منظورش

 از پشت میز بلند میشوم و با صداي قاطع و لحنی

 :نرم شده اما محکم صدایش میکنم
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 مهناز-

ی ایستد و سمتم برمیگرددم  

 قرمزي و اشک حلقه زده میان نگاهش می گوید

 .کمی تند رفتم

 :با مهربانی میگویم

 دیونه می خواي گریه کنی؟-

 لبانش جمع شد و نگاهش را پر اخم و دلگیر از

 :چشمانم گرفت

 .مشکل اینه فقط خودت رو ادم فرض می کنی-

یمهربانی ام به مهناز شهامت داده بود که کم  

 متفاوت با همیشه حرف بزند. کمی رویش زیاد شود



 .اما من همان حسام قبل بودم

 تک ابرویم باال پرید و سمتش قدم برداشتم

 :نگاهش روي پاهاي بلندو محکمم نشست

 نه تو هم ادمی فقط احمقی-

 نگاهش عصبی باال می اید و می خواهد دهن باز کند

دامهکه سریع با همان لحن پر جذبه و عاقالنه ا  

 میدهم

 احمقی که با تمام حرفایی که پشت اذین هست-

 دوباره میري خونش ، دوست داري همه ي مردا یه

 جور دیگه نگاهت کنن؟ بابات که هیچ، اون ماهان بی

 غیرت کدوم گوري بود که رفتی پیش اذین؟

 :کالفه و پر حرص کالمم را میبرد

 .تو اصال نمی دونی براي چی رفتم-
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 صاف در چشمان دلگیر و به نم نشسته اش خیره

 :میشوم

 براي چی رفتی؟-

 لب میگزد و دست سمت موهاي تازه رنگ شده اش

 میبرد که شالش دوباره لیز میخورد و روي شانه اش

 :می افتد

 براي خوش گذرونی که نرفتم، گفته بود هر وقت-



 راهم از اونجا گذشت یه سر برم پیشش تا این

 مدارك را برات بیارم، منم یه قهوه خوردم و زود

 .برگشتم

 نگاهم را از چشمانش نگرفتم

 چرا خودش نیاورد؟ چرا تو باید میرفتی میگرفتی؟-

 اون پوفیوض گفته باشه بیا ببر، تو چرا رفتی؟

 صدایم ارام و پر خشم بود و همین ترس به نگاه

 .مهناز انداخت

و او هم انگار نمیاین دختر برایم شبیه حنانه بود   

 خواست در این مورد کم بگذارد و می خواست دقیق

 :مثل حنانه سبک سر و احمق جلوه کند

 .نمی دونم، من فقط خواستم بهت لطف کنم-

 انگشتم را مقابل چشمانش باال می اورم و با لحنی پر

 :تهدید زمزمه میکنم

 نبینم دورو ور اذین و رفیقاش بپلکی ، گوش مالی-

هم گردن خودم اون عوضی . 

 نگاهم را از صورتش میگیرم و دستمالی از روي میز

 برمیدارم و سمتش میگیرم
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 .حاال هم بشین قهوه ات را بخور حالت جا اومد برو-

 به نشانه ي بله سري تکان داد و سمت صندلی اش



 رفت

 نگاهم تا نشستنش همراهیش کرد و بعد به سمت

شتم با نفسی عمیق سر جایم نشستم ومیزم برگ  

 .دست به گیج گاهم کشیدم

 یادم نیست مهناز از چند سالگی ام همبازي ام بود،

 ولی فوت مادر و بدی پدرش خوب در یادم

 مانده بود، سنم کم بود اما فهمیدم تنهاست و از

 همان بچه گی دلم خواست برایش نقش پدر و برادر

  این که میبینممترسک وارش را بازي کنم و حاال

 میان دل مشغولی هاي خودم او را فراموش کردم

 .عذاب میکشم

 نگاهش میکنم سرش گرم قهوه ي از دهن افتاده

 اش است

 بگم عوضش کنن؟-

 نگاهش باال می اید هنوز چشمانش رنجیده و شاید

 :کمی شرمنده بود

 خوبه-

 حاال که آرام شده وقت خوبی براي پرسش

 :بود.گلویی صاف میکنم

 خب بگو ببینم کیو دیدي که می خواي برام شایعه-

 سازي کنی؟



 فنجان نیمه خورده اش را روي میز رها کرد و با

 :همان نگاه دلخور خیره ام می شود
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 همون خانمه که اون شب سوارش کردیم، بچش تب-

 .داشت بردیمش بیمارستان

ن زن یک لحظه ازنیاز به راهنمایی بیشتر نبود ، ای  

 خاطرم پاك نمیشد و او چه میدانست که تمام دل

 .مشغولی ام شده بود

 اما نمیشد این ها را به هیچکس گفت و با همان لحن

 :بی تفاوت گفتم

 خب-

 همین دیگه جا خوردم دیدمش، این که اون یهو تو-

 .شرکت تو با اون سر و شکل

 کمی جا می خوردم رادارهایم به صدا در می اید

 مگه چه سر و شکلی داشت؟-

 اون شب که دیدیمش لباس هاي خوبی به تن-

 نداشت ولی امروز مانتو و شلوارش خیلی خوب

 بودن. چه رنگ شادي ام پوشیده بود خانم. آب رفته

 زیر پوستش. شک افتاد به دلم که نکنه اقاي

 بارگاهی داره توجه بیجا خرجش میکنه؟

سی مزخرفموجی از اتش به جانم ریخته شد و ح  



 .سلول به سلول تنم را در برگرفت

 این لحن پر کنایه و این نگاه از باال به زیر او دندان

 هایم را روي هم فشرد، نمیشد حرفی بزنم یا رفتار

 .تندي نشان دهم

 خوبه همین یه قلم را کم داشتی-

 :از لحن تلخ و شاکی ام جا می خورد

 یعنی چی؟-
644 

 یک قدم با تو      

- وب منو شناختی، حاال هم لطفا برو سرم شلوغهخ  

 نگاهم را از چشمان متعجبش میگیرم به برگه هاي

 .زیر دستم خیره میشوم

 :متوجه عمق دلخوري ام شد که به توضیح گفت

 ....چرا حاال اتیشی میشی منظورم این بود که-

 :سر باال می اورم و قاطع و محکم گفتم

- فظمن دنبال منظورت نیستم...خداحا  

 نه فقط مهناز،

 که تمام ادم ها همین بودند و بیشترین ترس من که

 شایدهم بزرگترین نقطه ضعفم به حساب میآید

 .همین ترس از حرف و حدیثهاي اطرافیان است

 ...با خودت صادق باش حسام

 این اختالف طبقاتی، خانواده ي من با آن همه ادعاي



اطرافیانماصالت در برابر ریحانه اي که قطعا به چشم   

 بی ریشه خواهد بود، و بدتر بیوه بودنش... توان

 مقابله با این همه تضاد را دارم؟

 دهانم تلخ شد و سرم تیر کشید. ذهنم هرچه بیشتر

 .مرور میکرد،جانم بیشتر عذاب میکشید

 !همه ي این مسائل،وجه اشتراکی که میانمان نیست

 دلیل براي قضاوت و مخالفت تک به تک اطرافیانم

 خواهد بود، من به درك اما ریحانه؟؟؟

 چگونه مقابل حجم عظیم مخالفت ها و چه بسا

 توهین ها و تحقیرهایی که دوراز تصور نیست

 مقاومت کند؟

 .این بار براي شانه هاي طریفش، زیادي سنگین بود
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 تنها و بی پناه چطور قدعلم کند؟

را پایین میکشم و کرکره ي این دل صاحب مرده  

 باز هزار باره و هزار باره به خودم نهیب میزنم تنها

 راه چاره بی خیال شدن و چشم بستن براین

 .احساسات نوپاست

 این ، جز دردسر برایم هیچ نخواهد داشت و

 هرآنچه نصیب ریحانه میکنم یک عذاب چند روزه و

 شعله هاي آتش عظیمی است که اطرافیانم به جانش



انداختخواهند  . 

 در اخر هم،من میمانم و نیش و کنایه و نگاه چپ

 هادي و شرکتی که تا آستانه ي ورشکستگی خواهد

 .رفت و اصال بعید نیست از دستم درش آورد

 دستم را مشت میکنم. کالفه،عصبی با نفس هایی

 تند شده و بیقرار دست به صورتم میکشم تا از

 .شراین افکار مخرب رهایی یابم

ام ،ریحانه بدبخت تر از قبل میشودرها کن حس  

 .تو مرد مقابله با این حرف ها نیستی

 موقعیتت، اموالت، پله هاي ترقی با این زن گم

 میشود محو میشود. هرچه تا به امروز بافته اي

 .پنبه میشود

 .اصال حرف اول زندگی ات با این زن فرق میکند

 عصبی تر از لحظه ي قبل،از حرف ها و صداهاي

مغزم کاغذ زیر دستم را مچاله میکنمدرونی  . 

 دلم حرف دیگري براي گفتن داشت اما منطق ، زبان

 دلم را بسته بود، با خودم صادقم بودم و همیشه می
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 دانستم در این زندگی چه میخواهم و به دنبال چه

 .میگردم

 باید بی خیال این زن میشدم و میگذاشتم هر دو،



مین منوال زندگی مان جلو برویمبه ه ... 

 روي پا میایستم

 دستم را مشت میکنم

 با هیجان با انرژي اجباري که به وجودم تلقین و

 تزریق می کنم به خودم میقبوالنم که بهترین

 .تصمیم همین است

 اما هنوز چند قدم برنداشته

 یاد نگاهش قاطعیت عقلم را سست میکند،مرور

لحن پر غمش وقتی از نگاه تنهایش در ماشین و  

 تلخی زندگی اش میگفت غیرت مردانه ام را نشانه

 میرفت و برایم عجیب است که مثل همان زمان دلم

 میخواهد پشتش باشم،تکیه گاهی امن که اجازه

 .ندهم قطره اشکی به چشماش راه پیدا کند

 صدایی در مغزم اکو میشود.اما به چه قیمتی حسام؟

حال و هواي قلبم پرید. حاالباز عقلم بی اجازه میان   

 .میان این جدال عقل و احساس حس نابی مییابم

 این بار حرفی از من و غرورم درمیان نیست، همه ي

 نگرانی ام براي ریحانه است براي زنی که اگر دل به

 ...من ببندد و دوباره بشکند

 درمانده تر سرجایم بازمیگردم و پشت میز

 .مینشینم



رم و چشم میبندم،سینه امسر میان دستانم میگی  
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 .تنگ شده و نفسم سخت باال میآید

 این که میدانم نگاه همه به ریحانه وقتی دوشادوش

 من و در زندگی ام کنارم بایستد می شود شبیه یا

 .حتی بدتر از مهناز ، ازارم میدهد

 نمی خواهم به خاطر هوس مردانه ام مرغ عشق دلم

ار دهمرا آز . 

 بپذیر حسام! قسمت من همین است که همانطور که

 االن هوایش را دارم کنارش باشم و حواسم به

 مشکالتش باشد اما با دلی که دنبال تصاحبش

 .نیست

 ضربه اي که به در خورد، مرا از گودال افکار بیرون

 .کشید

 چشمانم باز و سرم از میان دو دستم رها میشود

 بله-

میشود و قامت بلند و مردانه ي در اتاق کامل باز  

 علی رو به رویم ظاهر میشود ،کسی به سینه ام

 :چنگ میزند وقتی شادمانه می گوید

 مهمون نمی خواي؟-

 انگار خدا بی توجه به ظرفیت تکمیل شده ام، آزمون



 .هاي سخت را براي امروز تنظیم کرده است

 به سختی لبخندي گرم روي لب می نشانم واز روي

لند می شومصندلی ب : 

 به به راه گم کردي-

 با خنده اي گرم درب اتاق را می بندد و ارام سمتم

 :قدم بر میدارد
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 .راهم این سمتی بود گفتم بیام بهت سالم کنم-

 با دست به مبل ها اشاره میکنم

 به جبران این افکار تلخ و مزاحم غیر ارداي دستش

می فشارمرا گرم میان دستم  : 

 نمیشه ما از این راه نامرد بخوایم زودتر سمت ما-

 .بیفته

 به دست به مبل ها اشاره میکنم

 .بشین بگم برات قهوه بیارن-

 همانطور که روي مبل می نشیند،با همان لبخند

 :صمیمی گفت

 فقط بگو براي منو شیرین کنه-

 شماره ي داخلی را میگیرم

 مرض قند نگیري پیرمرد-

ان سمت جوابم را میدهدصدایی از   



 بله اقا-

 .دوتا قهوه ،شیر و شکرم بیار-

 :علی پرسید

 انگار مهمون داشتی؟-

 ارتباط تلفنی ام را قطع میکنم و نگاهم سمت لیوان

 نیم خورده ي جا مانده ي مهناز میماند

 سمت علی قدم بر میدارم و روبه رویش می نشینم

 .ماله مهنازه،پیش پاي تو رفت-

- بود؟حالش خوب   

 به چشمانش نگاه میکنم و میگویم

 اي بد نبود،تو خوبی؟ جمعه نتونستم خیلی باهات-
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 حرف بزنم...کارات خوب پیش میره؟

 به عقب تکیه می دهد ، چشمانش مثل همیشه ارام

 :و پر طمانینه روي من می ماند

 فعال فقط دوتا پرونده دستمه ،یه چند وقتی می-

وام سرم خلوت باشهخ . 

 حرفش حس بدي به جانم انداخت. می دانستم او چه

 نقشی در زندگی ریحانه دارد. این که موضوع کم

 کردن پرونده ها و مشغله ي کاري اش به ریحانه ام

 .ربط داشته باشد،روانم را بهم می ریخت



 لبخند ي محو روي لبم می نشانم و با لحنی کنجکاو

 :می گویم

- که دنبال خلوت کردن باشی از تو بعیده . 

 گفتم برات از ریحانه و بهار،فعال می خوام وقتم را-

 .بیشتر با اونا تنظیم کنم

 علی چه میدانست؛ حرف هایش همانند انگشتانی

 است که محکم بیخ گلویم گذاشته و سد نفس هاي

 .داغ کرده ام شده

 به چشمانش دقیق میشوم تا شاید راهی به مقصود

ا لحنی که به نظرم عادي آمد گفتدلش باز کنم.ب : 

 امروز اومدم دنبال ریحانه، جناب عالی جفت پا-

 .رفتی تو قرار ما، مجبور شدم جلو بندازمش

 اشوب میشوم، اتش میگیرم میان جهنمی که علی

 .ناخواسته و ندانسته میان سینه ام جا کرده است

 تمام زورم را زده بودم تا گنجشککم را از بهترین

ر نگهدارم و حاال علی جلویم نشسته و بارفیقم دو  
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 .لبخند از نقشه هاي بر باد رفته ام میگفت

 لحظهاي باخودم فکرکردم علی جنس بودنش

 درکنارم با دیگران اطرفیانم فرق میکند. اگر این

 حسی که به ریحانه دارم را برایش بازگو کنم؛ آن



ن، شاید دست از سر اینموقع این رفیق بزرگمرد م  

 جان جانان من بر میداشت و میگذاشت این نفس

 .من راحت تر میان سینه ام بچرخد

 ...راستش علی-

 تقهي به در کالمم را میبرد و کاظمی با سینی قهوه و

 محتویاتش وارد میشود

 او سالم میکند و من غرق خودم و رقیب روبه رویم

لرزیده ام بهمیشوم،به علی که بی خبر از من و دل   

 .گنجشککم خدمت میکرد

 مطمئنم دست کم تا این لحظه قصد و غرضی در

 کارش نبود. اما در جواب دلم چه بگویم که هنوز

 اتفاقی نیوفتاده ترس به جان روز و روزگارم افتاده

 بود؟

 میترسم چون کسی درونم فریادمیزند که این دو

 .بدون در نظر گرفتن سنشان چقدر بهم میآیند

عنت به افکار مزخرفی که این روزها سوهان روحمو ل  

 شده. براي صداهاي درونی ام خنجر تیز میکنم که

 هیچ کس به ریحانه ي من نمیآید، اصال تا وقتی من

 هستم و نفس میکشم چرا باید مرد دیگري به او

 محبت کند حتی اگر قصدش فقط بهار زندگیاش

 .دخترك کوچکش باشد
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ا تویک قدم ب        

 .کاظمی از اتاق بیرون رفت

 :علی روي چهره ام متمرکز شد

 داشتی یه چیز می گفتی-

 نگاهش می کنم، به موهاي جو گندمی و چهره ي

 جذاب مهربانش، به نگاه صاف و ساده اش

 .چشم میبندم و نفس میکشم

 خدایا این امتحان براي جنس حسام بارگاهی خیلی

 .سخت خواهد بود

 حسام خوبی؟-

از میکنم دست به شقیقه هاي نبض گرفته يپلک ب  

 پر دردم میکشم

 خوبم-

 !بازم که سر درد داري-

 نفس داغم را بیرون میدهم

 میاد و میره-

 حواست هست به خودت؟-

 پلک هایم را با دو انگشت می فشارم و در ذهن مرور

 .میکنم

 حواست به خودت هست اقا حسام؟

دروغحواست هست که نمیدانی چه می خواهی! به   



 :گفتم

 اره-

 من نمی دانم چه می خواهم لحظه اي قبل ریحانه را

 پشت درهاي قلبم گذاشته بودم و خودم را در نقش

 یک حامی مالی برایش تفسیر کرده بودم و حاال
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 .مانند ماري زخمی از درون به خودم میپیچم

 چشمانم سمتش می چرخد

ست و من نمی دانم نسبت بهنگاه نگرانش روي من ا  

 این رفیق بیست ساله ام وقتی پاي ریحانه وسط

 !باشد چه حسی دارم؟

 قهوتو بخور سرد نشه-

 سرش را به تائید تکان میدهد و فنجانش را بر

 میدارد

 اصال ببینم آقا-

 طنز کالم علی کامم را تلخ میکند.فنجان قهوه ام را

ده اي کمیاز مقابلم برمیدارم و بی هیچ شیرین کنن  

 میچشمش و طعم تلخش دهان زهرم را بیش از قبل

 .تلخ تر میکند

 نگاهم رویش است و او توجه اش را از نگاهم می

 خواند و ادامه میدهد



 این ریحانه خانم ما رو اصال دیدي؟-

 فنجان قبل لب هایم پر مکث می ماند و چشمانم به

 .نگاه علی است

 .ریحانه ي ما؟ قلبم مچاله میشود

کامی تلخ شده و لحنی که می دانم قطعا کنایه داربا   

 :خواهد بود گفتم

 اره، چطور می خواي نظرم را در موردش بدونی-

 :متوجه لحن پر کنایه ام شد که خندید و گفت
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 خودتو زیادي تحویل نگیر-

 دندان هایم را محکم به هم میفشارم، فکم هر لحظه

یک میشودبه انفجار نزد . 

 قهوه را نمی خورم دیگر کوفت میخوردم طعمش از

 این بهتر بود.. آرام روي میز برش میگردانم

 گفتم شاید منتظر اجازمی-

 باز هم بی دغدغه و بی خیال به لحن گزنده ام

 میخندد

 اجازه چی داداش، اونی که من مشتاقشم اجازشو-

 .دادن

یدهاو که می گوید داداش من از این حس شعله کش  

 در تنم شرم میکنم



 سخت است میان این احواالت به هم ریخته لبخند

 بزنم اما به سختی شکلکلی شبیه به تلخند در می

 اورم

 .علی... حواست به مادرش باشه-

 .نفس میگیرم، راه جدیدي را باید امتحان میکردم

 مشغول خوردن قهوه اش است و نگاهش به من و من

 سعی میکنم منطقی ادامه بدهم

 تو دنبال اون بچه اي نکنه رفتاري از سمت تو-

 ریحانه...خانم را به اشتباه بندازه

 حرفم را زدم و حاال مستقیم به نگاه ارامش خیره ام ،

 او نمی داند من چه حالی دارم وگرنه اینقدر راحت

 قهوه اش را تمام نمی کرد تا من این سمت جان

 .بدهم
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همراه فنجانش روي میز مینشیندنگاهم   

 خیالت راحت ، ریحانه انقدر حساسه که من اگر-

 .دست از پا خطا کنم بهار را میبره و ناپدید میشه

 شاید این حساس بودن ریحانه و لحن بی حس علی

 نسبت بهش کمی ارامم میکرد

 حسام جان من دیگه مرخص شم از حضورت-

دوبارهبه همراهش می ایستم و این حس بدبینی   



 .مثل افت به جانم می افتد

 منم یه کاري تا پایین دارم همراهیت میکنم-

 ا باشه پس-

 او جلو تر می رود و من بدون تن کردن کت با همان

 پیراهن سفید رنگ به دنبالش از اتاق بیرون می زنم

 شایان با دیدن ما میایستد و با علی خداحافظی

 میکند

ه استاما تمام حواس من پی دیدن ریحان  

 تمام امروز را فکر و خیال نکردم که حاال بی خبر از

 احوالش او را به علی بسپرم

 درون اسانسور به علی گفتم که تا او سوار ماشینش

 شود و بخاري را بزند من میگویم بچه ها به ریحانه

 .خبر دهند که منتظرش است

 وبا پذیرش بی چون و چراي علی خودم به سمت

 اتاقش قدم برمیدارم

 پشت در نیمه باز اتاق نفسی میگیرم و دست سمت

 دستگیره میبرم.از صندلی خالی ماندهي گودرزي

 احساس رضایت دارم. صبح که ریحانه را درآن حال
655 

 یک قدم با تو      

 و روز دیدم اینگونه به نظرم آمد که حضور گودرزي

 دراین اتاق چقدر میتواند معذبش کند. به همین



راحتی ریحانه از طریق شایان وارد عملعلت بابت   

 شدم که گودرزي را مهمان یک مرخصی اجباري

 .کنم، تا گنجشکک باران خورده ام کمی راحت باشد

 ضربه اي ارام به در زدم و بعد از چند لحظه، لحن

 :نوازشگرش از پشت در را توانستم لمس کنم

 بفرمایید-

باز شد وبا یک فشار سرانگشتی در نیمه باز تا انتها   

 نگاهم رویش میشیند، در قامت چادر پشت به من رو

 .به روي میزش ایستاده است

 شانس بامن یار است که همکارهایش زودتر رفته اند

 و اتاق خلوت است. اما از تصور اینکه چشم به راه

 آمدن علی اینجا منتظر مانده سینه ام فشرده

 .میشود

را فاکتوربه خودم تلنگر میزنم که فعال باید علی   

 میگرفتم من در حضور این زن نمی خواستم به

 کسی دیگر فکر کنم،باید در کنارش همهي او

 :میشدم

 سالم-

 با شنیدن صداي پر جذبه ام سر پایین افتاده اش باال

 می اید،پشتش به من است و دلم بی قرار که چرخ

 می خورد و نگاه مشتاقم رویش مینشیند آهسته



 :می گوید

 سالم-
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 چشمانم از همان فاصله روي روسري جدید و خوش

 اب و رنگش می نشیند،دلم می خواهد دقیق تر میان

 این رنگ هاي جدید ببینمش

 :سمتش که قدم برمیدارم می گوید

 آقاي گودرزي امروز نیومدن،بقیه همکارا هم-

 .رفتند

 لحن سردش پایم را خشک می کند، حس کردم این

ح و توجیه را به قصد جلوتر نیامدنم گفتهتوضی  

 .است

 ...مسیر چشمانش هر جایی است به جز من

 و من جا خورده از این لحن فقط خیره اش هستم

 سکوتم نگاهش را سویم میکشاند اما به چشمانم

 .نرسیده درست روي سرشانه ام ثابت ماند

 سینه ام از ترکیب رنگ روسري و گونه هاي قرمز

میرود بی پروا گفتمشده اش مالش  : 

 .بابت امروز نگرانتون بودم-

 .یکباره نگاهم میکند کوتاه و سرد

 در حین اینکه خستگی و بی حالی نگاهش حال دلم



 را به درد می اورد، حالت یخ زده ي چشمانش و

 .صورتش مانند سنگش دلم را میخشکاند

 میان سکوت و حیرتم از تغییرات رفتاریاش کیفش

میز برمیدارد،با قدم هایی تند و را آهسته از روي  

 محکم نه سمت من، که براي خارج شدن از اتاق

 .سوي در می اید

 :یکباره و آنی سد راهش میشوم
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 حالتون خوبه؟-

 :نگاهش را به زمین میدوزد

 به لطف شما ممنون-

 در این لحن رسمی نه لطفی بود و نه تشکري

د از این سبک رفتاري اش،شایددلم گواه بد میده  

 علی به ریحانه احساسی نداشته باشد اما اگر براي

 ریحانه اینطور نباشد؟

 .و شاید منشا این نوع برخوردش همین دلیل است

 بی هیچ حرف دیگري راه کج می کند و از کنارم

 :میگذرد،خون در تنم به جوش می اید

 دارید میرید پیش علی؟–

نطور بی تفاوت به من سمتجوابم را نمیدهد و هما  

 در میرود ،جا خورده ام، مگر چند ساعت از صبح



 گذشته و اینگونه در گفتار و برخورد و واکنش نشان

 دادن هایش این همه تغییرات صورت گرفته است ؟

 قدم تند می کنم به دنبالش،دیگر علی را بیرون از

 خلوت مان تصور نمیکردم، دقیق وسط ایستاده

ریحانه ام وگرنه دلیل دیگري براي اینبود،بین من و   

 .سردي نبود

 ریحانه خانم-

 :می ایستد

 فخار هستم، جناب بارگاهی-

 پوزخند بر لبم می افتد.لحنش در برابر تندي لحن

 من آرامش داشت و شاید توبیخ گر

 با فکی منقبض شده و قدم هایی بلند به سمتش می
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 یک قدم با تو      

مین است و چادرش را محکم درروم،نگاهش به ز  

 .مقابلش گرفته

 اتفاقی افتاده؟-

 نگاهم نمی کند،چه زجري از این بیشتر؟

 نه-

 نه؟فقط همین؟ فکر نمی کنید رفتارتون یکم بی-

 ادبانه است؟

 نگاهش باال می اید،از آن معصومیت و گرماي



 همیشگی خبري نبود،نگاهش یخبندانی بی رحم

 .شده است

- ي داره؟ انتظار ندارید که مثل بقیهرفتارم چه ایراد  

 ي زن ها با هاتون بگو بخند کنم؟ عقاید من با شما

 خیلی متفاوته،به نظرم با در نظرگرفتن شرایطتون

 .اتفاقا این رفتار شماست که کمی بی ادبانه است

 چشمانم گرد شد،دهانم باز ماند

 انگشتم به سمت سینه ام اشاره کرد

- انگار حالتون خیلیمن بی ادبم؟ریحانه خانم   

 مساعد نیست

 جز مریضی هیچ دلیل دیگري براي این رفتار عجیب

 به ذهنم خطور نمی کند

 چشمان بی حالش مصمم تر از قبل خیره ام ماند

 فخار هستم،لطفا من را به اسم کوچیک صدا نکنید-

 گیج می خورم میان این ریحانه ي جدید ،دست به

دوباره از صورت میکشم و نفسی تازه می کنم که  

 کنارم میگذرد و این بار به دنبالش نمی روم اما
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 .صدایم ناخواسته بلند میشود

 خانم فخار-

 :توجه که نکردمیپرسم



 به خاطر علی این راه غیر منطقی رو پیش-

 گرفتید؟

 می ایستد،سینه ام از نفس هاي تند و عصبی ام

گشتانم به هم مشتمحکم باال و پایین میشود،ان  

 .میشود

 ریحانه

 از بی عدالتی کالمش دردم میگیرد،او حق داشت از

 ادم متفاوت مقابلش اینطور جا بخورد اما حق نداشت

 اینگونه قضاوتم کرده و درموردم مرتکب اشتباه

 .شود

 .سویش میچرخم

 نگاهم روي صورت مردانه اش مینشیند و بندي

ن که چشمانمیان دلم پاره میشود اما قبل از ا  

 نافذش و گونه هاي منقبض شده اش پاي دلم

 راسست کند، پایمـرا به بدی بازکند چشم می

 :گیرم و سعی میکنم رفتارم تلخ تر از قبل باشد

 اقاي سلیمانی فقط وکیل من هستند. شماهم فقط-

 رئیس من هستید و من اصال دلیلی نمی بینم که

ینبخوام دلیل این رفت و آمد و همینطور حدا  

 .رو براي شما توضیح بدم

 سخت است که اینطور گستاخانه به مردي که جز



 .خوبی در حقم جفایی نکرده حرف بزنم
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 بیشتر از این در توانم نیست،مگر من چقدر می توانم

 .در مقابل این دل به اشتباه لرزیده مقاومت کنم

یدهم در حالیراهم را میگیرم و به رفتنـم ادامه م  

 که تمام حواسم به مرد پشت سرم هست

 دکمهي اسانسور را با انگشتان لرزانم می فشارم

 ...تمام امروز فکرم درگیر شما بود-

 صداي مردانه و رنجیده اش آتش به خرمن این دل به

 .اشتباه لرزیده ام انداخت

 نگاهش نکردم، می دانستم نگاه مردانه اش در دلم

نده میکند و ممکن است پايچه ارزوهایی را ز  

 .ایمانم را سست کرده و بلغزاند

 من میدانم کمبود هایم در زندگی چیست و این مرد

 خوب می توانست تمامشان را به راحتی پر کند و

 .این را در سفرمان تجربه و لمس کردم

 اما نمی خواستم این کمبود ها انقدر کثیف و محتاجم

ندمکند که چشم بر روي اخالقیاتم بب . 

 پس نفسی عمیق کشیدم و لب گزیدم تا کمی به این

 حال منقلب مسلط شوم

 .اسانسور رسید و درب کشویی باز شد



 درون اسانسور خالی بود، پا درونش میگذارم و بی

 :انکه نگاهی سمتش بیندازم می گویم

 خداحافظ-

 از در شرکت بیرون امدم، حال خرابی داشتم، روحم

دناکم به زور با خودویرانه اي بود که جسم در  

 .میکشیدمش
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 نگاه بی حالم روي ماشین اشنایی که دقیق رو به

 روي ساختمان شرکت ایستاده بود ماند

 من تمام توانم را در مقابله با حسام بارگاهی به

 کارگرفته بودم و حاال نمی دانستم با وجود این حال

رفتار میکردم؟ ناکوك چطور باید با سلیمانی  

 ادمی بی حوصله و زار بودم که هنوز زنگ صداي

 .گرفته ي رئیسم در گوشم بود

 از پله ها پایین رفتم، شاید گذراندن ساعتی با بهار و

 سلیمانی کمک می کرد از این وضعیت اسف بار فرار

 .کنم

 انگشتانم به دور دستگیره ي ماشین حلقه شد و با

ر را کشیدمبسم اللهی زیر لب دستگیره د  

 همانطور که می نشستم نگاهی به مرد منتظر کنارم

 :انداختم



 سالم-

 همراه با لبخند روي لب هایش خوش امدي گرم

 تحویلم داد و بر عکس لحن گرفته ام پر انرژي

 .سالمم را پاسخ گفت

 در را میبندم و او هنوز نگاهش روي من است

 نمی دانم چه بگویم یا او منتظر چه چیزیست؟

در رد نگاهش سنگین است که چشمانم سمتشانق  

 می چرخد، اما مسیر نگاهش من نیست بلکه پشت

 .سرم است
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 کنجکاو از نگاه خیره اش به دنبال مسیر چشمانش

 .سر می چرخانم

 و قامت آشنایش باالي پله دلم را می لرزاند، سینه

میشودام زیر همان نگاه از راه دورش هم تنگ  . 

 اما او زیاد ان جا نمی ماند و به داخل ساختمان

 .میرود. بغضی غریب میان گلویم خانه می کند

 حسام با شما کار نداشت؟-

 نمی توانم زبان سنگین شده ام را تکان بدهم پس

 فقط به تکان دادم سرم به حالت نفی اکتفا میکنم

 پس چرا اومد دم در!؟-

ور نبودم، اصال نمیبه دنبال جواب این سوال عذاب ا  



 خواهم دیگر به هیچ جوابی برسم

 در کنار ان مرد قد بلند با آن پیراهن سفید رنگش

 .همه چیز اشتباه میشود و افکار من به خطا می رود

 ماشین حرکت میکند و من براي اولین بار در

 زندگیم حس میکنم نصفی از تنم در یکی از چندین

نباید بهطبقه ي ان ساختمان، پیش فردي که   

 .اشتباه جا مانده است

 تمام طول مسیر روزه سکوت می گیرم و سلیمانی

 بی هیچ حرفی مسیر تا خانه را میان شلوغی شهر

 طی میکند

 تمام سعی ام بر این است که به هیچ چیز فکر نکنم،

 به روي خوشی که این زندگی نمی خواست نشانم

 دهد یا به سینه ي امن و شانه هاي پهن هیچ مردي

 که در مسیر سخت زندگی ام قرار نبود براي من
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 یک قدم با تو      

 .باشد

 درد داشتم، تکه اي از قلبم سرجایش نبود و جاي

 .خالی اش عجیب می سوخت

 اشک هایی،پشت پلک هایم صف بسته بودند که

 .من خیال رها کردنشان را نداشتم

به همه ي افکارم را کنار گذاشتم و پلک بستم و سر  



 پشتی صندلی تکیه دادم ، همچنان وزنه اي سنگین

 .روي سینه ام بود

 وزنه اي به برابري تمام سختی هایی که قرار نبود کم

 بشود

 ریحانه خانم-

 پلک هاي گرم شده ام به سختی از هم باز میشود

 کمی زمان میبرد تا موقعیتم را به یاد بیاورم و

 .چشمانم سمتش میچرخد

نه چندان طوالنی را خیره ام مانده او تمام این زمان : 

 بله-

 نگاهش با حالی خاص روي چشمان خسته ام

 :نشست

 !گمانم ناخوش احوالید-

 بعضی زمان ها ادم با خودش سر لج میافتد. این

 زمانه که قرار نبود به دل من راه بیاید پس کمی هم

 .خودم همراهیش می کردم بدنبود

سلیمانی و بهاراصال راستش را بخواهی امروز براي   

 .بود

 مهم نبود منه ریحانه ي درد کشیده ي رنجیده
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 یک قدم با تو      

 .خاطر،در چه وضعیتی به سر میبردم



 پس سرم را به حالت نفی تکان دادم و بی توجه به

 :عطسه هاي گاه و بی گاهم گفتم

 خوبم، کمی خسته ام-

 می خواهید قرارمون باشه براي روزي که سرحال-

 تر باشید

 رو به روي خانه ي مریم هستیم، سلیمانی حافظه ي

 خوبی دارد و میداند که بهار در زمان مشغله ي من

 .کنار این دوست از خواهر عزیز ترم می ماند

 :دست به دستگیره ي در می اندازم و بازش میکنم

 من مهم نیستم-

 حقیقت که بر روي زبانم جاري میشود از ماشین

 .پیاده میشوم

وز هوا به تنم نیش میزند چادرم را محکم تر بهس  

 خودم میپیچم و با شانه اي خم زانوهایی بی جان به

 سمت خانه میروم، زنگ در را میزنم و صداي شاد

 :مریم

 االن خانم خانمارو میارم-

 سکوت می کنم و همان جا تکیه به در می مانم

 صداي پاهاي همیشگی و اشناي مریم

ه ام را از در برمیدارم و بادر که باز میشود تکی  

 چشمانی که درد، مهمان تازه واردشان شده بود به



 استقبالشان میروم

 بهار پیچیده در پتوي خوش رنگ و گرمش با ان

 چشمان براقش به روي خسته ام لبخند میزند و
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 یک قدم با تو      

 جان مثل نسیمی بهاري از وجودش به تن کرختم

 .مینشیند

از تیله هاي دخترکم روي چشمان پر شعف ونگاهم   

 .پر انرژي مریم مینشید

 بادش با دیدن حال نزارم خالی میشود و لب هایش

 جمع میشود

 سالم، چی شدي تو؟ خوب نیستی انگار؟-

 لبخندي بی رنگ روي لبم می نشانم، دست سمت

 بهار دراز میکنم

 سالم خوبم، خسته ام-

 سالم-

له می اندازد و نگاهصداي شخص سومی میانمان فاص  

 مریم و بهار که به سمت فرد جدید می چرخد

 گل از گل هر دویشان می شکفد

 سالم، ببخشید خوبید-

 صداي سلیمانی نزدیک تر میشود و با همان ادب و

 گرماي مخصوص به خودش جواب احوال پرسی مریم



 را میدهد

 خواهش میکنم، شما خوبید؟-

د به اینمریم نگاهش برق میزند اي کاش میش  

 وضعیت بخندم و فارغ از اتفاق هاي ناخوشایند

 امروز و دلی که امروز سخت نا امید شده بود بی پروا

 بخندم ،اما فقط نگاهم را به دخترکم و دست و پایی

 .که پر شعف براي سلیمانی تکان میداد نشست

 دلم برایش قنج رفت و غمی پنهان به دلم نیشتر زد
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ا تویک قدم ب        

 حاال سلیمانی دقیق کنار من بود و سمت بهار دست

 :دراز کرد

 .بهار را بدین من، ریحانه خانم کمی حال ندارن-

 رفیق بی معرفتم دوباره با این حرف یاد من افتاد

 چشمانش سمتم چرخید و دوباره لب هایش جمع

 شد

 خواست حرفی بزند و میدانستم این جا جایش

 نیست تا حرف بزنم،

- م بیا خونمونبرگشت  

 مریم موقعیت را درك کرد و فقط با باشه اي ارام سر

 تکان داد

 با اجازتون ، و ممنون از اینکه براي بهار جان انقدر-



 زحمت میکشید

 مریم دوباره ذوق مرگ شده به چهره ي مردانه ي

 :سلیمانی خیره ماند

 وظیفمه، این خانمی انقدر شیرینه که ادم از بودن-

هباهاش لذت میبر  

 نگاهم روي بهار مینشیند، که سلیمانی نرم و

 .نوارشگرانه بوسه اي مردانه روي پیشانی اش میزند

 باز هم ممنون، با اجازتون ما بریم هوا خیلی سرده-

 مریم با همان نیش باز و چشمانی که قند اب شده در

 دلش را به راحتی لو میداد از سلیمانی خداحافظی

 .کرد

 ریحانه خانم-

مردانه و منتظر همراهم مانند عروسکیبا صداي   
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 یک قدم با تو      

 کوکی به مریم نگاه کردم، در پس تمام این ذوقش

 نگرانی اش به وضوح مشخص بود

 خداحافظ-

 بهم اطمینان داد

 شب میام پیشت خداحافظ-

 نشد لبخند بزنم شاید فقط شکلکی نامفهوم و دنبال

 سلیمانی به سمت ماشین رفتم



جلو را باز کردم که سلیمانی به سمت در عقبدر   

 رفت

 شاید براي راحتی بهار می خواست من عقب بنشینم

 و وقتی پاي سالمتی دخترکم بود من هیچ مخالفتی

 نداشتم

 در عقب را باز کردم و سر خم کردم تا بنشینم که با

 دیدن صندلی ماشینی در عقب ماشین جا خوردم

- ن توضیح بدمحالتون مساعد نبود نشد براتو  

 نگاهم روي سلیمانی که بهار را در روي صندلی قرار

 میداد نشست

 پتویش را باز کرد و من گیج فقط نگاهش میکردم ،

 نیم نگاهی بهم انداخت و مشغول بستن کمر بندهاي

 صندلی بهار شد

 نگاهم روي اویز اسباب بازي پوشالی کنار در و باالي

لوي بهار قرارصندلی که دقیق با فاصله اي مناسب ج  

 میگرفت نشست

 اینا چیه؟-

 بشینید توضیح میدم
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 همان عقب نشست و سلیمانی بی هیچ مخالفتی

 وقتی از جاي بهار مطمئن شد باز نگاهی به من



 انداخت و به سمت جلو رفت و پشت فرمان نشست

 تنش کمی سمت من چرخید

- نندگی بگماالن توضیح بدم یا میشه حین را  

 برایم فرقی نداشت من فقط دنبال جواب این وسایل

 جدید بودم پس همانی که در سرم چرخید را به زبان

 اوردم

 ماشین به ارامی حرکت کرد و نگاه کنجکاو من روي

 بهار میان صندلی نشست، دخترکم ذوق کرده از

 وضعیت جدیدش دست به سمت عروسک هاي

 کوچک و پوشالی برد

- ردین که دو روز در هفته وقتم را باوقتی قبول ک  

 بهار جان بگذرونم با اجازه از شما اینارو تهیه کردم

 تا توي این مسیرها هم بهار جان راحت باشن هم

 شما ،البته امنیت بهار برام خیلی مهم بود

 نمی دانستم چه بگویم به مردي که کمبود زندگی

 اش را می خواست با دختر من پر کند

شم، نمی دانم این نفس را به چهنفس عمیقی میک  

 چیز تعبیر می کند که لحنش دلواپس میشود

 ...منظور بدي نداشتم، فقط-

 حرفش را میبرم

 براي این دو روز الزم نبود همچین هزینه اي بکنید-



 لحن ارامم کمی مطمئنش می کند

 بعضی چیزها یه جورایی لطف به خودمه-
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ش می کنم به نیم رخ جا افتاده اشدقیق نگاه  

 ارزویم بود که از اینه ي ماشین نگاهم روي چهره-

 ي فرزندم بشینه ، شاید این اخرین راه براي تحقق

 این ارزو بود

 بی دلیل ذهنم به میان ماشین مردي پرواز کرد وقتی

 جاده هاي سرسبز شمال را طی می کردیم و فضاي

بود، دست به چادربینمان را اهنگی مالیم پر کرده   

 جدیدم کشیدم و با ان حال خوش جدید به نیم

 رخش نگاه کردم در همان لحظه نگاه گرمش مچ

 لبخندم را گرفت و لب هایی مردانه که محو کش

 امدند و من ارزوي دیرینه ام در ذهنم تداعی شد

 ...سفر با همسري که دوستش داشته باشم

یدهسینه ام سوخت و مشتی نمک به چشمانم پاچ  

 شد

 به حال برگشتم و چشمان سوزانم را از مرد پشت

 فرمان گرفتم

 اشکال نداره-

 مگر من کیستم که بخواهم ارزوهاي فرد دیگري را



 خراب کنم

 فعال این شرایط براي بهار ضرري نداشت که حتی

 باعث لذت بردن دخترکم از شرایطی که هیچ وقت

 .برایش ممکن نبود فراهم بشود بود

سلیمانی تغییر چشمگیري کرده بود، ظاهر خانه ي  

 شاید در این مدت کوتاه تهیه این وسایل کاري

 سخت بود اما نه براي مردي در شرایط سلیمانی
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 یک دست مبلمان راحتی اش را از مقابل اشپزخانه

 جمع کرده بود و جایشان را وسایل بازي پر کرده بود

م اما حال خوبی از دیدن اینشاید باید ذوق میکرد  

 شرایط نداشتم

 انگار بودن با سلیمانی و محبت هاي بی غرض و

 صادقانه اش براي حال من مناسب نبود

 این که هر لحظه بدانم که دخترکم از داشتن چه

 چیزهایی محروم است و از همه مهمتر پدري که فقط

 .متعلق به بهارم باشد

را روي اپن ظرف غذاي اضافه مانده از رستوران  

 میگذارم و نگاهم روي وسایل بچه گانه می چرخد

 خوشتون اومد؟-

 کنارم ایستاده و بهار محکم درحصارش



 چشمانم از اسباب بازي ها روي چهره اش کشیده

 میشود باز هم دودلی و دلواپسی مردانه بین نگاهش

 ...نظر من مهم نیست فقط-

مباز می مانم چه بگویم، سعی می کنم مودب باش  

 الزم به خرید این همه وسیله نبود فقط حضور-

 خودتون در کنار بهار کافی بود ، قرار ما به پر کردن

 .این کمبود محبت هاي مردانه ي زندگی بهار بود

 بی وقفه با لحنی صبور جوابم را میدهد

 بله ولی این وقت گذروندن نیاز به وسیله داره، یه-

شان وقتعمو و دایی هم وقتی می خواد با کودک  

 .بگذرونن ازهمچین وسایلی استفاده میکنند

 خب بعضی از این ها اصال االن براي سن بهار-
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 یک قدم با تو      

 !مناسب نیست

 براي اینده اش-

 خنده ام گرفت از این بی خیالی براي خرج کردن،

 من هشتم گروي نهم بود و این مرد از االن پاروي

 فردایش را برداشته بود

 ولی من نمی خوام بهار به داشتن چیزهایی که تهیه-

 اشون براي من ممکن نیست عادت کنه

 لحن او منطقی بود



 یعنی می خواید بهار را با حسرت هاي نداشته اش-

 بزرگ کنید ؟

 سرم را به حالت نفی تکان میدهم و به جاي چهره

 سلیمانی به بهار که با چشمانی براق و کنجکاو به

به رویش خیره بود نگاه میکنم رنگ هاي شاد رو  

 نه می خوام یادش بدم که ادم قرار نیست تو-

 زندگی به هر چیزي که می خواد برسه

 باشه-

 رضایت دادنش چشمان دردناکم را سمت صورتش

 باال میکشد به صورت بی حالم لبخند میزند

 من در تربیت شما دخالت نمیکنم، فردا اونایی که-

 .الزم نیست را پس میدم

ز حرفش حس خوبی می گیرم نگاهم را میگیرم وا  

 زیر لب تشکر میکنم

 خم میشود و زانو روي زمین می گذارد و من نگاهم

 روي او که پر مهر و حواس جمع دخترکم را میان

 اسباب بازي هاي بی خطر رها میکنه می ماند
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 یک قدم با تو      

 با عطسه هاي شما و خستگی چهره و صداتون به-

 .نظرم نیاز به استراحت دارید

 می خوام مخالفت کنم که نگاهش سمتم می چرخد



 اون اتاق انتهاي راهرو براي مهمانه، کلید هم پشت-

 دره، یک ساعت دراز بکشید ،قول میدم مواظب

 .بهار باشم

 اطمینان و مهر میان نگاهش زبان چرخیده به نه ام

 را سست می کند

 ...اما-

خجالت از فکري که از امنیتنمی دونم چه بگویم،   

 دخترکم با او در ذهنم می چرخد و تنهایی من با

 !مردي در این خانه

 این مرد زیادي میفهمد، لبخند مردانه و فهیمی روي

 لبش نقش میبندد

 الهه تو راهه، شما بشینید رو مبل تا من یه چایی-

 بزارم رسیده

 این یعنی فکرت را خواندم

نار بهار مینشینمتشکر میکنم و روي زمین ک  

 من پیش بهار هستم-

 اینبار او است که سریع قبول میکند و از روي زمین

 بلند میشود وبه اشپزخانه میرود

 حسام

 از اسانسور بیرون امدم و به سمت اتاق قدم

 .برداشتم



 دیگر توان یک لحظه بیشتر ماندن در شرکت را

673 

 یک قدم با تو      

 ندارم،

یان که رد شدم صدایش مرا مورداز جلوي میز شا  

 خطاب قرار داد. نگاه به هم ریخته و عصبی ام

 .سمتش چرخید

 ماشین و راننده براي سرویس از پس فردا اماده-

 .است

 سرصبحی سفارشش را داده بودم و حاال با این

 !اتفاقات

 باید میگفتم گور باباي هر چی محبت و به فکر بودن

کنسل می کردم ، امااست و همین لحظه همه چیز را   

 بارها ثابت شده بود که در عصبانیت تصمیم گرفتن،

 قطعا ضربه اش نوش جان خودم میشد. باید می

 فهمیدم این گنجشکک چش شده است؟

 براي شایان سري به حالت تائید تکان دادم و قبل

 حرفی دیگر به اتاقم برگشتم، کتم را سریع تن کردم

و کارهاي عقب ماندهو بی اهمیت به پرونده هاي باز   

 .از اتاق بیرون زدم

 :نگاه شایان روي چهرهي برزخی ام نشست

 من زودتر میرم ، بقیه کارارو بزار فردا-



 .حتی نماندم خداحافظی اش را بشنوم

 پشت فرمان که نشستم نمی دانستم مقصدم

 کجاست؟ این شرکت و دیوارهایش امروز خفقان اور

م بهتر از ماندنمشده بود و طبیعتا هر جایی میرفت  

 .زیر این سقف بود

 ماشین را روشن کردم و بی هدف راه افتادم
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 تمام ذهنم معطوف یک نفر بود، همان مرغ عشقی

 که نگاه غریبه ي امروزش روانم را بهم ریخته بود ،

 شاید اگر همه ي این رفتارها به سوار شدنش به

این حال خراب را ماشین علی ختم نمیشد من  

 .نداشتم

 نمی دانم چقدر در خیابان ها سرگردان چرخ خوردم

 .و با درگیري روحی ام دست و پنجه نرم کردم

 زمانی که به خود امدم،خودم را مقابل خانه ي علی

 .دیدم

 دیوانه شده بودم؟، اصال من این جا چه غلطی

 میکردم؟

 باید برمیگشتم.باید زودتر میرفتم.تنها آرامگاه

 روان بهم ریخته ام خانه ي خودم است. یک

 نوشیدنی و دوش اب داغ، میتوانست این زن را از



 .میان افکارم بیرون کند

 اما مگر میشد؟

 در ماشین را باز کردم و با نگاهی که روي پنجره ي

 .هاي نورانی خانه ي علی ماند، پیاده شدم

 حالم خراب بود، نا ارامی درونی و ذهن مشوشم

جنون نزدیکم میکردداشت به  . 

 مگر من با خود عهد نکردم که از این زن فاصله

 بگیرم؟ االن که اینجا هستم و خوب می دانم که من

 مردش نیستم، نمی توانم دل بکنم،

 نمی تونم گنجشککم را به علی بسپرم و بروم سراغ

 .زندگی کوفتی خودم
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 یک قدم با تو      

رگو پی تنم را حسادت میان وجودم قل خورد و  

 .سوزاند

 نمی توانم حتی خیال کنم که علی با ریحانه ي من

 بگوید، بخندد و ریحانه به خیالی دیگر به او نگاه

 .کند

 دست به صورت پریشان و کالفه ام میکشم، این

 افکار مسموم دور از ریحانه ي پر حیاي من بود، مرغ

 عشق من جنسش از شیشه بود و عاري از هر حس

 .بد



دمم را محکم و پر فشار بیرون میدهم ، من بهباز  

 علی و حرف هایش ایمان دارم و شاید ریحانه بابت

 !مسئله ي دیگري از من ناراحت بوده

 دلیلی که فردا به حتم از سرمنشا آن سر در

 میاوردم و امشب تا صبح را باید با شوریدگی و

 افکار پریشان سپري میکردم و شاید کمی به این

یره میشدمحال خراب چ . 

 سخت است تا پایم را بچرخانم و بخواهم پشت به

 .این ساختمان بکنم و بروم

 اما نگاه میگیرم و قدم اول را سوي ماشین برنداشته

 بودم که صدایی زنانه گردنم را سمت خودش می

 :چرخاند

 حسام جان سالم-

 .از دیدن الهه جا می خورم

شیسمتش قدم برمیدارم و به اجبار لبخندي نمای  

 :روي لب مینشانم
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 سالم ،این ورا؟-

 به بیحواسی ام میخندد،چه سوال مزخرفی

 :پرسیده بودم. به سرتاپایم نگاهی می اندازد

 دارم میرم پیش علی ، خیلی وقته ندیدمت، تیپی-



 .به هم زدي

 لبخندم نه جان دارد و نه گرم است اما براي حفظ

 :ابرو خوب است

 ادم ها به چشماشون بیشتر از گوشاشون اطمینان-

 .دارند

 باز هم خوشرو و گرم در مقابل منه عبوس عنق

 :میخندد

 خونه ي علی بودي؟-

 :به ذهنم براي جوابی قانع کننده فشار میآورم

 نه،یعنی قصد داشتم برم که یه تلفن ضروري برام-

 .پیش اومد، مجبورم برگردم

را برطرف کرد حس کردم جوابم شک و شبهه اش : 

 پس نمییاي داخل؟-

 به صورت مهمان نوازش نگاه میکنم، دلم میخواهد

 پیشنهادش را قبول کنم اما عقلم فریاد میزند تا

 .هرچه سریع تر از این مکان فرار کنم

 تزلزل صفتی است که من همیشه ازش بیزار بودم و

 .حاال خودم تا گردن درونش فرو رفته ام

- شم،شنیدم مهمون دارهنه دیگه مزاحمش نمی . 

 در لحظه اي چشمان زنانه اش برق میزند و با دو

 :قدم خودش را بهم نزدیک تر می کند
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 انگار قراره زندگی علی هم یه تکونی بخوره و یکم-

 .افتاب به زندگیش بتابه

 دندان روي هم فشردم، ان افتابی که الهه به برادرش

د مخصوص من بود، مال من بودهدیه اش میکر ! 

 می ترسم دهن باز کنم و انچه را که نباید بگویم که

 الهه غرق در حال و هواي خواهرانه و پر ذوق خودش

 :می گوید

 حاال اگه کارت خیلی واجب نیست بیا تو هم-

 .ببینشون مادر و دختر مثل قرص ماه میمونن

 کسی به یک باره روي سینه ام مینشیند و دردي

ق به قلبم چنگ می اندازدعمی . 

 :لبم میلرزد تا می گویم

 علی گفت فقط دنبال اینه که براي دختر بچه اي-

 .نقش عمو را بازي کند

 الهه چشمانش برق میزند

 اره قصد علی همینه ولی من تو همین دو نوبت که-

 ریحانه را دیدم به دلم نشست مطمئنم علی هم

نه تا ریحانهبدش نیومده.مطمئنم اینطور وانمود میک  

 .معذب نشه

 انگار کسی سرم را محکم به دیوار میکوبد. که



 اینطور پر فشار و درد برق از چشمانم میپرد

 سادگی ام می خواهد خفه ام کند، خوش خیال و

 احمق بودم که قبول کردم علی حسی به ریحانه ام

 ندارد، اصال مگر میشد این همه خوبی و زیبایی روح

ازش گذشت ریحانه ام را دید و . 
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 حسام جان-

 گیج و با حال خراب به چهره ي زن رو به رویم خیره

 .شدم

 حداقل بیا یه چایی بخور بعد برو-

 بروم داخل که چه کنم، گرم گرفتن علی با ریحانه و

 نگاه هاي ذوق زده ي خواهري که اخر این دیدارها را

رت دم نزنم؟وصال میبیند را ببینم و بی غی  

 هر ادمی باشم،حتی اگر بازیگر خوبی هم باشم نمی

 .توانم در این مورد نقش بازي کنم

 پس سر به حالت نفی تکان میدهم

 .ممنون،عجله دارم-

 الهه انگار قاطعیتم را از نگاه و لحنم خواند که

 اصراري نکرد و خواست به خانواده ام سالمش را

خداحافظی برسانم و من بی هیچ حرف دیگري با  

 خشک سمت ماشین برگشتم و با باالترین سرعتی



 که می توانستم از ان جا دور شدم

 دردي که در تنم میپیچد نمی دانم اثرات پهلو به

 پهلو شدن و بی خوابی شب تا صبح است! یا دردي

 است که همچون سرطانی بدخیم در تمام تنم پخش

 !شده

 .خسته و آشفته وارد شرکت میشوم

نامه ریخته بودم،سبک سنگین کرده بودمتا صبح بر . 

 .اولین اقدام، فراخواندن ریحانه به اتاقم بود

 تکلیف این استخوان در گلو باید امروز مشخص

 .میشد
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 یک قدم با تو      

 میان سالم و صبح بخیرهاي کارمندان و جوابی که

 فقط تکان هاي کوتاه سرم زحمتش را میکشید به

یدم، ورودم به همراه قدم هايطبقه مدیریت رس  

 :بلندم شایان را مانند هر روز از پشت میز بلند کرد

 سالم صبح بخیر-

 چشمان قرمزم رویش نشست

 .سالم، بگید خانم فخار همین االن بیان اتاقم-

 با چشم او من وارد اتاق میشوم، کیفم را درون کمد

 میگذارم تا در فرصتی مدارك مورد نیاز ماموریت

درونش بگذارم فردا را . 



 هنوز پشت صندلی ام ننشسته ام که تقه اي به در

 می خورد

 شایان با اجازه ي من وارد میشود

 نگاهم منتظر رویش می نشیند و تنم روي صندلی ام

 .جا میگیرد

 خانم فخار امروز نیومدن-

 ابروهایم باال میپرد که قبل از حرفی از سمتم او

 ادامه میدهد

- نمرخصی استعالجی گرفت  

 چطور او مرخصی بگیرد و من بی خبر بمانم، اصال

 چرا استعالجی؟ نکند بابت ماندن دیروزش زیر باران

 باشد؟

 پوف کالفه اي می کنم

 باشه-

 او جلو می اید
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 اینا رزومه ي اقاي فرهادي است-

 بی حوصله سر پایین می اندازم و بی توجه به دست

و برگه هاي میان دستش می گویمدراز شده ي او   

 باشه براي فردا-

 چون و چرایش را نمی پرسد و با باشه اي سریع و



 مودب از اتاق بیرون می رود

 من میمانم و خیاالت تا صبح رها نکرده ام

 حاال نکند هاي دیگري هم به ان افکار هاي دیوانه

 وار اضافه شده، نکند این نیامدن استارت استعفایش

 !باشد

براي چه؟ اما  

 محکوم شدن براي دلیلی که نمی دانستی سخت

 ترین زجر بود

 !من ندانسته عذاب میکشیدم

 ریحانه

 تمام استخوان هایم، بند به بند تنم ذوق ذوق میکرد

 .و ضعف عجیبی رگ و پی تنم را از هم میکشید

 مریم دستمال خیس را روي پیشانی ام گذاشت

 تبت شدیده، بیا بریم دکتر-

تنم نبود که بخواهد براي تکان دادن اینجانی در   

 جسم سنگین شده ام کمکم کند

 پلک ها داغ و سنگینم را بستم و با صدایی که خش

 افتاده بود از میان گلوي پر دردم ارام زمزمه کردم
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 یک قدم با تو      

 خوب میشم، نماز ظهر استامینوفن خوردم-

اندنگاه نگرانش روي صورت سوزانم خیره م  



 فایده نکرده ، پاشو دیگه-

 اي کاش اینقدر اصرار نمیکرد تا مجبور نباشم با

 همین ته مانده ي جانم جوابش را بدهم

 جواب ام را زیر لب تکرار کردم

 خوب میشم-

 بی خوابی تا دم نماز صبحم به این حال زار و مریض

 کمک کرد تا قبل از انکه بفهمم در عالم خواب غرق

 بشوم

** 

ارچه و دستی که به نرمی گونه ام را لمسخنکاي پ  

 کرد

 یکم تبش پایین اومده-

 خوبه ، من میرم االن بابات و محمود میان، سوپشو-

 بهش بده، شب دوباره سر میزنم

 بهار چی مامان؟-

 با خودم میبرمش، اینجا نباشه بهتره-

 میان سنگینی خواب و تن پر ضعف و درد

ان زهر مزه امپلک هایم می لرزد و زبانم میان ده  

 می چرخد

 نه بهار باشه-

 چشمانم باز میشود و نگاه بی رمقم روي مریم که
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 یک قدم با تو      

 مثل قبل کنارم نشسته بود و منصوره خانم که دم

 اشپزخانه بهار میانحصارش بود چرخ می خورد

 تو که حالت بده ممکنه بچه بگیره، منم دارم به تو-

ار را ببره بهترهمیرسم، مامانم به  

 دلیلم احمقانه و بی فکر بود، اما میان این حال مریض

 دلم می خواست صداي دخترکم را بشنوم و گرماي

 تنش را لمس کنم

 مانند دیوانه اي متوهم حس میکردم تمام ادم هاي

 کنارم می خواهند بهارم را از من بگیرند

 من خوبم،فقط یکم تنم درد میکنه-

مه ي حرفم نفی هر چه گفتهسرفه اي خشک در ادا  

 بودم شد

 ریحانه جان دخترم، نگرانش نباش،شامش را میدم-

 بعد براي خواب میارمش پیش خودت

 چقدرسخت است میان هر چیزي که دوست نداشتم

 باید صالح بهار را انتخاب می کردم و رضایت

 .میدادم

 باشه ام پر بود از نارضایتی

را میان پتویش منصوره خانم چادر به سر کرد و بهار  

 پیچید و در مقابل همان نگاه دنبال کننده ي بی



 حالم از خانه بیرون زدند

 پارچه ي روي پیشانیام را برمیدارم و درون سینی

 کنارم میگذارم

 ارام پتو را کنار میزنم

 کجا میري؟-

683 

 یک قدم با تو      

 دستشویی-

 به ارامی از روي زمین بلند میشوم و سرگیجه و

 سیاهی چشم پایم را میلغزاند و نزدیک است نقش

 بر زمین بشوم که دستانی دور بازوهایم محکم

 میشود و من را ثابت نگه میدارد

 خیلی ضعیف شدي-

 چشمانم که به سر جاي خودشان برمیگردند، به

 چشمان شاکی و نگرانش لبخندي محو میزنم

 انقدر نگران نباش-

م را رها کنممی خواهم از میان دستانش بازوهای  

 خودم تا دستشویی میبرمت، میترسم بخوري زمین-

 از پیشنهادش در سکوت استقبال میکنم و همراه او

 .بقیه راه را میروم

 وقتی دستانم را میشورم به تصویر رنجور و رنگ

 پریده ام میان اینه نگاه میکنم و بی اهمیتی به



 .خودم را در تک به تک این احواالت میبینم

کشیده میشوم به گذشته . 

 در خانه ي عمو، حتی میان تعارف هاي معمول براي

 خوردن، از شدت شرم و خجالت و بیشتر به قصد

 فرار از نگاه زن عمو بابت حضور طاهر بر سر همان

 سفره هنوز لقمه به دهن نگذاشته به بهانه هاي

 تکراري به اتاق گوشه ي سالن پناه میبردم و در ان

میکردم براي این زماندوران ندانسته تمرین  . 

 براي وقتی که فقط پول براي خرید شیر خشک و

 پوشک دارم و خودم را با تکه نان و پنیري سیر
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 .کردم

 تقه به در خورد

 ریحانه-

 او نگران غش کردنم در دستشویی بود پس براي

 جوابش تعلل نکردم

نشست در دستشویی را باز کردم و نگاهم رویش  

 امروز کال اسیر من شدي-

 ابروهایش در هم گره می خورد، بازویم را میان

 بازویش محکم میکند و پر حرص می غرد

 مریض نبودي میزدم تو سرت، البته احتماال هذیون-



 هاي بیماریه

 سخت و بی رمق میخندم...سخت نه بابت مریضی

 که هر وقت به گذشته ام نگاه میکردم چیزي براي

نداشتم لذت بردن  

 دوباره من را زیر پتو جا میدهد و قرص و دوایی که

 خودش ویزیتش را کرده به حلقم میریزد و بعد

 کاسه اي میوه ي کمپوت شده که اینبار نگاهم گرد

 میشود و با تک سرفه اي می پرسم

 اینا از کجا اومده؟-

 او قبل سوال من رو ترش کرده

- تیگفتم محمد خرید به خدا بخواي هر حرف چر  

 بزنی قهر میکنم بلند میشم میرم، اسمتم نمیارم

 تهدیدش کار ساز است، میوه هاي کمپوت شده

 سنگ میشود و از هر زهري تلخ تر میان گلویم

 پایین میرود اما چند دانه اي می خورم، در این دنیا
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 یک قدم با تو      

 !جز خدا و مریم چه کسی را داشتم

که غر میزندکاسه را کنار میگذارم   

 بخور دیگه کال چهارتا دونه میوه است-

 تن سرما زده و لرزانم را زیر پتو جا میدهم و این بار

 سرفه هایم بیشتر میشود



 بخورم همرو همین االن پست میدم، دوتارم خوردم-

 تو قهر نکنی

 انگشتانش روي سرم را ارام نوازش کرده

 و مهربان به چشمان کم سویم نگاه میکند

- بخواب، یه ساعت دیگه سوپ اماده است باشه  

 باشه که روي لبم نشست چشم هایم بسته شد ، اما

 ذهنم بیدار بود و نگران از ماموریت فردا

 باید زودتر کنسلش می کردم تا کسی را به جاي من

 !پیدا کنند، شاید بعد از این خواب چیره شد بر جانم

 حسام

ه امحواسم جمع نبود و ذهنم مدام به سمت ریحان  

 گریز میزد، نگران بودم اما کاري از دستم بر نمی

 امد جز صبري که به اجبار باید بهش تن میدادم،

 چند باري به سرم زد، شماره ي علی را گرفته و از

 طریق او از احواالت ریحانه ام خبر دار شوم که قلبم

 راضی به این ذلت نشد ، می دانستم رفتار و افکارم

لم نمی خواست بدانم این رفیقجنون امیز است اما د  

 که خواهرش برایش خواب هاي شیرین دیده از حال

 ...گنجشکک من خبر دارد و من هیچ

 مانند ادمی بودم که نمی دانست تکلیفش چیست
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 لحظه اي بی طاقت میشدم و ثانیه اي بعد می

 خواستم کمی بیشتر صبر پیشه کنم

ت بهم ریخته سر دردي که داشتمیان این احواال  

 امانم را میبرید و چشمانم که بابت بی خوابی دیشبم

 !میسوختند، اما کاري از دستم برایشان بر نمی امد

 نوشته هاي رو به رویم را شاید پنج بار خواندم تا که

 فهمیدم چی چیز نوشته اند و توانستم امضایشان

 کنم و بعد دیدن محصوالت پیشنهادي و خواندن

 ...نامه ها

 ضربه اي به در نگاهم را از مانیتور جدا کرد و سمت

 در چرخواند

 بله؟-

 در ارام باز شد و طبق معمول شایان با چهره اي

 خشک و مودب سمتم قدم برداشت

 خسته نباشید-

 منتظر حرفی از سمت من نبود پس همانطور که به

 چشمان خسته ام خیره بود گفت

- گرفتند گفتن حال خانواده ي خانم فخار تماس  

 ایشون مساعد نیست و فردا ماموریت نمی تونن بیان

 در دلم سرکه جوش اوردند ، کامل سمتش چرخ

 خوردم



 ادرس خانم فخار را برام همین االن از کارگزینی-

 بگیر

 بله اي محکم گفت و سمت در قدم برداشت

 از پشت میز بیرون امدم و به سمت کمد رفتم
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 ماموریت فردارم کنسل کن-

 نیم رخش که به سمتم چرخ خورد به نشانه ي تائید

 سر تکان داد و بیرون رفت

 کتم را که به تن کردم حتی نمی دانستم کاري که به

 !یکباره تصمیمش را گرفتم درست است یا غلط

 باید دیدنش میرفتم؟ اگر باز هم مانند دیروز

 برخورد میکرد؟

من با یک اخم و لحن بی تفاوت عقباما مهم نبود   

 نمیکشیدم،حسام بارگاهی کمی بیشتر از این حرف

 .ها پیگیر بود

 تازه این خانواده اي که از احواالت او خبر دادند را

 باید زیارت میکردم و خودم را بهشان نشان

 .میدادم، گور پدر هرچه کالس و پول و پرستیژ است

حالم که نبود یک روزه ي این گنجشکک به این  

 بیندازد فکر نبود همیشگی اش به دیوانگی ام

 میکشاند



 کت به تن از اتاق بیرون میزنم که شایان برگه اي

 سمتم میگیرد

 ادرس خانه خانم فخار-

 کاغذ را می قاپم و نگاهی سطحی بهش می اندازم

 ممنون، خداحافظ-

 شاین طبق معمول بدون هیچ فضولی و یا اشتیاقی

جواب خداحافظی ام را میدهد براي دانستن بیشتر  

 .و من سریع خودم را به ماشینم می رسانم

 ریحانه
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 بشقاب خالی سوپ را کنار میگذارم و به چشمان

 :منتظر مریم نگاه میکنم

 این مرغ ها و هویجم خرید اقا محمد بود؟-

 لبخندي که از رضایت تمام کردن سوپم روي لبش

شودبود محو می  

 اره-

 نمی خواهم بحثی کنم پس فقط لبخند میزنم و با

 لحنی مهربان می گویم

 بعدا پولش را باید بگیري-

 این بار او براي اسودگی خیالم کنار می اید

 باشه، تو فعال سعی کن بهتر بشی-



 بی رمق می خندم، به لطف این مسکن هاي مریم در

 حلق فرو کن درد تنم به نصف رسیده

گلویم چنگ میزندسرفه اي به   

 وضع گلوت خرابه، حتما فردا باید بریم دکتر-

 به او که بشقاب خالی ام را به اشپزخانه می برد نگاه

 می کنم

 تا فردا بهتر میشم-

 صداي هوار بلندش از درون اشپزخانه به خنده ام

 می اندازد

 ...به خدا ریحانه رو مخی-

 عصبی از اشپزخانه بیرون میزند و روبه روي

ان بی حالم دست به پهلو میزندچشم  

 بدبخت داري میمیري میفهمی-

 نگاهم را ازش میگیرم و پتو را روي پاهاي یخ زده و
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 پر ضعفم درست میکنم

 هیچ کس با یه سرماخوردگی ساده نمیمیره-

 عطسه و سرفه اي پشت بند هم جري اش میکند

- نرسیدن به خودتتو از سرماخوردگی نمیمیري از   

 میمیري، دو پاره استخوان شدي، زیر چشمات گود

 افتاده ، اینه بدم ببینی چشمات شبیه ادم هاي مرده



 شده

 اخمی روي صورتم می نشانم

 دور از جونم-

 از لبخندي که روي لبم هست و خطی عمیق روي ان

 اخم بی معنا میکشد حرص می خورد

- را میریزياون روز دور نیست، داري همه ي پوالت   

 تو حلق اون بدهکاراي کثافت که خودت به این حال

 بیفتی، همشم میگی بابت بهار ، براي اینده ي بهار

 عصبانیت شدیدش افسار زبانش را پاره کرده که بی

 تفاوت به چهره ي دمغ شده ام ادامه میدهد

 ریحانه او بچه مادر میخواد نه یه مرده ي-

شه مطمئنیمتحرك،اصال فردا روزي که بزرگ ب  

 قدرتو میدونه؟ مطمئنی دست درد نکنه خشک و

 خالی میندازه کف دستت که داري همه ي جونی و

 زیباییت را اینطور نابود میکنی

 حرف بهار میشود کالفه میشوم

 مریم-

 به صداي محکمم بی اهمیت است

 چیه بازم ببندم دهنمو، نگم، به روت نیارم،-
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می دوست دارم وقتی تو این حال میبینمت میمیفه  



 خوام دق کنم؟ ریحانه صبح اگه از خواب بیدار نشده

 بودم با اون تب باال تشنج کرده بودي،یه نگاه به لرز

 تنت بنداز به رنگ پریده ات

 عصبی و جوش اورده شانه باال می اندازد

 براي تو که مهم نیست، فقط مهمه بهار با سلیمانی-

نه و صبح ها پیش من جاش گرم و نرمخوش بگذرو  

 باشه، خودت چی ریحانه؟ خودت کجاي زندگیتی؟

 نمیدانم چه میشود که در پس ذهنم چهره ي

 رئیسم نقش میبندد و بغض بند گلویم میشود

 هیچ جا-

 او ساکت میشود تا صداي بی جان و لرزانم را

 درست بشنود

 من بهار را به این زندگی پر فالکت کشوندم، اگه-

 بیوفتم زندان اون بیشتر از من ضربه می خوره، من

 براي فرار ،کامران گرگ صفت را انتخاب کردم و بهار

 نباید جور این اشتباه را پس بده، تمام این ها سهم

 .منه، سهم بهار از این زندگی باید خوشی باشه

 صداي لرزان و غمباد کرده ام پایش را سست میکند

 و تنش را به سمتم میکشد

تش دورم حلقه میشود و دست دیگرش سرم رادس  

 به شانه اش می چسباند



 تصویر ان چشم ها میان ذهن به گناه افتاده ام مرور

 میشود و دلم به تنگ می اید

 اشک روي گونه ام سر می خورد
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 قرار نیست این زندگی با من راه بیاد، من باید-

 عادت کنم به تنهایی

- ر کی گفته، خودم تا اخر عمرم کنارتمنخی . 

 اي کاش مریم می دانست بعضی از این دردهاي

 زندگی انقدر بزرگ است که شانه ي پهن مردانه

 طلب میکرد و سر من میان بی خوابی ها و دلتنگی

 هاي شبانه ام عجیب هواي نوازش انگشتان مردانه

 اي را می خواست

و را هم خونزبان به کام چسباندم و نگفتم که دل ا  

 .نکنم

 صداي زنگ ایفون پلک هاي بی حال و سنگین شده

 ام را لرزاند

 اي بابا مریم که همین االن رفت، چرا کلید نبرد، این

 دختره حواسش پرت کجا بود؟

 پتو را کنار زدم و تن پر درد و بی جانم را باال

 کشیدم، ترق و توروق استخوان هایم را شنیدم

، لحظه اي سر جایم نشستم ناي ایستادن را نداشتم  



 تا جان به پاهایم بیاید

 که با زنگ دوم فهمیدم مریم خانم خیلی عجله دارد،

 شاید وسط مادر یا برادرش را دیده که بهار را می

 اورند و اینطور راه نرفته را برگشته

 خدا را شکر کردم وسعت خانه ام انقدري نبود که

 بخواهم تا زدن ایفون زیاد راه بروم

دانستم جز مریم کسی پشت در نیست، اصال می  

 فرد دیگه اي خبر از حال خرابم نداشت
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 بدون برداشتن گوشی ایفون دکمه ي باز کردن را

 زدم

 نگاهم روي ظاهرم نشست و صداي نق هاي مریم در

 سرم پیچید، قبل از این که بخواهم بیشتر غرق در

اب خاطراتم را ورق بزنم نگاهماین حال زار بشم و کت  

 را گرفتم

 گر گرفتگی تنم اذیتم میکرد، انگار کوره اي درونم

 روشن بود، پشت دستم را روي پیشانی و گونه ام

 کشیدم و دانه هاي عرق زیر دستم نشان از تب

 باالیم می داد

 نباید اجازه میدادم تبم باالتر برود

 سمت رختخواب وسط اتاق رفتم و روي تشک



ستم البته بیشتر شبیه این بود که خودم را رهانش  

 کردم

 نگاهم روي کاغذ استامینوفن کنارم نشست، یکی را

 دراوردم و با ته مانده ي ابی که ته لیوان بود پایین

 دادم

 چرا مریم انقدر لفت داد تا بیاد؟

 موهایم که دورم باز بود درجه ي گرماي تنم را باالتر

به گردنم چسبانده بودبرده بود و عرق موهایم را   

 با دست کمی از گردنم دورشان کردم و با نگاه بی

 رمقم به دنبال کیلیپس سرم گشتم

 یا هللاا-

 صداي مردانه اي تنم را مثل فشنگ پراند و نگاه

 وحشت زده ام سمت پنجره و پله هایی که به سمت
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 باال،حیاط می رفت نشست

دیدیم، با تمام جانی که داشتم بلندهیچ جسمی را ن  

 شدم

 او کی بود؟؟ سلیمانی؟ نکند مریم خود شیرین باز

 شیرین کاري کرده باشد و به او حرفی زده؟ شاید هم

 !!یکی از برادرهاي مریم یا پدرش بودند

 اما ان ها این جا چه کار داشتند؟



 انقدر صداي مردانه بی مقدمه در گوشم پیچید که

ست براي شناختنش بهم کمکی کندمغزم نمی توان . 

 به روسري و چادر خانگی ام که همیشه روي

 جالباسی اویزان بودند چنگ انداختم، بازوهاي پر

 درد و انگشتان بی رمقم به کمک هم هر دو را روي

 سرم انداختند و حاال جلوي در به انتظار ایستادم

 سالم بفرمائید-

س زدمانقدر صدایم بی جان و بی حال بود که حد  

 فرد مخاطبی که عقب ایستاده نشنید

 در را باز کردم و کمی تنم را از الي در بیرون بردم و

 به راه پله ي کوتاه موزایکی روبه رویم نگاه انداختم

 که چشمانم روي کفشی مردانه و براق نشست

 سالم-

 صداي گرم و اشنا سیب قلبم را در سبد تنگ سینه

 ام انداخت

ي شلوار و کت ابی نفتی اش باالچشمانم ناباور از رو  

 رفت و روي چشمان قهوه اي نافذش نشست

 حسام! اینجا! چطور؟؟
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 حسام

 کیسه ي اب میوه ي طبیعی را میان دستم کمی جا



 به جا کردم و به در سفید رنگ قدیمی و زنگ زده

 نگاهی انداختم

و منکف دستم در این هواي سرد عرق کرده بود   

 هنوز براي زدن زنگ این خانه مطمئن نبودم، حتما

 .کسی االن کنارش است

 قبال ریحانه گفته بود خانواده اي ندارد،شاید همان

 دخت ِر،دوستش اینجا بود و اگر من را با این کمپوت و

 ابمیوه میدید چه فکري میکرد؟

 !از کی تا به حال به افکار مردم اهمیت میدادم

ران حال کارمندم شدممن رئیسش هستم،نگ  

 یعنی من هر وقت کارمندان شرکتم مریض میشوند

 سراسیمه براي اطالع از حالشان به خانه هایشان می

 رفتم؟

 خب این حرف ها یعنی چی؟من االن پشت این در

 ایستادم و تمام روح و ذهنم پشت این در است و

 حاال با این منطقی بازي می خوام پا عقب

می که بی فکر دل به اینبکشم؟بهتر نبود هنگا  

 !تصمیم میدادم به این نکته هاي مهم فکر می کردم

 کالفه از افکارو منطق مزاحم زیر لب عصبی زمزمه

 کردم

 به کسی ربط نداره من چرا اومدم،اصال کسی جرئت-



 داره بپرسه؟

 عقلم لبخندي پر طعنه نثارم کرد
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کننده اي چه جواب با مسما و قانع  

 پوف کالفه اي بیرون دادم و عصبی زنگ ایفون را

 فشردم

 توي ادرسش زنگ دو را نوشته بود و من همان را

 فشردم

 سکوت و انتظار چیزي بود که نصیبم شد

 !نکند حالش بد شده؟ یا خانه ي دوستش هست

 درگیر در افکار بی در و پیکرم بار دیگر ایفون را

ر اما در بی صدایی برايفشردم و اینبار با کمی تاخی  

 پرسش از اینکه کی پشت در است باز شد

 با انگشت در را فشردم و در نیمه باز شد و از همان

 دم در حیاط کوچک ساده چشم گرداندم

 نمی دانم دنبال چه بودم، کسی بیاید به استقبالم!؟

 وارد شدم و در را پشتم بستم ،نگاهم دور حیاط

بزرگ گوشه ي گشت روي دیوار سیمانی و دیگ  

 حیاط و چند خنزر پنزر دیگر در کنارش

 نمی دانستم کدام سمت بروم دقیق وسط حیاط

 ایستاده بودم



 چشمانم روي در فلزي و شیشه کاري شده ي قدیمی

 همسطح با حیاط نشست و پرده کلفت پشتش، باز

 هم انگار کسی در درونم انتظار این را میکشید تا

ت را کنار بزند و ببیندفردي این پرده ي سفید و کلف  

 چه کسی وارد این خانه شده ، اما انگار خبري نبود،

 نگاهم از پنجر ه هاي بسته گذشت و این بار روي پله

 هایی قدیمی که به سمت پایین میرفت ماند
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 !من زنگ دو را زدم و شاید منظور از دو پایین است

قدیمی و خاك گرفته نگاهم از روي موزاییک هاي  

 گذر کرد و با قدم هایی ارام به سمت پله ها رفتم

 باید اعتراف می کردم حال خوبی نداشتم، نه از بودن

 !در اینجا بلکه از دیدن قدمت و ظاهر این خانه

 !گنجشکک من در یک زیر پله زندگی میکرد

 درد داشت دانستن این واقعیت

ب دركحاال انگار داشتم تفاوت بینمان را خو  

 میکردم ، این خانه ي قدیمی حتی براي خودش

 !نبود، او تمام پولش به زیر پله ي این خانه رسیده

 شاید باید از همان در اصلی خانه این حدس را

 !میزدم ولی ادمیزاد بعضی چیزها را باید ببیند

 حاال چی اقا حسام بارگاهی، تک پسر خاندان



واهد؟بارگاهی بازم دلت دیدن گنجشککت را میخ  

 چه لحن بدي داشت این منطق کثیفم

 .بعضی اوقات ادم حالش از واقعیت بهم میخورد

 ابروهایم بهم گره خورد، دوباره جواب ذهنم را زیر

 لب دادم،انگار او ادمی است در مقابلم

 ارزش ادم ها بیشتر از پوله، خسته نشدي از بس-

 ادم ها را با ترازوي مال و منالت سنجیدي

ارم قدم تند کردم و بی شک و تردیدکفري از افک  

 سمت پله ها رفتم و پا روي پله ها گذاشتم و پایین

 تر رفتم و نگاهم ناگهان از پنجره ي کوچک کنار راه

 پله به داخل خانه کشیده شد

 به جسمی ظریف و نحیف و زنانه
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 به روي موهایی بلند و زغالی رنگ که مانند ابریشم

 به دورش ریخته بود،نگاهم سمت گونه هاي گل

 انداخته اش نشست، چشمان بی حال و مریضش

 سینه ام تنگ شد، تنم داغ کرد و قلبم مانند پتکی

 محکم به دیواره هاي سینه ام میخورد

 نمی توانستم اینطور گر گرفته به داخل بروم ، پله

 هاي رفته را عقب برگشتم،سعی کردم نفسی عمیق

ا عطري زنانه و بهشتی میان شامه امبکشم، ام  



 پیچید و یاداوري حصار گرمش دلم را لرزاند، درونم

 غوغایی به پا شده بود از خواستنش و دزدانه نگاه

 کردنش

 اما کسی در پس تمام این حس هاي مردانه یک چیز

 می خواست رضایت ریحانه، احترام به او و عقایدش

ر روي درونانگار فکر به این مسئله شد اب یخی ب  

 اتش گرفته ام

 نمی دانم چطور و با چه فکري کلمه اي غریب را به

 لب اوردم

 یا هللاا-

 صداي هین بلندش به وضوح شنیده شد، انقدر عقب

 بودم که حتی سایه ام را نبیند، شاید زمانی نبرد که

 صداي ارام و مریض احوالش را شنیدم

 سالم بفرمائید-

و من اینبار با طمانینه این یعنی اجازه اي براي ورود  

 و دلی ارام گرفته سمت پله ها قدم برداشتم

 پله ي اول به دوم در باز شد و او در چادري سفید و
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 خانگی به پیشوازم امد نگاهش هنوز درست باال

 نیامده بود

 سالم-



 صدایم نگاهش را سریع باال کشاند و روي صورتم

نتظار دیدنم را نداشت که این طور جامات ماند، او ا  

 خورده نگاهم میکرد

 ریحانه

 هول شده بودم و برعکس، به جاي تند و تیز عمل

 کردن خشکم زده بود. خیره اش مانده بودم،مانند

 خیره ماندن به یک اثرهنري عجیب و اسرارامیز که

 .پشتشان مفهومی سنگین را پنهان کرده بودند

اولین اصل میزبانی راانقدر جا خورده بودم که   

 .فراموش کرده بودم،دعوت میهمان به خانه ام

 :پرسید

 نمی خواید اجازه بدین بیام داخل؟-

 لحن پر سوال و شاید کمی دلگیرش من را به خود

 :اورد،پلک هاي سنگینم چند باري باز و بسته شدند

 ...نه-

 نگاهش از جوابم گرد شد. چه تعبیر اشتباهی از این

که از دهان بیرون پرید کرده بود که نهي بدموقعی  

 .قدمی به سمت عقب برداشت

 هول شده از همین رفتارش مابقی جمله ي جا افتاده

 :ام را کامل کردم

 منظورم اینه،بفرمائید داخل-



 ابرویش باال پرید و این لحظه نگاهم را از چشمانش
699 

 یک قدم با تو      

لحظه هم زیاديکه اینبار میخندید گرفتم،تا همین   

 !به او زل زده بودم

 چرخ خوردم و وارد شدم،طبق عادت تمامی ادم ها

 از نگاه مهمان ناخوانده ام نگاهی دور تا دور خانه

 انداختم،کمی براي میزبانی، ان هم از نوع رئیس

 .شرکت بهم ریخته بود

 خب شاید باید حق میداد،من مریض بودم و این

هاي خانم دکتر مریمتشک و پتوي وسط خانه با دارو  

 طبیعی بود حاال تشک و یک دست لباس بهار کنار

 بخاري و شیشه شیر کثیف و وسایل به جا مانده از

 !تدارکات سوپ ناهارچیز زیادي نبود

 کمی خجالت کشیدم، باید مراقب رفتارم میبودم تا

 .بیشتر از این هم معذب نشوم

 پا که به درون سالن گذاشت چند سرفه کردم و

م را جلوي دهانم قرار دادم و وقتی سرفه هایمدست  

 .قطع شد سمتش چرخ خوردم

 نگاهش نکردم و نگاهم به جوراب هاي سورمه اي

 :تمیزش بود

 ...ببخشید،خانه یکم-



 این چه حرفیه،شما باید ببخشید که بی خبر مزاحم-

 شدم

 نمی دانستم باید چه کنم؟ حتی دلیلی امدنش را

و بی خبر؟ شاید براي اننمی دانستم ان هم یکدفعه   

 رفتار اخرم در اتاق بود؟

 زودتر از انکه اشتباه دیگري بکنم به خودم مسلط

700 

 یک قدم با تو      

 شدم و با دست به پشتی که دقیق رو به روي تشکم

 بود اشاره کردم

 بفرمائید-

 قبل از انکه به سمت مورد اشاره ام برود سمت

نکنم و چشمانم روي اشپزخانه رفت،نشد که نگاهش  

 صورتش نشست،بدون انکه چشمانش درون

 اشپزخانه بگردد دو پالستیک که رنگ ماتشان احازه

 نمیداد بدانم داخلشان چیست را کنار ورودي

 اشپزخانه گذاشت و در سکوت، ارام به سمت پشتی

 .رفت

 حال خوشی نداشتم،و دیدن او و تپش قلب دیوانه ام

سینه ام را به درد اوردهدر همین ثانیه هاي کوتاه   

 بود،دانه هاي عرق را زیر روسري و چادرم حس

 میکردم،نمی دانم حرارت تبم بود یا این گر گرفتگی



 .تاثیر حضور این مرد بود

 انقدر درگیر این احساسات و دیدار غیرمترقبه اش

 !بودم که یادم رفت بپرسم درون مشما چیست

 خواستم به سمت اشپزخانه بروم

- ینید،من براي عیادت از شما اومدملطفا بش  

 چشمانم گرد و موهاي تنم سیخ شد،دوست داشتم

 به صورتش نگاه کنم تا ببینم دارد شوخی میکند یا

 جدي میگوید،اما در لحن ارام و پر محبتش هیچ

 اثري از شوخی نبود

 سمتش چرخ خوردم،چقدر سخت بود نگاهم روي

زخانهصورتش نشیند،همان نگاه لحظه اي در دم اشپ  
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 عذاب وجدانی مزخرف را به روي شانه ام انداخته

 بود و در این حال ظرفیت تحمل بیشترش را نداشتم

 نگاه او روي من بود،سنگینی نگاهش را کامل

 احساس میکردم ،اما چشمان من هرجایی بود جز

 چشمان قهوه اي او

 نشد که حرفش را تکرار نکنم

- دت من اومدین؟براي عیا  

 عجیبه؟-

 خودمانی و راحت صحبت میکرد ،مثل همان زمان که



 من در اتاقش بودم و او طلب کادو از من کرد

 ،یاداوري تلخی بود،وقتی بدانی شیرینی که در دلت

 !قنج میرود گناه است میشود خاطره ي تلخ

 زانوهایم جان نداشت،و زیر نگاه این مرد هر لحظه

فاعی اعتقاداتم بودممنتظر تخریب دیوار د  

 شاید اگر مینشستم جان بیشتري براي دفاع در

 مقابلش داشتم

 به عقب رفتم و سرجایم روي تشکم نشست

 تنهایید؟-

 اب دهانم را قورت دادم و درد گلویم چهره ام را در

 هم جمع کرد

 نخیر دوستم پیشم هستن،البته االن رفتن جایی،به-

 زودي برمیگردن

به سمت پله ها انداختم،امیدوارو ناخوداگاه نگاهی   

 بودم مریم خیلی زود از راه برسه

 .حقیقت عیادت بهانه بود-
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 لحن دوستانه و گرمش،این صداي مردانه و سنگین

 چشمانم را به سمت خودش میکشید و من تا کی

 میتوانستم در مقابل تمناي این دل از دست رفته

 مقاومت کنم؟



نها نفس میکشیدم و صداي کوبش بی امانمن ت  

 قلبم را در سرم دنبال میکردم...منتظر بودم تا او از

 این بهانه بگوید

 شاید نباید بگم بهانه چون به واقع وقتی خبر-

 مریضیتون را شنیدم نگران شدم

 پلک بستم و نفسی عمیق کشیدم ،نمی خواستم

 حرف هایش در وجودم احساسی اشتباه را ایجاد

،اما چه خیال باطلی بودکنه ! 

 من مانند مجسمی سر به زیر انداخته بودم و چادر را

 محکم به دور خود پیچیده بودم

 شاید االن زمان مناسبی نیست ولی من باید دلیل-

 رفتار دیروزتون را بدونم

 عرق سردي بر تیغه ي پشت گردنم نشست،زبان

 چوب شده ام در دهانم چرخشی بی سرانجام کرد و

یم همانطور چفت شده روي هم ماندندلب ها  

 سخت بود ولی بالخره تا کی میخواستم بی انکه به

 او بگویم حرف ها و رفتارش، مرا به اشتباه می اندازد

 ازش فاصله بگیرم،از قدیم گفته اند مرگ یکبار

 شیون هم یکبار ،من می دانستم ته قلبم از گفتن

 ...این اعتراف میترسم،از دور شدنش،از محو شدنش

 اما تمام امیدم به خدایم بود،او میدید که چقدر به
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 یک حامی مثل این مرد نیاز دارم و عذاب این گناه را

 در من حس میکرد،از او چه کسی نزدیک تر

 خودم را به خدایم سپردم

 سرم را باال بردم حاال وقتش بود بی پروا ومستحکم

 حرف هایم را میزدم

مان مریض احوال اما جدي ام روي نگاهچش  

 منتظرش نشست

 اقاي بارگاهی،شما متاهل هستید و منم مطلقه، ادم-

 ها همیشه چشم دوختن واسه قضاوت کردن و بی

 عدالتی راجع به ادم هایی شبیه به من، نمی خوام

 این رفتار بی غرضانه ي شما، همکارها رو در مورد

 .من و شما به اشتباه بندازه

اي چشمانش پر از بدبینی شد و ابروهایش با قهوه  

 :همان حال نگاهش به هم گره خورد

 کی به شما گفته من متاهلم؟-

 .جا میخورم این دیگر چه پرسشی بود

 نگاهم روي قهوه اي چشمانش ماند

 عکس العمل تندش انقدر برایم غیر منتظره بود که

 گیج شده بودم

تمن خودم را براي جمالتی مانند:شما درس  



 میگید،یا تاهل من چه ربطی به کمک کردنم به یکی

 از کارمندانم داره و از این قبیل حرف ها اماده کرده

 بودم و حاال در مقابل این نگاه بدبین شده کلماتی را

 که براي جواب به او اماده کرده بودم را گم کرده

 بودم
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 با تعلل نگاه از او گرفتم

عمیق کشیدم ، زمان زیادي نبرد تا بر تعجبمنفسی   

 چیره بشم

 کس خاصی این حرف را نزده، امروز مهناز-

 ...خانم...همسرتون را دیدم

 مهناز؟-

 حاال لحنش باز رنگ عوض کرده بود و با لبخندي

 مشتاق خیره ام بود

 تردید را کنار زدم قرار نبود ان لبخند شیرین پاي

کندمن را براي گفتن حقیقت سست   

 سعی کردم صداي گرفته و مریض حالم محکم باشد

 بله-

 ابرویش باال رفت و هنوز ان لبخند پر حرف گوشه ي

 لبش خودنمایی میکرد

 بعد مهناز خودش بهتون گفت همسره منه؟-



 این سواالت یک جایشان ایراد داشت، این حرف ها

 یعنی چی؟

 من همقدم با او براي رسیدن به سواالت ذهنی خودم

رفتمجلو   

 ...نه ایشون نگفتن، یعنی مستقیم نگفتن،من خودم-

 به این نتیجه رسیدین؟-

 او اخر کالمم را با ان لحن پر شیطنت حدس زد و من

 لبانم نیمه باز ماند

 حاال نوبت من بود که ابرو هایم باال برود و لحنم پر

 سوال شود
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 مگه اینطور نیست؟-

جلو کشیده شد و با ان همه فاصله کمرش به سمت  

 اي که بینمان بود باز هم دلم از حرکتش به لرزه افتاد

 عجیب بود بینی ام کیپ بود اما عطر تلخ او همان

 بوي چوب سوخته ي ناب میان بینی ام باال و پایین

 !میشد

 حسام

 با اسودگی خیال نگاهش کردم ، به این جلوه ي

ا در ذهنم موهايزیبایی، او حجاب به سر داشت ام  

 ابریشمی اش برایم دلربایی می کردند



 او حرفش را زده بود و بار از روي سینه ام برداشته

 بود ، حاال سرخوش از گره باز شده افکارم می

 توانستم یک دل سیر بی دغدغه نگاهش کنم

 نگاه مریض حالش، گونه هاي گل افتاده و خش

 نشسته روي صدایش عجیب زیباترش کرده بود

لم براي ان گونه هاي گل افتاده ضعف میرفت ود  

 میان سرخوشی خیالم دل نگرانش بودم

 او منتظر جوابی از من بود و من در صدد جوابش

 نبودم

 شاید کمی باید اذیتش می کردم که دیگر پیش از

 موعد پارو برندارد و بی هیچ حرف و حدیثی براي

 خودش تصمیمی بگیرد

ا دیوانه اي مجنونان هم تصمیمی که دو روز من ر  

 .وار کرده بود

 سرفه ي خشکش، من را از ان حال خوش خوشان
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 بیرون کشید

 با لحنی نگران سریع پرسیدم

 دکتر رفتید؟-

 او متعجب از بحثی که به یکباره تغییر کرده بود با ان

 دو تیله ي گرد شده نگاهم کرد



یف این موضوعشاید نباید ازارش میدادم، تکل  

 مسخره را برایش روشن میکردم تا دیگر مشکلی

 .بینمان نباشد که بتواند او را از من بگیرد

 یعنی فقط این تاهل دروغین مشکل بینمون بود؟؟

 !جواب منو ندادین-

 برخالف من او خیال گذشتن از این بحث را نداشت،

 نگاهش پر از تردید و نگرانی بود ،

ه اي چهره اش را رها نمی کردنگاهم به او بود و لحظ  

 من مجرد هستم-

 لحن محکم اما گرمم جوابی بود به تمام سوال هایش

 اما انگار او قانع نشده بود

 اخ از این نگاه دودل، از ان لب هاي صورتی که ارام

 باز و بسته میشدند بدون اینکه صدایی از ان ها

 بیرون بیاید، او براي زدن حرفی مردد بود

 کمکش کردم

 چیز دیگه اي هم هست؟-

 اب دهانش را پایین داد و ابروهایش در هم جمع شد

 گلویش درد میکرد؟؟

 اولین باري که همدیگر رو دیدیم به خاطر دارید؟-

 لحن او رسمی بود و من بی خیال این رسم و آیین به
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 گرمی جوابش را دادم

وز و شب ها کهاي کاش میشد بگویم در تمام این ر  

 بر من گذشته یک لحظه هم ان شب را فراموش

 نکردم

 اما او هنوز اماده ي این عاشقانه هاي بی حجاب من

 نبود

 بله خاطرم هست، خب؟-

 چشمان او بی قرار میان من و فرش می چرخید

 نگاه پاکش را بابت این بی قراري هاي حجب و

 حیایش دوست داشتم

- کر کردم و گفتم،اون شب من از مهناز خانم تش  

 یعنی شما را همسر ایشون خطاب کردم و اون

 ...موقع

 اي لعنت بر تو مهناز، بی دلیل نبود که ان موقع از

 این جواب ندادن و بی خیالی مهناز کفري شدم

 اجازه ندادم بیش از این اذیت بشود

 بله این اشتباه دوست من بود، ایشون چون شما در-

ستن توضیحی بدناون لحظه غریبه بودین نخوا  

 نگاهش باال امد

 هنوز شک و تردیدي در چشمانش فریاد میزد، او

 باید به من ایمان می اورد



 بزارید به مهناز زنگ بزنم-

 سریع دست سمت جیب کتم بردم

 ...نه...نه...الزم نیست...یعنی-

 او جویده جویده حرف میزد و این جانم من را
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کی میشد او مثل من از زدن حرفش هراس میگرفت،  

 نداشته باشه؟

 من خودم می تونم بی پروا باهاش حرف بزنم؟

 هراسی از اینده و اتفاقاتش نداشتم؟

 من و شما نسبتی نداریم که بخواد این موضوع بهم-

 ثابت بشه

 براي اولین بار از حرفی که زد عصبی شدم

 او می خواست

هنوز در پی این بودخودش را از من دور کند؟ یعنی   

 که مثل یک غریبه و کارمند شرکتم کنارم باشد؟

 یعنی این که او از تاهلم اینقدر ناراحت شده دلیلش

 هیچ بوده؟

 نفسم را محکم بیرون دادم

 صدایش انقدر بلند بود که نگاه او رویم بنشیند

 ولی براي من مهمه که بهتون ثابت بشه-

 چرا؟-



بیرون پرید ، از لبی این سوال ناخواسته از دهانش  

 که محکم به دندان گرفت و نگاهی که به سرعت

 پنهانش کرد مشخص بود

 حاال این چرا می تونست به من کمک کند که یک

 قدم از این جایی که در اشناییمان ایستاده ام جلوتر

 بروم

 ...چون-

 سالم-

 صداي زنانه اي متعجب و جا خورده کالمم را قطع و
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قدم با تویک         

 نگاه هر دو نفرمان را سمت ورودي خانه چرخواند

 نگاهم روي دختر جوانی که مانتوي سیاه و شلوار لی

 روشنی به تن داشت ماند، چهره اش اشنا بود، این

 همان دوست ریحانه ي من بود و اما ان کودك میان

 ...اغوشش

 نگاهم روي تیله هاي قهوه اي و براقش نشست ،روي

ن صورتی رنگشلپ ها و لبا ... 

 شباهت عجیب مادر و فرزندیشان باعث طوالنی تر

 شدن این نگاه شد

 دخترم بهار و مریم جان دوستم که بابت مریضی-

 پیشم هستند



 دخترش بهار! انگار حاال با واقعیتی که تمام مدت

 فقط شنیده بودمش روبه رو شدم

 !ریحانه ي من یک مادر بود

- اي عیادت تشریفاقاي بارگاهی،رئیسم هستند؛بر  

 اوردن

 نگاهم از کودك روي چهره ي دختر جوان نشست،

 روي لبخند بزرگ و دندان نمایش

 سالم خیلی زحمت کشیدین ، خوش امدین-

 سالم،خوشبختم-

 ممنون همچنین-

 انگار ان دختر شال ابی منظورم را اشتباه گرفت

 مخاطبم بهار بود ، همان که معصومیت نگاهش شبیه

ش بودبه چشمان مادر  

 مادرش؟ چه کلمه ي متفاوتی
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 ببخشید االن خدمت میرسم-

 نگاه من بی حرف دختر جوان و بهار را تا تنها اتاق

 خانه همراهی کرد

 نمی دانستم امدنشان چقدر زمان میبرد و شاید بهتر

 بود حرف نصفه مانده ام را تمام می کردم

صی را بهم عرضه کردهاما این دختر کوچک حال خا  



 بود که دیگر زبانم نمی چرخید تا حرف از مهم بودن

 .و نبودن مادرش بزنم

 حاال درون ذهنم دري جدید باز شده بود که نمی

 !دانستم توانایی پا گذاشتن به داخلش را داشتم

 ریحانه یک مادر بود و اگر من او را می خواستم باید

ندخترش را قبول میکردم،یعنی پدر بود !! 

 سرفه هاي خشک و پشت سر هم ریحانه من را از

 افکار جدیدم بیرون کشید

 نگاهم سمتش گشت و روي صورت جمع شده اش

 نشست

 نگرانی در جانم قل خورد و ان در را فعال بست، فعال

 فقط باید به سالمتی گنجشککم فکر میکردم

 دکتر نرفتین درسته؟-

ا نکردهنمی دانم چرا ولی احساس میکردم این کار ر  

 چادرش را کمی عقب زد، و نفسی گرفت و با صدایی

 گرفته ارام زمزمه کرد

 نه،چیزي نیست-

 کالفگی، نگرانی با چاشنی عصبانیت همه با هم کاري

 کرد که من به یکباره بایستم و چشمان بی حالش
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 همراه من باال بیاید



 من بیرونم، حاظر بشید بریم دکتر-

 از این حرکت یکباره جا خورد و حدس این که

 بخواهد مخالفت کند سخت نبود

 نه ممنون، خوبم-

 به سیاهی زیر چشمانش که منافات زیادي با قرمزي

 چشمانش داشت خیره شدم، به رنگ زرد شده ي

 صورتش،تیغی به قلبم فرو رفت

 نزدیک به او ، دقیق جلوي تشکش زانو یم را روز

 زمین قرار دادم

اهم جدي و راسخ اما به گرمی روي چشمان بینگ  

 حالش نشست

 مریضی که تو یک روز به این حال انداختتون خیلی-

 جدي تر از اونه که با استراحت ساده خوب بشه

 قهوه اي پر ناز نگاهش میان چشمانم نشست،

 خواست دهان باز کند که پیش دستی کردم و قبل از

 هر حرفی دست باال اوردم

- قتو اون اتا ... 

 با انگشت به در بسته ي اتاق اشاره کردم، چشمانش

 مسیر نشان دهنده ي انگشتم را دنبال کرد

 یه دختر کوچولو هست که بیشتر از همه به یه مادر-

 سالم و قوي نیاز داره، به خاطر اون دختر باید به



 خودت اهمیت بدي

 ریحانه

 نگاهم ناباورانه روي نگاه گرم و مهربانش بود ، روي
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 چهره اي که برایم بسیار اشنا و عزیز بود

 این چهره تازگی ها نشان از حمایت من داشت

 اجازه دادم دلم سیر تمام این ندیدن ها را جبران

 کند

 عطرش را با همان شامه ي نصفه نیمه به سینه

 کشیدم

 و میان ضعف و بی حالی حسی پر از رخوت و اسایش

 نصیبم شد

ا خیال راحت از تاهلی که وجود نداشت این بارب  

 خواسته اش را اجابت کردم

 باشه-

 سرش ارام به نشانه تائید تکان داد و ایستاد

 من تو حیاطم، منتظرم نگذارید-

 بی هیچ حرف دیگه اي سمت حیاط رفت

 با رفتنش انگار که ضامن بمبی را کشیدند

و مریم با شتاب و جت مانند از اتاق بیرون پرید  

 خودش را به من رساند



 نگاهم هاج و واج روي او که بهار را زیر بغل زده بود

 ماند

 ریحانه این چقدر خوب بود-

 نمی دانستم به این دختر ضعیف النفسم بخندم یا

 دعوایش کنم

 پس فقط انگشت روي بینی ام قرار دادم

 هیس تو حیاطه میشنوه-

 بهار از وضعیتش ناراضی بود و نق میزد
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 مریم اما این حال ذوق مرگ شده اش دست خودش

 نبود

 نمی دانست بنشیند یا باال و پایین بپرد

 از این رفتار بی ثباتش خنده ام گرفت

 بهارم رو بده بغلم، لطفا پالتو و شلوارش رو هم بده-

 چشمانش مانند دخترکان کم سن و سال برق زد

- هت بدمبزار بگردم یه لباس خوب ب  

 بهار را بهحصارم نداد و سریع روي تشکش گذشتش

 نگاهم روي بهار که از این فرودش خوشش نیامده

 بود، شاید او هم خیالحصار من را داشت

 به مریم که بی توجه به نق هاي بهار و صورت ناراضی

 من سمت اتاق میرفت غر زدم



 مریم-

 او انگار از همین کلمه منظور حرفم را گرفت

- نه بهتر از اینه که مریض بشهگریه ک  

 خب حق با او بود اما من مادر بودم و دلم طاقت گریه

 جگر گوشه ام را نداشت

 پس دست به دیوار گرفتم و بلند شدم

 بهار خود را دمر کرده بود و میان گریه اش نگاهش

 پر انتظار به من بودم

 نمی توانستم بی خیال از او بگذرم، حتی اگر مریضم

ا مردي مهم در حیاط منتظر امدنم بودو الجون و ی  

 ریحانه یه اب به صورتت بزن االن لباست را میارم-

 بی توجه به امر و نهی مریم از داخل اتاق سمت بهار

 رفتم
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 بازوانم جان نداشت اما عشق این را نمی فهمد

 دست به دور تن کوچک دخترکم انداختم و با یا علی

ي زمین بلندش کردم و طوري گرفتمش تااز رو  

 پشت سرش به من باشد و نفسم به صورتش نخورد

 او هنوز گریه می کرد

 وزنش را به یک دستم سپردم و ارام سرش را نوازش

 کردم و ارام قربان صدقه اش رفتم



 جانم عروسکم، ببخشید مامانی، فداي گریه هاي-

 قشنگت بشم، فداي اون بلوراي خوشگلت، جانم

امانم  

 به حرفم گوش نمیدي ها-

 نگاهم سمت مریم که با پالتو و شلوار لی قدیمی ام

 کنارم ایستاده بود چرخ خورده بود

 چادر خانگی از سرم سر خورد و روي زمین

 افتاد،بهار ارام شده بود

 ضعف و درد استخوان هایم فداي سر کودکم

 لبخندي محو روي لبم نشست، بعد از امدن این مرد

حت لبخند میزدمچقدر را ! 

 گناه داره مریم-

 مریم چشم غره اي به من رفت و جلو امد

 اون مستر جذاب یه لنگه پا بیرون منتظر شما-

 هست

 دستانش جلو امد و همانطور که پالتو و شلوار را میان

 بغلم میچپاند،بهار را با دقت ازحصارم گرفت

 بچم مهمتر بود-
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روي سر بهار زد و با نگاهی تند به سمتبوسه اي   

 اتاق اشاره کرد



 حاال لطفا زودتر حاظر شو تا مرغ از قفس نپریده-

 از رفتار و الفاظ مریم در ان لحظه می توانستم یک

 دل سیر بخندم اما بیش از این منتظر گذاشتن مستر

 جذاب درست نبود

 از این کلمه لبخندي بزرگ روي لبم نشست و سمت

تماتاق رف  

 باید قبل پوشیدن و این همه کار خدایم را شکر

 میکردم

 براي اجازه اي که به دوست داشتنم داده بود

 .میان تمام حال بد جسمم روحم حال خوشی داشت

 نگاهم همراه با قطره هاي کند سرم شد. پلک هایم

 مدت زمان زیادي باز بودند و حاال بعد از این ارامش

، پلک بستم اماذهنی تمناي خواب را داشتند   

 برخالف انچه خیال میکردم به جاي غرق شدن در

 .خواب در میان نگاهی گرم و مردانه گم شدم

 ذهنم با لحظاتی قبل برگشت ،به زمانی که در

 کنارش به دنبال درمانگاهی می گشتیم ، ان لحظه

 گاه گداري ، سریع و رهگذر نگاهش میکردم و او با

به رویش خیرهچشمانی دقیق به خیابان هاي رو  

 بود،نمی دانستم سکوت سنگینش را در به چه تعبیر

 کنم! البته اگر این نگاه گرم و حمایت گرش از دم



 ماشین تا داخل اتاق دکتر ادامه نداشت احساس

 خوبی از همراهیش نداشتم
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 انوقت میشدم باري اضافه بر روي دوشش، شاید

ی شاید دلش برایم سوختهخودش خواسته بود ول  

 !بود

 باز سوال و جواب هاي تکراري درون ماشین در

 ذهنم جان گرفت و بیست سوالی بی پایان شروع

 شد

 نفسی عمیق کشیدم و زیر لب خدا را شکر کردم

 زندگی من مانند بازي غیر قابل حدس شده بود

 لحظه اي همه چیز تلخ و گره خورده و روزي بعد

این ظلمات یخ بسته می تابید وافتاب بر سر و روي   

 همه چیز را زندگی می بخشید

 ریحانه خانم-

 صداي مردانه ي اشنایش پلک هایم را سریع از هم

 گشود

 بله-

 نگاهم به استقبالش روي پرده کشیده شده بینمان

 نشست

 پرده تکان نخورد و فقط سایه اي بلند و مردانه روي



 پرده افتاد

- ی تماس بگیرممن میرم بیرون ،باید با کس  

 تنم نیم خیز شده بود و نمی دانم چرا هنوز انتظار

 داخل امدنش را داشتم

 راحت باشید...اگه-

 زبان دلم به گفتنش نچرخید اما عقل اختیار دار

 رفتارم بود
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 کار دارید مزاحمتون نمیشم،با اژانس برمیگردم-

یستاده بودنگاهم روي سایه بود که بی حرکت ا  

 قلبم به حلقم امد از سکوت ادامه دارش،خودم

 خواسته بودم این حق او بود که قبول کند

 برمیگردم-

 لبخندي عمیق به روي لبم نشست و سایه کنار رفت

 زشت بود نه خیلی حقیرانه است که از برگشتن

 مردي غریبه اینطور خوشحال شوم، اصال به عاقبت

 این احساسات فکر میکنم؟

قابل بازخواست عقلم دوباره تن پر دردم را رويدر م  

 تخت دراز کردم

 و این بار منزلگاه نگاهم سقف سفید درمانگاه شد

 زیر لب ارام براي عقلی که ارام نداشت زمزمه کردم



 هم زشته و هم حقیرانه است، اصال می خوام کمی-

 احساسات مرخرف داشته باشم،پس کی باید محبت

است نوبت من بشود؟ را تجربه کنم؟ کی قرار  

 اصال فکر بهار را کردي؟ فکر حسامو کردي؟ اون

 خندش میگیره بفهمه تو بابت انسان دوستی و ترحم

 اون بهش عالقه پیدا کردي! می فهمی اختالف

 طبقاتیتون چقدره؟

 اصال تو خودتو تو طبقه اي از این جامعه احساس

 میکنی؟ ریحانه حسام یه پسره پولدار مجرده یه ادم

وفق و رئیس یه شرکت و توم ... 

 بغض بیخ گلویم نشست

 این من بودم که خودم را قضاوت میکردم چه برسد
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 !به ادم هاي اطرافم

 بد است که ادم بداند چقدر بدبخت است

 اما من نمی خواهم حسام چیزي را بفهمد او دلش

نجامسوخته، ترحم کرده و شاید خواسته کار خیري ا  

 دهد اما میان این کمک هایش دلم را لرزانده

 پس قرار نبود من براي حس یک طرفه ام بلندگو

 بردارم و همه را خبر کنم ، انقدر شعورم میرسید که

 بدانم هر چه هست باید مثل یک راز سر به مهر در



 قلب من بماند

 نه به خاطر من بلکه بابت بهار و حسام

جا به جا می کنم و بهلیوان اب سیب را میان دستم   

 پرده ي سفید و ساده نیم نگاهی می اندازم

 حرف هاي دکتر که از ضعیفی و الجونی ریحانه می

 .گفت در سرم تکرار میشود و نگرانم می کند

 دست ازادم را به چشمانم می فشارم، خواب به

 تعویق افتاده ام سر درد بدي را برایم به ارمغان

 اورده بود

رود و پرستار خارج میشود و نگاهشپرده که کنار می  

 روي من و چشمان منتظرم مینشیند

 من سوالی نمی کنم اما او با لبخند می گوید

 کارشون تموم شد االن میان بیرون-

 ممنون-

 صدایم انقدر خشک و یخ است که هیچ ربطی به

 معنی کالمم ندارد

 ذهنم انقدر درگیر است که وقتی براي فکر کردن به
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 ادم هاي رهگذر کنارم ندارم

 تمام وجودم می خواست از ان زن داخل اناق حمایت

 ...کند و او را تحت پوشش خود دربیاورد اما



 به این جا که میرسیدم حس مزخرفی بند بند سرم

 را در خود میگرفت و تمام معادالت درست زندگی ام

 .را بهم میریخت

 !بهار کوچک

که تا به االن حسش نکرده بودم، این دیدن واقعیتی  

 مسخره بود که حاال که ان کودك را دیده بودم

 دوباره تردید مانند بشکاف تمام دالیل و توجیهاتی

 را که به هم دوخته بودم تا خودم را قانع کنم براي

 .قبول این می شکافت

 با کشیده شدن حلقه هاي باالي سرم نگاهم سمت

 پشتم چرخ خورد

ظریف و شکننده روي قامتی  

 !روي طرح چادري اشنا

 سینه ام فشرده شد

 لعنت به عقل و منطقم که ثانیه هم با گنجشککم

 تنهایم نمی گذاشت و همیشه می خواست اظهار

 .فضل کند

 چشمانش روي من چرخید و لبخندي شرمنده بر لب

 هاي سفید رنگ و ترك خورده اش نشست

 به زحمت افتادین-

انندم بهم خورد، این زنحالم از چهره ي سنگ م  



 براي من عزیز تر از جانم بود
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 تمام سعیم را گذاشتم براي حالی که درونش بودم

 به سختی میان افکار مشموشم لبخندي به صورتش

 زدمو لیوان اب سیب را سمتش گرفتم

 بخورید یکم جون بگیرید-

فلگیر شدچشمانش از لیوانی که به سمتش گرفتم غا  

 چرا زحمت کشیدید، الزم نبود-

 با دست به صندلی هاي پالستیکی به هم چسبیده

 گوشه ي درمانگاه اشاره کردم

 دکتر گفت باید خودتونو تقویت کنید-

 بدون این که لیوان را از دستم بگیره به سمت

 صندلی ها رفت، نگاهم روي پاهایش نشست، می

 .ترسیدم هر لحظه زمین بخورد

ي صندلی نشست و نگاهش سمت من کهارام رو  

 باالي سرش با کمی فاصله ایستاده بودم برگشت

 لیوان پالستیکی را سمتش گرفتم

 بفرمائید-

 چشمانش با احتیاط و حیاي خاص به خودش کوتاه

 روي نگاهم چرخ خورد

 انگشتانش سمت لیوان کشیده شد



 پس خودتون چی؟-

داد کالمش لبخند محو روي لبم را کمی بیشتر جان  

 اصال هر وقت این گنجشکک کمی بیش از معمول به

 من اهمیت میداد دلم قنج میرفت و تمام وجودم پر

 از حس خوب میشد

 فعال کسی که نیاز به تقویت داره شما هستید-

721 

 یک قدم با تو      

 نگاهم روي انگشتان ظریف و کشیده اش که لبه ي

ن طوري که بهچادرش را رها کرد و به نرمی دور لیوا  

 انگشتان من برخورد نکند حلقه شدند نشست

 لیوان را که گرفت چشمان من هنوز روي ناخن هاي

 ساده و بی رنگش بود

 ممنون-

 صداي ارام و نوازش گونه اش نگاهم را کند و دستم

 را از لیوان جدا کرد. با فاصله ي یک صندلی کنارش

رانشستم و لبه ي کتم را صاف کردم ، گرماي تنش   

 از این فاصله ام لمس می کردم ولی دلم بیشتر می

 خواست، نوازش ان گونه هاي رنگ پریده و فشردن

 انگشتان شکننده اش، اما احترامی که برایش قائل

 بودم بی توجه به خواسته هاي قلبی ام رفتار و

 .گفتارم را کنترل می کرد



 فکر نکنم از گلوم پایین بره-

به جاي چشمانش صداي محتاطانه اش نگاهم را  

 .میان دستانش و روي لیوان کشاند

 نمی توانستم به جز مهربانی با او حرف بزنم

 پس به گرمی به خوردن تشویقش کردم

 بابت ضعف بدنتونه، کمی بخورید اشتهاتون باز-

 میشه

 نگاهم از دستانش روي بازوهاي پوشیده در پالتوي

داننخودي رنگش باال رفت و به چانه و لبی که به دن  

 گرفتش رسید

 ابرویم باال پرید، چرا؟
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 اینطوري بده، تنهایی از گلوم پایین نمیره-

 حاال چشمان کیفورم روي نگاه پر شرمش که از من

 مخفی اش می کرد نشست

 فعال همین یدونه است و شما بیشتر از من بهش-

 نیاز دارید

ا هم پایش رابیش از این اصرار نکرد تا همین ج  

 بیشتر از قوانینش برداشته بود و این براي من عالی

 بود، یعنی کارم را دارم خوب جلو میبرم

 خوب جلو میبري؟ افرین پس قبول کردي براي((



 ))اون دخترك معصوم هم پدر باشی؟

 دلم می خواست جواب این سوال را به اینده اي دور

حانه ام ازحواله کنم ، دلم می خواهد حاال که کنار ری  

 بودنش لذت ببرم، اما قصه وقتی سخت میشد که می

 !دانستم زندگی ریحانه ام یعنی بهار کوچکش

 قبل از ان که از دلبري هایم جلوي گنجشککم کیفور

 بشوم و براي دلبردنش نقشه بکشم بهتر بود تکلیف

 !خودم را مشخص می کردم

 افکار منطقی ام در همان زمان اندك اعصابم را به

ریخت، دست میان موهایم کشیدم که صداي هم  

 زنانه و نگرانش من را از منجالب باید و نباید هایم

 بیرن کشید

 حالتون خوبه؟-

 چشمان درگیرم روي صورت مریض احوالش نشست

 کسی در سرم وز وز میکند

 شایدم تمام این احساسات یک هوس مردانه است،
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ن زنی متفاوت از زنان اطرافم؟براي بدست اورد ! 

 به این فکر که میرسم براي نداي درون غضب می

 کنم

 هر چه باشم انقدر پست نشدم که دلم فقط براي تن



 زنی بلرزد، که اگر هوس بود و فکر و خیالی الوده این

 همه مراعات اعتقاداتش را نمی کردم

 به گمانم برخالف خواسته ام درگیري درونی ام روي

م نمود بیرونی داشت ، که لبخندش محوچهره ا  

 .میشود و برق چشمانش کدر شد

 او نگاه میگیرد، لعنت می فرستم به هر فکر مزاحمی

 و سریع جوابش را میدهم

 نمی خواهم فکر بدي کند

 یکم سرم درد میکنه-

 این دلیل بهانه ي خوبی بود براي ان اخم و تخم بی

گفتم موقع و خوبی اش در این بود که دروغ نمی  

 نگاهش دوباره سمتم باال امد، صاف به چشمانم خیره

 شد

 بهتره تا اینجا هستیم دکتر ببینتتون-

 خوشم می اید، باز همان ذوق و سرخوشی

 لبخند به لب می اورم و سطحی از این موضوع می

 گذرم

 نیاز به دکتر نیست خوبم-

 اما حالت ابروها و چشمان معصومش می گوید اوکمی

نگران شده است بیشتر از قبل  

 لیوان نصفه خورده را روي صندلی بینمان میگذارد و
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 چشمانش بین نگاهم می چرخد

 تو شمال هم سر درد داشتید و همینطور چشماتون-

 قرمز و خسته بود،باید پیگیري کنید

 دوست داشتم بلند بخندم و ان لپ هاي استخوانی و

کشمرنگ پریده را محکم ب  

 اخر این زن نمی گفت اینطور هوایم را دارد من بد

 عادت بشوم و دلم بخواهد یک نفر مدام نگرانم باشد

 و اینطور حواسش به من باشد؟

 لبخندم عمق میگیرد نگاهم پر از محبت میشود

 پیگیري کردم،چیزي خاصی نیست ،بابت کار زیاده-

 چه دوگانگی شیرینی داشتم از سمتی دلم نمی

ینطور نگران من باشد و خودش را ازارخواست ا  

 بدهد و از سمتی دلم براي این نگاه و حال چشمانش

 ضعف میرفت

 ...الحمدهللاا ولی-

 نگاهش را گرفت و تردید و شرم انتهاي کالمش

 مشتاقم کرد به شنیدن ادامه اش

 ولی چی؟-

 انگشتانش چادرش را گرفت و ارام از جایش بلند شد

- ار تنها هستنبهتره بریم،مریم و به  



 من مشتاق ادامه ي حرف او بودم ان ولی که پشتش

البته که-ممکن بود حرفی زیبا پنهان شده باشد   

اما نگاهی را که از من -این خواسته ي قلبی من بود  

 گرفته بود و انگشتانش که چفت چادرش شده بود

 میگفت قرار نیست چیز دیگري بشنوم و ریحانه عزم
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م با تویک قد        

 بر رفتن دارد

 ارام بلند شد، لیوان اب میوه را برداشتم و انگشتانم

 مانند پسربچه اي به بلوغ رسیده سعی به لمس

 .گرماي جاي سر انگشتان عزیزم روي لیوان کرد

 از درمانگاه بیرون زدیم ، چند سرفه ناغافل

 مجبورش کرد به ایستادن ، به تبعیت از او در دو

رش ایستادم،نگاه نگرانم رويوجبی اش دقیق کنا  

 صورت جمع شده و مشت گره کرده اش در جلوي

 .دهانش نشست

 دکتر به خیال خود خیالم را راحت کرده بود تمام

 این مریضی را به ضعف شدید جسمانی ریحانه ربط

 داده بود

 جسم که قوي شود سرماخوردگی و بد حالی خود به

 خود برطرف میشود

که من چطور باید اما ان دکتر چه میفهمید  



 گنجشککم را تقویت میکردم، زنی که اینگونه

 !مستقل و خود مختار است

 .سرفه اش که قطع شد بقیه راه را تا ماشین رفتیم

 سوار که شدم لیوان را به سمتش گرفتم و او با ان

 چشمان پر ارامش نگاهم کرد جان به لبم امد تا

 بگویم

- ددکتر خیلی تائید کرد به خودتون برسی  

 لبخند زد، درد داشت این لبخند و نگاه ارام مظلوم

 چشم، ممنون-

 لیوان را گرفت ،او نگاه گرفت اما من هنوز خیره اش
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 بودم، حرف من ربطی به خیاالت ذهنم داشت و او از

 حرکت ظاهري ام تشکر کرده بود

 انگار سنگینی نگاهم و حرکت نکردن ماشین دلیلی

د براي نگاهش که دوباره سمتم بچرخدش  

 می خوام ازتون چیزي بخوام-

 نگاهش کمی کنجکاو شد و تنش خیلی اهسته

 سمتم چرخید

 انگار تردید کالمم او را تشویق به دانستن خواسته

 ام کرد

 بفرمایید-



 چند درصد می توانست حدس بزند که خواسته ام

 چیست؟

و گرماينگاهم نگران اما پر اقتدار بود و جدیت   

 کالمم باهم به تساوي بودند

 می تونی بهم قول بدي مواظب خودت باشی؟-

 قرنیه چشمانش گشاد شد و گلگون شدن گونه هاي

 رنگ پریده اش را به وضوح این اولین زنی بود که ازش

 !همچین تقاضایی داشتم

 ریحانه

 تمام سعیم براي بی تفاوتی براي بد برداشت نکردن

بش با این سوال شیرین دودحرف ها و رفتار دلچس  

 شد و هوا رفت

 ضربان تند شده قلبم داغم کرد، پروانه در دلم بال

 زد و شاخه هاي سبز دوست داشتنش در جانم

 محکم تر از قبل در سینه ام خودشان را جا کردن
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 نمی دانستم چه بگویم یا چه کنم

د از بیانمات و حیرت زده مانند کودکی نابل  

 .احساساتش فقط خیره ي جذبه ي نگاهش بودم

 انگار میان این نامتعادلی روح و عقلم ان چه را قبل

 این می خواستم بگویم از دهانم بیرون پرید



 شما هم می تونید همچین قولی را بدین؟-

 قهوه ي خوش طعم نگاهش پر سوال شد، لبخند

 مردانه اش عمق گرفت

 یعنی مواظب خودم باشم؟-

 گر گرفته از بحث پیش امده حیا کردم و نگاهم را

 دزدیم، در توانم نبود بیش از این دل به دل نگاهش

 بدهم

 !بله ،قول بدین دیگه چشماتون اینطور قرمز نباشه-

 باشه-

 چه کلمه ي کوتاه و ارام بخشی مانند قند میان چاي

 دلم حل شد و کام تلخ شده ي دو روزه ام را عسل

 کرد

کت کرد ، نگاهم را با لبخند به اضافهماشین که حر  

 ي اب میوه ام دادم

 دلم می خواست این لیوان یک بار مصرف را به خانه

 ببرم و جلوي چشمانم بگذارم تا هر لحظه که

 ببینمش ثانیه به ثانیه ي امروز در سرم تکرار بشود

 براي برگشت به شرکت عجله نداشته باشید،-

یتوناولویتتون را بگذارید رو سالمت  

 این اصرار و تکرار برایم دلچسب بود، این مهم بود
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 این ارزش داشتن برایم قابل ستایش بود

 !چیزي که چند سالی بود تجربه اش نکرده بودم

 چشم، تمام سعیم را میکنم حالم زودتر خوب بشه-

 افرین-

 خنده ام گرفت اما به سختی کنترلش کردم

 ...راستی-

 چشمانم سمتش برگشت، اصال این دو گوي بی قرار

 را به سختی می توانستم به سمتی دیگر منحرف

 کنم انگار تمام تمرکزشان بر روي مرد کنارم بود

 نگاهم را که متوجه خودش دید لبخند زد

 براي شرکت سرویس گذاشتم-

 !سرویس؟-

 سرش را به تایید تکان داد

- ندام تو یه روزبله، نمی خوام دوباره یکی از کارم  

 !بارونی تاکسی اشتباه سوار بشه

 چشمام گرد شد

 شیطنت کالم و نگاهش دلم را به ضعف انداخت،این

 مرد از کی اینقدر برایم شیرین شده بود؟

 کار خوبی می کنید، فقط مسیر این سرویس به من-

 !هم میخوره؟

 نگاهش برق زد



 شما ایده اش را دادین،مگه میشه نخوره؟-

بی، چه حال بهتري، می توانستم قسمچه خبر خو  

 بخورم از زمانی که حسام پا به خانه ام گذاشت این

 مریضی سهمگین به ارامی از تنم بیرون رفته و حاال
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 میان گرماي وجودش حالم از همیشه ام بهتر بود

 نزدیک خانه بودیم، ته همین خیابان کوچه ي ما بود

اي این دیدارو شاید انته ! 

 به نیم رخ مردانه اش خیره شدم، به خط ریش و

 موهاي مرتبش

 !نمی دانم دلدادگی ام میان نگاهم مشخص بود یا نه

 ممنونم-

 نگاهش روي چشمانم چرخید و دوباره به خیابان

 خیره شد

 خواهش می کنم، بالخره من رئیس شرکت هستم و-

 نباید بگذارم این اتفاق ها تکرار بشه

نستم منظور او چیز دیگري است، شاید االنمی دا  

 دنیاي افکارمان از هم خیلی دور بود، تشکر من بابت

 .حضورش بود

 لبخند روي لبم نقش گرفت، لبخندي بدون شرم و

 حیایی که تا االن من را در خود فرو برده بود



 هم بابت سرویس و هم بابت عیادت امروز مچکرم-

مبراي ادامه ي حرف هایم نفس گرفت  

 به لطف شما حالم خیلی بهتره-

 حاال که ماشین ایستاد می توانست راحت نگاهم کند

 خوشحالم-

 دست به دستگیره انداختم ، دلم رضا به خداحافظی

 نبود

 مزاحمتون نمیشم-

 ابمیوتونم موند-
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 به لیوان میان دستم نگاه کردم ، او از یادگاري

داشتاحمقانه ام خبر ن ! 

 می خورمش-

 نگاهش راضی از حرفم لبخندي مهربان نثارم کرد

 نگاهم را گرفتم و در را باز کردم

 تنم را که از ماشین بیرون کشیدم صدایم کرد

 ریحانه خانم-

 سمت صدا برگشتم او هم از ماشین پیاده شده بود ،

 دستش را کمی باال تر اورد و کیسه ي دارو هایم را

 نشان داد

- نداروهاتو  



 در ماشین را بستم و خواستم به سمتش بروم که

 نگاهم روي مردي در سر کوچه امان ماند

 ناخوداگاه نامش را به زبان اوردم

 !!اقاي سلیمانی-

 او از دور با همان چهره ي گرم و لبخند مودب

 برایمان سر تکان داد

 من نیز از ادب سرم را تکان دادم

اما هر چه بودنمی دانم دلیل این جا امدنش چه بود،   

 نباید زیاد منتظرش میگذاشتم، او وقتی اینجا بود

 قطعا با من کار داشت

 ماشین را دور زدم و جلوي حسام ایستادم و سر باال

 اوردم ، نگاهش به سلیمانی بود

 بازم ممنون-

 دست جلو بردم براي گرفتن مشماي داروها
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،تعجب کردمکه دستش را کمی عقب کشید  

 میارم، بدم نمیاد سالمی هم به علی بکنم-

 لحنش اصال دوستانه نبود و ان نگاه تیز و برنده یک

 جورایی ته دلم را خالی کرد

 بی انکه منتظر حرفی از سمت من بماند، به درون

 ماشین رفت و ماشین را خاموش کردن و بعد زدن



 دزدگیر، نگاهی به من انداخت

چه دید که ابرویش کمی باال نمی دانم در چهره ام  

 رفت

 از نظرت که مشکلی نداره؟-

 وقتی اینطور صمیمانه حرف میزد دلم ضعف میرفت

 و یاراي مقاومت در مقابلش را نداشتم پس بی توجه

 به هر حرفی از سمت عقل و دلم ارام جواب نه دادم

 کنار هم جلوتر رفتیم،نگاه سلیمانی بی هیچ تغییري

ما بود و شاید چند قدم بیشتر همانطور منتظر امدن  

 تا او فاصله نداشتیم که او هم سمت ما امد و با همان

 لبخند نگاهش بین من و حسام چرخ خورد

 سالم-

 من ارام جوابش را دادم و حسام دستش را به سمتش

 دراز کرد

 اینورا؟-

 تک ابروي سلیمانی باال رفت،لحن حسام گزندگی

 بدي داشت

بین دستان مردانه يهمانطور که دستش را در   

 :حسام جا میداد گفت
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 یک قدم با تو      

 زنگ زدم احوال پرسی فهمیدم حال ریحانه خانم-



 خوب نیست اومدم عیادت،دست درد نکنه زحمت

 دکتر بردنشون را کشیدید

 لحن سلیمانی دوستانه و ساده بود اما نمی دانم چرا

ر همحرف هایش به مزاقش خوش نیامد که ابرو د  

 کشید

 در مقابل این ندانستن ها بی دلیل احساس خطر

 کردم

 زحمت کشیدید، بفرمائید داخل-

 و با دست به داخل کوچه اشاره کردم

 نگاهی به چهره درهم حسام انداختم

 لحظه اي یاد حرف هاي اخرمان در شرکت افتادم، او

 در مورد ارتباط من و سلیمانی اشتباه فکر میکرد

من و جواب سر باالي ... 

 دلم اجازه نمیداد بگذارم با این افکار اشتباه و این

 اخم هاي درهم از این جا برود باید بهش می فهماندم

 بین ما چیزي نیست

 اقا حسام-

 نگاهش سمتم چرخید،

 حاال که مسیر نگاهش صورت من بود ، حال قهوه ي

 چشمانش مثل همان قبل خوش طعم و دلنشین بود

د هنوز حس کرد، انگار تهاما تلخی نگاهش را میش  



 نگاهش حس دیگري بود که نمی خواست حسش

 شامل حال من بشود

 او فقط نگاهم کرد تا من حرفم را ادامه بدهم
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 یک قدم با تو      

 اما زیر نگاه سنگین سلیمانی اظطرابی کشنده به

 جانم افتاده بود ، نمی خواستم مرد تماشاچی

کند، از او بعید بود اما اینقضاوتی ناعادالنه در حقم   

 دیگر جزوي از من بود

 خودم این را می دانم که حسام موقعیت جذابی است

 براي زنی بیوه مانند من

 اما من نه دلم را به پولش خوش کرده بود و نه اب

 دهانم براي ظاهر جذاب و اسم و رسمش راه افتاده

 بود

هاین مرد ناخواسته زیاد من را می فهمید ان قدر ک  

 حتی مردي مثل سلیمانی که جز به جز زندگیم را

 بلد بود نفهمیده بود

 .او حامی دل شکسته و کمر خم شده ام بود

 همیشه موقعیت هاي جذاب خیلی هم خوب نبودند

 شما هم تشریف بیارید، نشد ازتون پذیرایی کنم-

 لبخندي که روي صورتش جا خوش کرد نشان میداد

 دلش با امدن هست



ه ي تائید تکان دادسر به نشان  

 باشه ممنونم-

 واااي ریحانه این دو تا کنار هم یه پکیج مناسبن،-

 چقدر انتخاب بینشون سخته، البته این حسام

 چشاش بدجور سگ داره یه جور پاچه میگیره ادم

 دلش میخواد همش دندوناشو زیر پوست تنش لمس

 کنه

 در حالی که جسم ضعیفم را به سختی می کشیدم
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 یک قدم با تو      

 میوه هایی که به لطف خانواده ي مریم در این

 مریضی داشتم را درون دو بشقاب چیدم و چاقو ها

 را کنارشان گذاشتم

 بی حیا کمتر چرت بگو-

 قیافه اش را نمیدیدم ولی ذوق شدید میان صدایش

 قشنگ توي گوشم بود با ان صداي جیغش که به زور

 پایین نگهش داشته بود

- عنی من اگه این دو تا میومدن خواستگاریم ازی  

 غصه دق می کردم

 ابرو باال می اندازم و کوتاه به ان چشمان ارزومند

 عاقالنه نگاه می اندازم

 از ذوق سکته میکردي قابل باورتر. بود، چرا غصه-



 اونوقت؟

 مسخره بود که با حضور ان دو مرد که درون سالن

کنیم ولی بعضی بودند ما در مورد این چیزها بحث  

 اوقات نمی توانستم جواب مریم را ندهم

 نگاهم را به کتري که تازه به جوش امده بود دادم،

 استخوان دستم از درد تیر میکشید اما وقت براي

 اهمیت دادن نداشتم،مریم غرق خیاالت چرتش بود

 !و مهمان هایم منتظر

 خب من نمیتونم فقط یکیشون را انتخاب کنم،-

فردشون کنم؟ میشه زوج و  

 چشمانم از این حجم بی حیایی گرد شد و لب

 زیرینم را محکم به دندان گرفتم

 خدا را شکر کردم صداي سلیمانی و خنده هاي بهار
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 یک قدم با تو      

 انقدر بود که صداي اراجیف مریم به گوششون

 نمیرسید

 استغفار کن دختر، اون چایی را هم دم کن من االن-

کنمغش می   

 انگار با حرف من تازه متوجه مریض احوالی ام شد

 تو چرا اصال اومدي اشپزخانه، خودم پذیرایی می-

 !کردم ازشون



 چشم غره اي بهش رفتم و دست یخم را روي گیج

 گاه پر نبضم گذاشتم

 تو انقدر تو هپروتی که نمیتونی دو تا بشقاب بزاري-

 جلوشون

 منم جلوي حسام رودربایسی دارم

ون نیشش باز شد و نگاهش مانند کاراگاهی کهباز ا  

 مطلب مهمی دست پیدا کرده برق زد

 اخ تو چقدر قشنگ میگی حسام، میشه-

 همینجوري پر ناز و اواز بگی علی

 کمک نمی خواین؟-

 به جرئت می تونم بگم با شنیدن صداش روح از تنم

 خارج شد و پایم ضعف رفت

 اِ، شمایید-

اینقدر بی خیال باشد ودر باورم نمی گنجید مریم   

 اینطور صمیمی وخندان جواب حسام را

 بدهد.انگشتانم دسته هاي سینی را فشرد

 سکوت بین سه نفرمان وضعیت افتضاحی را ایجاد

 کرده بود، او حرف مریم را شنیده بود و من به اندازه

736 

 یک قدم با تو      

 ي تمام عمرم داشتم بابت ان حرف بی فکر خجالت

کشیدم، خدایا امکانش هست زمینت دهن باز کندمی  



 و من را ببلعد؟

 من میوه ها را میبرم، شما هم بیاید-

 مریم چنان تند و فرز سینی را از چنگم بیرون کشید

 و از اشپزخانه بیرون زد که لحظه اي جا خوردم

 دندان هایم را روي هم فشردم، نفسی عمیق کشیدم

م را سفت گرفتهو همانطور که دستم چادر خانگی ا  

 بود سمتش چرخیدم

 اما چشمانم به جاي صورتش به کتري در حال جوش

 خیره شد

 احساس میکردم خانه بیش از اندازه گرم شده و دانه

 هاي عرق روي کمرم سرسره بازي میکنند

 همیشه اینطوري قول میدین؟-

 لبانم را محکم بهم فشردم

ره يچشمانم پر شرم و خجالت زده باال امد و به چه  

 ارام اما طلبکارش که در استانه ي ورودي اشپزخانه

 ایستاده بود نگاه کردم

 چطور؟-

 این راهی که او در پیش گرفته بود عالی بود نه خانی

 !امده و نه خانی رفته

 نگاهش زوم روي چشمانم شد انگار به جز صورت من

 در این اشپزخانه چیز دیگري براي دیدن وجود



 !نداشت

- خواین بهار را بدین به من بفرمائید، می  
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 یک قدم با تو      

 نه ممنون جاش عالیه-

 حواسم را صداي دو فرد در سالن پرت کردند و

 چشمانم از روي صورتش به سمت تکه اي از سالن

 که چیزي براي دیدن نداشت برگشت

 که قدم او به سمتم نگاهم را هشیار به سمتش

 چرخواند

میان صورتم چرخ خورد،مردمک چشمانش با دقت   

 این چندمین بار بود که او امروز اینطور من را نگاه

 میکرد

 احساس میکرد با چشمانش صورتم را تصویر برداري

 میکند

 اما هر چه که بود من این حس را میان خجالت هایم

 دوست داشتم

 !قرار بود مواظب خودت باشی-

 صدایش چنان مخمور و باز خواست کننده بود که بی

لیل تپش قلب گرفته بودمد  

 انقدر محکم و شدید که میترسیدم صدایشان را از

 پشت دیوار هاي تنم بشنود



 سر قولم هستم-

 چه تسلطی بر ظاهرم داشتم، از درون واله و شیدایی

 هول کرده بودم که درصدي از ان در ظاهر ارامم

 مشخص نبود

 نگاهش از صورتم کنده شد اما مانند جاي اتویی داغ

گاهش بر روي صورتم سوخترد ن  

 چشمانش به دور اشپزخانه و ساده و محقرم گشت،
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 یک قدم با تو      

 که البته خجالتی از وضعیتش نداشتم، من همین

 !بودم

 بگم ابمیوه که خریدم کو ، نمیگی حاال یه ابمیوه-

 خریده ها

 نگاه پر شیطنت و خندانش که جاي قبلش برگشت

و تعجب گیر کرده بودم من چیزي میان خنده  

 حسام به من ثابت کرده بود که میان جدیت بی

 حدش می توانست بی اندازه بامزه و صمیمی باشد،

 انگار که سال هاست با او دوستم و من براي اولین بار

 این پسر خاله شدن را دوست داشتم، با اینکه هنوز

 !چاییش را نخورده بود

شه يبا دست به یخچال کوچک سفید رنگ گو  

 اشپزخانه اشاره کردم



 گذاشتم داخل یخچال-

 به وضوح لبخندش روي صورتش جان گرفت و کش

 امد

 قدم دیگري به سمتم امد ، انگشتانم عرق کرده

 محکم تر از قبل چادرم را در بین خود فشردند

 بوي تلخ چوب سوخته، بوي ارامش زیر بینی ام من

ه ايرا به خلسه اي دلنشین میبرد به یاداوري سین  

 گرم و محکم

 چه خوبه این ابمیوه را خریدم-

 نمی دانستم حال صورتم چه واکنشی را نشان داد

 که ابروهایش باال پرید و خندید

 نه،نه منظورم را بد گفتم-
739 

 یک قدم با تو      

 لب باالیم را لحظه کوتاه به داخل دهانم کشیدم تا

 نخندم

گشت ونگاه خندان و شرمگینش روي کابینت   

 دوباره سمت صورتم جاري شد

 صدایش ارام بود انقدر اهسته که تمام حواسم را به

 او و کلماتش داده بودم

 وقتی چیزي هست که بتونم در موردش باهات-

 !حرف بزنم، یه موضوع مشترك



 جملهاش را یکبار دیگر در ذهنم مرور میکنم. اگر

 می خواستم معنی جمله اش را کمی بیشتر برایم

ح دهد به چشمش خنگ می امدم؟توضی  

 شاید ان موقع بهتر از این هاج و واج نگاه کردنم بود

 او برعکس من زرنگ بود و تند و فرز ،از پس نگاهم

 پی به حالم برد ،لبخندي نرم روي لبان مردانه اش

 فرم گرفت

 من مدام دنبال یه موضوع ساده میگردم که بین-

رف بکشمما مشترك باشه و بتونم درموردش ازت ح . 

 دستش را باال اورد ، اجازه خواست توضیح بیشتري

 :بدهد

 میگم ازت حرف بکشم چون، احساس میکنم-

 ...حرف واسه گفتن داري اما

 .سکوت کرد

 توپ را در میدان من انداخت. دوست داشتم لبخند

 بزنم و حرفش را تائید کنم و مهر از این لب هاي بهم

 دوخته شده بر دارم
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 اما این رفتارم، چه مفهومی داشت جز اینکه من

 آشکارا یک قدم سوي او رفته و پایم را فراتر از حد و

 حدود تعیین شده براي خودم بگذارم؟



 هرچقدر هم خواهانش باشم نمیتوانم بر این

 حقیقت چشم ببندم که حسام براي من غیر ممکن

 .است

ناگفته واو چه میدانست که گلویم از حرف   

 احساسات بروز نداده ام تیر میکشد اما بی اهمیت

 به انچه که باب دل من است به انچه تن خواهم داد

 .که به صالح بهار خواهد بود

 سکوتم زیادي کش آمده بود و نگاه منتظر حسام در

 .عین لذت، موجب آشفتگی ام میشد

 :باز به توضیح مختصري اکتفا میکنم

- ب بودنم در مقابلاین سکوت من بابت معذ  

 رئیسمه،که خیلی طبیعیه

 سعی کردم حقیقت این را به سبک خودم،

 یادآور شوم. پشتم را به او کردم و در شیشه ي چاي

 خشک ها را برداشتم

 من چایی دم کنم میرسم خدمتتون شما تشریف-

 .ببرید داخل

 چقدر بعضی رفتارها مشمئز کننده است مثل این

رفتاري برضد خودم و رفتار بی تفاوت و یخ من!  

 .خواستهي قلبی ام

 تشریف ببرد؟ میرسم خدمتتون؟ جواب هاي چرتی



 بودند؛ ان هم بعد از نگاه و محبت هاي بی اندازه اش،
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 یک قدم با تو      

 او در اشپزخانه ام بود!حسام رئیس پر ابهت و وقارم

 نه تنها در خانه ام بلکه در دوقدمی ام در اشپزخانه

حقرم ایستاده بود و دنبال بهانه اي می گشت تاي م  

 با من صحبت کند و من داشتم از خودم به جبر

 دورش میکردم

 !خدایا ازمونی که داري میگیري خیلی سخت شده

 دسته ي قوري را فشردم، خواستم پیمانه ي چاي را

 داخل قوري بریزم که لحن دلخورش دستم را در هوا

 :خشکاند

 ...باشه فقط-

رد،بر فرض که من سنگم خوب ببینمسکوت ک  

 میتوانم در مقابل این لحن هم مقاومت کنم؟ میتوانم

 هنوز خودم را کوه یخ نشان بدهم؟

 چقدر از خودم دلگیر بودم؟من به خودم زیادي

 !بدهکار شده بودم

 سکوتش که به درازا کشید عطر تلخ محبوبم بیش از

د منقبل چاکراهاي سر و بینی ام را پر کرد،نه نمیش  

 براي او پر میزدم و ازم برنمی امد که او را رنجیده

 رها کنم،اصال در مرام مسلمان بود که مهمانش را



 دلخور رها کند؟

 حاال دیگر باید با ایین و اعتقاداتم عقلم را سر راه

 می اوردم

 لبه ي چادرم را دقیق کنار چانه ام را گرفتم تا

 چادرم سر نخورد ، کنجکاو روي شانه ام سر

 چرخواندم براي دید زدنش که تنش در نزدیکی ام
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 یک قدم با تو      

 .غافلگیرم کرد

 صورتم از نزدیکی شانه ستبرش جا خورد،نگاه گرد

 شده ام روي دکمه ي باز باالي یقه و سیب گلویش

 .ماند،نفسم میان سینه ام راه گم کرد

 بی اختیار خودم را عقب کشیدم که دستش جلو

به ي چادر سفید گل ریزم را گرفتامد و ل  

 !این یعنی فرار نکردن

 چشمانم هاج و واج روي انگشتان بلند و مردانه اش

 نشست و پر احتیاط چشم باال اوردم نگاه او به

 !انتظارم نشسته بود

 داغی شعله ي چشمانش اتش به جانم کشید و مهر

 لغزان میانشان دلم را لرزاند.سر جلو آورد و اهسته

کردزمزمه  : 

 اجازه نده اقاي سلیمانی یه روز علی بشه-



 قلبم ایستاد جانم به لب امد ، انگشتانم بر لبه ي

 .چادرم لرزید

 ...من-

 تنها اوایی که از دهانم بیرون امد همین بود و بقیه

 اش بهت و ناباوري بود

 !مغزم قفل کرده بود و دلم

 !این ذغال گداخته همان دلم بود؟

روي موکت چرخید و همان راهچادرم رها شد ،پایش   

 امده را به سمت سالن برگشت

 و من ماندم و لبخند تلخ گوشه ي لب و درد میان

 !نگاهش
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 یک قدم با تو      

 حسام

 زیر نگاه دقیق و پر منظور دو فرد منتظر درون سالن

 روي فرش نشستم،شاید هم سه نفر...باید به ان

ه ي علی بوددختر کوچک که مدام درحصار مردان  

 عادت میکردم.چقدر حضور رفیق قدیمی ام در این

 خانه ،کنار این کودك راحت اعصابم را خورد میکرد

 ریحانه جان چی شد؟-

 احتماال طرف سوال این صداي نازك و گرم من

 بودم، اما من خیال جواب دادن نداشتم،نگاه گرفته



 ام را به فرش دادم و مسیري نامعلوم را در بین گل

فرش در پیش گرفتم.به امروزم فکر کردم به هاي  

 ساعت هاي قبلم به حضور گنجشککم کنارم،به

 ...لبخند هایش به نگرانی شیرینش

 به ساعت هایی که به خوبی گذشت تا امدن علی،

 علی که امد همه چیز اوار شد بر سر من،از زمان

 ورودمان که ان دختر فسقلی دیدش و بی تابانه

ن داد ،و لبخند محو روي لببرایش دست و پا تکا  

 !هاي ریحانه وقتی بهار با خنده بهحصار علی رفت

 چه خانواده ي قشنگی!چه همه چیز جور بود،همه

 چیز مثل یک پازل کنار هم قرار گرفته بودند،ریحانه

 ي تنها و دخترك محتاج محبتش و علی که نیاز به

 کودکی داشت و زنی مثل ریحانه تا زندگی اش را پر

امش کنداز ار  

 و من کجا بودم؟ مگر ریحانه بعد از سبک کردن

 خودم و رفتنم به اشپزخانه جوابم را نداد! رئیسی که
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 یک قدم با تو      

 فقط دارد وظایفش را انجام میدهد؟ درستش همین

 بود به چشمش رئیس مهربان و با فکري امده بودم

 !که بیش از اندازه هواي کارمندانش را داشت

فس میان ریه هایم گیر کرد و سینه ام از دردي ازارن  



 دهنده به هم پیچید

 !!حسام-

 صداي کمی بلند علی من را از شکنجه گاه افکارم

 بیرون کشید

 تلخ و پر کینه نگاهش کردم،او داشت تمام من را ازم

 می دزدید

 بله-

 صداي خشک و تلخم ابرویش را باال پراند

- ت مریم خانمکجایی؟ چند بار صدات کردم دس  

 افتاد

 زبانش این را گفت و چشمانش میگفت چه مرگت

 شده؟

 نگاه عصبی ام را به سینی و چهره ي زنانه ي رو به

 رویم دادم،به استکان چایی و بخاري که ازش بلند

 .میشد

 از پس جسم زنانه ي مقابلم نگاه نگران و معصومش

 را کشف کردم

د،محبتمحق داشتم ازش دلگیر باشم،او من را نمیدی  

 را احساس نمی کرد پس حق نداشت نگرانم

 بشود،حق نداشت دل دیوانه ي من را اینطور بلرزاند

 نگاهم را از ان دو تیله ي شفاف کندم و حرفم را به
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 یک قدم با تو      

 تلخی تف کردم

 ممنون-

 دستم را روي زمین گذاشتم و کتم را از کنارم چنگ

 زدم و ایستادم

ب همه رویم نشست،حق داشتند،مانندنگاه متعج  

 دیوانه اي اختیار از کف داده بودم اما مگر من چقدر

 می توانستم این جمع ایده ال را تحمل کنم

 هر غلطی هم که میکردم،رئیس کوفتی شرکت بودم

 و مرغ عشقم من را نمیدید

 نیم نگاهی به علی که حرف و حالی در ته نگاه

نداختم و دستصبورش اعصابم را کش می اورد ا  

 کوچک سفیدي که به دور انگشتان مردانه اش حلقه

 شده بود به قلبم نیش زد

 نگاه اخرم متعلق به او بود،پر درد و دلخور نگاهش

 کردم

 امیدوارم حالتون زودتر خوب بشه،با اجازه-

 قبل از ان که لرزش ان دو مردمک جذاب اراده ام را

 سست کند سریع سمت در خروجی رفتم

- بارگاهیاقاي   

 دندان روي هم فشردم و خشمم را به زور قورت



 دادم که میان گلویم سنگ شد

 بی توجه به صداي نوازش گونه اش کفش پا کردم و

 پله ها را باال رفتم

 صداي پایش را از پشتم شنیدم حماقت بود باید می

 ماندم و میجنگیدم،سر عشقم سر به دست
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 یک قدم با تو      

وابسته کردنش،نبایدپا عقب میکشیدم اوردنش،سر  

 اما بدجور بهم برخورده بود،

 نمیشد مگر یک ادم حریف چند نفر است،اصال

 حریف همه بشوم مرغ عشقم چی؟

 اقا حسام-

 دوستش راست گفته بود او طور خاصی اسمم را صدا

 میکرد با یک ناز و ارامشی ذاتی و ناخواسته،طوري

 که هیچ کس صدایم نمیکرد

م باالي پله ها ،به عقب برگشتمایستاد  

 یک دستش به لبه ي باالیی چادرش بود و دیگري

 جلویش را گرفته بود

 نگاهم روي نفس نفس زدن هاي تندش ماند

 مگر چقدر راه امد که اینطور تند نفس میکشید،رنگ

 پریده صورتش سیاهی و گودي زیر چشمش را در

 ذوق میزد



تادنم اراماو روي اخرین پله بود ،نگاهش با ایس  

 گرفت

 حسام وقتی داري میري یعنی میخواهی دوستش

 نداشه باشی؟ یعنی داري با علی رهایش میکنی؟

 به چشمان بی حال و دائم النگرانش خیره شدم

 یکم دیر نبود براي دوست نداشتنش؟

 چرا انقدر یهویی دارید میرید؟-

 کالفه از تصمیمی که نمی دانستم چیست دست

و نگاهم را ازش گرفتم،شاید میان موهایم کشیدم  

 اگر نگاهش نمیکردم راحت تر حرف میزدم
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 یک قدم با تو      

 به عنوان رئیستون زیاد هم موندم-

 ناخواسته حرف قبلش را پر طعنه پسش دادم

 ...این چه حرفیه-

 او دلجویانه خواست حرف زده اش را توجیه کند که

 من به تلخی حرفش را بریدم

ا تویک قدم ب : 

 مگه همینو نگفتید؟-

 نگاهم محکم و تند روي صورتش نشست روي

 چشمانی که جا خورده بود

 من من کرد



 نه...یعنی اره...ولی-

 دندان هایم روي هم سابیده شد و نیشخندي تلخ

 روي لبم نشست،دستم به پایین پله ها اشاره کرد

 مهمون عزیزي دارید،بفرمائید مزاحم نمیشم-

 ...مزاحم نیستید-

 حس بیخود و درد اوري داشتم،میان منگنه خواستن

 و نخواستنش مانده بودم،احساس میکردم لحظه اي

 با لحن سرد و حرف هاي ازار دهنده اش من را می

 تازونه و ثانیه ي بعد با نگاه نوازشگانه و این لحن

 گرمش من را جذب خودش میکنه

 دوست داشتنش غیر ارادي بود انگار که خدا در گل

تم از مهر او دمیده بودخلق  

 اما حالم خوش نبود، مانند کودکی دلگیر بودم و

 رمیده از بی محبتی هایش حاال براي رام شدن براي

 ...ارام گرفتن این دل خون شده اما همش یک هل پوچ بود
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 یک قدم با تو      

 نگاه گرفتم

 سخت که نه درد دارد این کندن، این رفتن بیش از

را بی ازارد من را خورد میکرد ان که او  

 امیدوارم هر چه زودتر بهبود پیدا کنید-

 خواستم برگردم که نگاهم روي پایش که پله ي اخر



 را باال امد نشست

 احساس میکنم موضوعی پیش امد و ناراحتتون-

 کرده

 قهوه ي گس شده چشمانم میان دل نگرانی هایش

 مینشیند

وست داشتنمچطور متوجه دلگیري ام میشوي اما د  

 را نمیفهمی! شاید میدانی و اینطور من را میرانی؟

 !شاید علی برایتان گزینه ي بهتري است

 دلم براي خودش میبرد و میدوزد و حسادت دلم را

 سیاه میکند

 وقتی ناراحتی را متوجه شدید حتما دلیلش را هم-

 !حدس زدید؟

 نمی دانم سرماي لحن گزنده ي من بود یا سوز هوا

به تن شکننده اش افتاد که لرز  

 چشم میگیرم، نمی توانم نگویم

 برید داخل هوا سرده...خداحافظ-

 دیگه صبر نمی کنم تا جوابی بشنوم و از در خانه

 بیرون میزنم

 ریحانه
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 یک قدم با تو      

 صداي بسته شدن در اهنی حیاط چهار ستون تنم را



 لرزاند

 نگاهم به راه رفته اش میماند

رم حرف اخرش نبض میزنددر س  

 !دلیل ناراحتی اش را خودم میدانم

 من این را میدانم که با حرف و عملم چه کرده

 ام،اصال تمامش از قصد بود

 اما نه که او برنجد فقط از من دور بماند که خیال

 !باطل نکنم

 اما اینکه او از این حرف و رفتار ناراحت شده یعنی

دارد؟ حسی بیش از یک رئیس به کارمندش  

 مگر میشود !حسام به من؟؟ این کمی خوش خیالی

 است که رنگ محبت هاي او شبیه به احساس من

 باشد

 اما پس دلیل ناراحتی اش چه بود؟

 نسیمی سرد میوزد

 استخوان هایم تیر میکشد، زانوهایم ضعف میرود

 احساس میکنم وزن بدنم بیش از تحملم است

ي حیاط دلم میخواهد روي موزاییک هاي یخ زده  

 بنشینم و براي حقی که از این زندگی طلب دارم زار

 بزنم

 اما خیلی وقت است یاد گرفته ام غم هایم را در دلم



 زیر مشکالت دیگرم خاك کنم و مانند بازیگري

 حرفه اي خودم را خوب نشان دهم

 چشمانم از ان در رها نمیشود، اما صداي خنده ي
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 یک قدم با تو      

زن و مرد درون سالن خانه ام از من چیز بهار و  

 دیگري می خواهند

 برگشت به جمعشان و ایفاي نقش مریضی خوشحال

 .از عیادت وکیلش را ادامه دهم

 چادر سر خورده بر روي شانه ام را با انگشتانی

 منجمد از زمستان درونم باال میکشم و با زانوهانی

میروملرزان از دویدن نا فرجام، پله ها را پایین  . 

 در چهارچوب در که قرار میگیرم نگاهشان سمتم

 می چرخد

 لبخند روي لبانشان بیشتر دلم را میسوزاند، حسام

 !من چه دلگیر از این خانه بیرون زد

 حسام تو؟

 دلم مثل کودکی رنج دیده و بی کس بغض میکند

 خدایا میشود فقط در درونم این مرد به همین لفظ

 !ساده برایم باشد

- ام رفتن؟اقا حس  

 چشمانم روي مریم که خیلی نزدیک به سلیمانی و



 .بهار نشسته میماند

 سر به حالت تائید تکان میدهم و با لحنی خشک

 میگویم

 اره، کاري براشون پیش اومد-

 قدم به داخل خانه میگذارم، در را پشتم میبندم

 چقدر یهویی؟یه طوري بلند شدن و خداحافظی-

یدکردن من چهارستون بدنم لرز  

 به لحن راحت و صمیمی مریم حسادت میکنم او
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 یک قدم با تو      

 چقدر راحت می توانست نظراتش را بی هیچ عاقبتی

 ...در پشتشان بیان کند و من

 !براي زدن هر کدام باید چقدر فکر می کردم

 نفس میگیرم و همانطور که سعی میکنم چشمانم

وتاه به لپروي چهره ي سلیمانی نشیند، نگاهی ک  

 هاي گل افتاده ي بهار می اندازم و دورترین جا از ان

 سه نفر را براي نشستن انتخاب میکنم ، کمر به دیوار

 پشتم تکیه میدهم

 انگار همه منتظرن من دهن باز کنم و حرفی بزنم که

 ان دو ازش بی خبرند، اما من مانند سنگی سرد و

 محکم میگویم

 منم بی اطالعم-



ببخش بابت دروغم، من بی اطالع نبودمخدایا من را   

 ، نگاه دلگیر و ناراحتیه صدایش میگفت اگر حسام

 !انطور عزم رفتن کرده من بسترش را فراهم کرده ام

 اما فقط با همان یک کالم؟

 مگر من کارمند ساده اش نبودم؟!فقط همین موضوع

 !را یاداوري کرده بودم

لیاما او برایم بیشتر از یک رئیس خشک و خا  

 بود،اولین نفري که ناخواسته غم دلم را به او گفتم و

 با ان همه اتفاق ریز و درشت بعدش خواه ناخواه از

 ان حس کارمند و رئیس بیرون امدیم

 درستش همین بود او به خیال روابط خودش مانند

 دوستی من را حمایت کرده بود و من قدر نشناسانه

ده بودمدست دوستی اش را با حرف تلخم کوتاه کر ! 
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 !حسام همینطوره،یهویی میاد!یهویی میره-

 لحن خاص و پر منظور سلیمانی من را از نتایج به

 دست امده ام بیرون میکشد ،

 دلم نمی خواهد به منظور پشت لحنش فکر کنم ،

 اصال دلم نمی خواهد به چیزي فکر کنم

 نیاز به تنهایی و سکوت دارم

خواهد بغ کرده زیر پتویم بروم و شاید دلم می  



 ساعتی داخل خوابی عمیق خودم را غرق کنم و به

 ذهن درمانده ام کمی بی خبري هدیه کنم

 اما این زندگی مختص به بهارم بود، به خواسته ها و

 نیاز هاي او

 رد نگاهم روي دختر کوچک مینشیند که میان

 دستان مردانه ي سلیمانی چه شیرین میخندد

- ه مرموز هستنچ  

 لحن گرم و راحت مریم می گوید که متوجه منظور

 پشت حرف هایش نشده و اشتیاق صدایش سلیمانی

 را دعوت به ادامه ي این بحث میکند

 کال حسام توضیحی به کسی نمیده نه بابت امد و-

 رفتش نه کارهاش،قانون هاي مختص به خودش

 حواسم جمع شد و تک به تک کلماتش را با دقت در

 ذهنم ثبت میکردم

 چه جذاب و خوف انگیزن، ادم خوشش میاد-

 از لحن پر خواستن و زنانه ي مریم گر میگیرم ،

 چشمانم باال می اید و سمت نگاه حواس پرتش گرد

 میشود
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 یک قدم با تو      

 دوزاریش دیر اما می افتد، میفهمد چه حرفی زده

لبخندي پر،هول کرده به سلیمانی نگاه میکند و با   



 خجالت به چهره ي مرد متین و ارام کنارش لبخند

 میزند

 منظورم خودم نبودم-

 خوب است این دختر خر و خرما را با هم می خواهد

 سلیمانی می خندد و همانطور که سعی می کرد بهار

 رامیانحصارش جا به جا کند به مریم که با شرم

 نگاهش میکند میگوید

- رفتارهاي خشک و بی موردي نداره،حسام با همین  

 محلی هاش همیشه دخترا رو جذب خودش میکنه،

 !بهتون حق میدم

 نگاهش در اخر کالمش همسایه ي چشمان من

 میشود و لبخندش گرم تر و حمایت گونه میشود

 نمی دانم چرا احساس میکنم او دارد این حرف ها را

 !به من میزند

اناما این اصال منطقی نبود! شاید بابت رفتارهایم  

 حدسی زده؟

 شما هم چیزي از ایشون کم ندارید، البته انگار دو-

 ادم مخالف هستید!شما هم با رفتار گرم و مهربانتون

 کلی دختر را اسیر خودتون کردید

 و با دست و اون چشمان پر منظورش به بهار که از

 اغوش گرفتن خسته شده بود اشاره کرد



 نمونشم بهار خانم-

وبم تو سر مریم، حیف کهدوست داشتم با دست بک  
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 نگاهم نمی کرد تا با چشم غره اي به خودش بیارمش

 سلیمانی درخواست بهار را اجابت کرد و روي زمین

 کنار پاهایش نشاندش و با دست پشت کمرش را

 گرفت تا نیوفتد

 بهار کمی به جلو خم شد و دستانش را روي فرش

هواي پرتقال خوش رنگ روبهگذاشت، انگار دلش   

 رویش را کرده بود

 دل به دل راه داره-

 پرتقال را از درون ظرف برداشت

 ناخوداگاه همانطور که رفتارش را دنبال میکردم

 گفتم

 ندین بهش حساسیت داره-

 زیر چشمی با لبخند نگاهم میکند

 میدونم نترسید-

 این را میگوید و پرتقال را درون بشقاب پشت بهار

ارد، بهار تنش را کمی چرخ میدهد و با همانمیگذ  

 نگاه براق و پر هوس دنبال پرتقال میکند

 چشمش پرتقال را گرفته-



 سلیمانی میگوید مریم همراهش می خندد اما نگاه

 من روي

 ظرف میوه دست نخورده می نشیند؛براي حسام

 !!بود

 .باز لب و لوچه ي افکارم اویزان میشود

ق بهار را می چرخواندودستان مردانه ي تن مشتا  

 سیبی قرمز را سمتش میگیرد
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 نگاهش دوباره روي چشمان دنبال گرم می نشیند،

 این که اشکال نداره؟-

 سرم را به حالت تائید تکان می دهم و ارام لب میزنم

 خوبه-

 نگاه سلیمانی اینبار برنمیگردد و روي چهره ام می

ون چشمان بی حال و یخ زده ام دنبالماند ، انگار در  

 چیزي است

 که سوال گرم و صمیمی مریم چشمانش را سمت

 خودش می چرخواند

 شما چند وقته اقا حسام را میشناسید؟-

 دستان بهار دور سیب حلقه میشود و من هم اینبار

 !چشم باال می اورم، نگاه سلیمانی یک طوري بود

 !نکند واقعا چیزي فهمیده؟



- ه سال شاید کمتر و بیشترنزدیک د  

 این بار چشمان من همراه مریم گرد میشود

 !ده سال یک عمر است که

 ماشاهللاا چه زیاد ، پس حسابی میشناسینشون-

 مریم حرف من را زده بود و سلیمانی در حالی که

 تمام حواسش معطوف به مراقبت از بهار و درگیري

 اش با سیب میان دستانش بود گفت

 بله-

یم بعد از گذشت یک قرن وقتی دید کهنگاه مر  

 سلیمانی تمام حواسش به بهار است بالخره سمت
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 یک قدم با تو      

 من چرخ خورد و برایم چشم و ابرویی امد

 به منظور پشت اون نگاه هاي پر شیطنت و خندان

 توجه نکردم و فقط لب گزیدم و برایش اخم کردم

مفهوم نگاهم را فهمیدماو از من گیرایش باالتر بود و   

 اما اصال حسابی نبرد و برایم ادایی دراورد بی صدا

 لب زد

 برو بابا-

 خب دستم درد نکنه با این دوستم، چشمش به

 سلیمانی افتاده و انگار می خوادغربت این چند وقت

 تنهایی را جبران کند



 خب پس خدا به من رحم کند

 راستی فیلم غذا خوردن بهار را دیدین؟-

ی میکنم ، سعی باطل بود اگر اینجا می نشستم وپوف  

 می خواستم مریم را از حرف زدن متوقف کنم

 بعضی اوقات ادم باید خودش را جاي دیگران بگذارد

 شاید من هم اگر جاي مریم بودم دلم می خواست

 االن بچسبم به سلیمانی و دل سیر با او صحبت کنم

خانواده و او با من متفاوت بود چه از در عقاید و چه  

 .مشکالت زندگیمان

 چادرم را زیر بغل میزنم و بلند میشوم

 مریم گوشی موبایلش را دراورده و فیلم غذا خوردن

 بهار را براي مرد مشتاق کنارش گذاشته

 بهار کوچکم دست به گوشی انداخته و سعی دارد
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 یک قدم با تو      

 گوشی را از دستان سلیمانی بگیرد

براي برداشتن سینی چاي که نگاه بهارخم میشوم   

 رویم می نشیند و یکباره فیلش یاد هندوستان

 میکند و دستش را از گوشی رها میکند و برایم مانند

 گنجشککی همانطور نشسته روي زمین بال بال

 میزند

 میخندم و ارام میگویم



 قربون شکلت جوجه کوچولو االن میام-

 کجا دارید میرید؟-

دستانش دو بازي تپل و سفید سلیمانی است که  

 دخترکم را در دست گرفته تا نیوفتد و نگاهش دیگر

 روي موبایل نیست واین بار مقصود کالمو نگاهش من

 بودم

 جا می خورم اما محکم میگویم

 وقت غذاي بهاره-

 مریم بی خیال و غرق در حال و هواي سلیمانی به

 خودش می اید

دستم میگیرد و تند و فرز بلند میشود و سینی را از  

 همانطور که مهربانانه نگاهم میکند می گوید

 عزیزم شما بشین مثال مریضی-

 خنده ام میگیرد، مریض! همان مثال...تمام امروز و

 رفتارهایم به مریض بودن ربطی نداشته است

 اما هیچ نمی گویم و با لبخندي یخ جوابش را میدهم

 ممنونم-

اشپزخانه شالش را روي سرش مرتب میکند و سمت  

758 

 یک قدم با تو      

 میرود

 که صدایش میکنم



 لطفا غذاي بهارم بیار-

 باشدي نمی گوید اما می دانم می اورد

 سر که می چرخانم نگاه مرد کنارم رویم است کمی

 معذب میشوم اما همان لبخند بی جانم را به او هم

 میزنم و کمی خم میشوم تا بهار بی طاقت را به

شماغوش بک  

 نه اینطوري کمرتون اسیب میبینه ، بشینید من-

 میدم بغلتون

 می دانم که درست می گوید، اصال اسیب به کمرم را

 کنار میگذاشتم ، هنوز زانوهایم از سرماي هوا و

 رفتن یکباره حسام جان نداشت

 تشکري ارام میکنم و اینبار نزدیک تر به او روي

 زمین مینشینم

ل این که من نمی خواهمبهار نق میزند و به خیا  

 بغلش کنم شروع به گریه میکند ، که سلیمانی سریع

 عکس العمل نشان میدهد و بهحصار میکشتش

 اخ اخ نبینم دختر نازم گریه کنه-

 دختر نازم؟؟

 نمی دانم باید به کدام قسمت این کلمه فکر کنم،

 !خوشحال باشم یا غیض کنم

گریه اش بوسه اي نرم روي موهاي بهار میزند، بهار  



 بند می اید اما هنوز غر میزند، می دانم گشنه اش

 است
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 یک قدم با تو      

 سلیمانی که باالي سرم می ایستد می خواهم دست

 بلند کنم تا بهار را به دستانم بسپرد

 که روبه رویم زانو میزند ، انقدر نزدیک که یکباره جا

 می خورم

د و معذباما او بی اهمیت به این چشمان گر  

 لبخندي گرم مهمانم میکند و حاال بهار را ارام بدون

 تماس با انگشتانم به دستانم میسپارد

 سریع نگاهم را میگیرم و به بهاري که به چادر و

 روسري ام چنگ میزند خیره میمانم

 می خواهم لبه ي روسري ام را از چنگ انگشتان

 بهار نجات دهم که صداي حمایتگر و مهربانش

را روي هوا خشک می کنددستم   

 ناراحت نباش-

 سرم را باال می اورم و میان قهوه اي جا افتاده اش

 می مانم

 نمی دانم چه می گوید یا از کجا میگوید تا جواب

 درست را بدهم. که لبخندش عمق میگیرد

 حسام همینطوریه، یه روز ابریه و به روز افتابی نه-



بشو رو حرفاش حساب باز کن نه ازشون ناراحت  

 او به خیالش می خواهد ارامم کند اما بی خبر من را

 قعر چاهی سیاه و تاریک می اندازد

 می خواهم لب باز کنم که او با صداي مریم از

 اشپزخانه عقب میکشد

 !پس این نزدیکی به عمد بود

 نگاه من میان غر هاي بهار از چهره اش کنده میشود
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وي کمر دخترکم میکشم و زیر لب بادستم را ر  

 کلمات پر مهر و نوازش هایم سعی بر ارام کردنش

 دارم

 اما ذهنم جاي دیگري است بین همین کلماتی که

 !ثانیه ي پیش شنیده ام

 حسام یه روز ابریه و یه روز افتابی؟

 یعنی چی؟ رو حرفش حساب نکنم! یعنی منظورش

 !محبت هاي بی دریغ و رویایی اش بود؟

 واي واي خانه رو گذاشته رو سرش فسقلی، بفرما-

 فرنیتون اماده است

 با صداي شاد و پر انرژي مریم از افکارم بیرون میایم

 و چشمانم روي او که با کاسه ي کوچک و زیرنداز و

 پارچه ي کوچک بهار سمتم می امد می نشیند، بهار



 را کمی میانحصارم جا به جا میکنم و دست دراز

سه را بگیرممیکنم تا کا  

 امکانش هست من به بهار جان غذا بدم-

 خواسته ي پر تردید سلیمانی نگاهم را رویش می

 چرخاند

 شاید عیب هاي زیادي داشتم ولی بخل جزوشان

 نبود

 مریم دوباره با ان انرژي بی حد و حصرش از من

 پیشی میگیرد

 بلدین؟-

 سلیمانی به رویش میخندد و محترمانه می گوید

- رمیاد میگی  
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 باشه-

 این کالم کوتاه من نگاه او را پر از قدردانی و سپاس

 میکند

 خب قرار دیدارهایشان همین بود پر کردن خلع

 هایشان

 بهار را به او میسپارم ، مریم متکایی بزرگ می اورد و

 زیر انداز را محیا میکند

ارم وسلیمانی نگاهم میکند، می خواهم پا عقب بگذ  



 در این تجربه ي جدید تنهایشان بگذارم که لب

 هایش پر مهر کش می اید

 بهم کمک کنید، کمی استرس دارم-

 نمی توانم، حقیقتش دلم می خواهد خودم را جدا

 کنم تا ان دو بی حضور من لحظه هایشان را پر کنند

 اما مغزم در ان لحظه کلمه اي مودبانه مناسب براي

نمیکند، پس دست به دامن رد این پیشنهاد پیدا  

 مریم می اندازم

 می دانم او انقدر اشتیاق بودن با سلیمانی را دارد که

 بی تردید سریع پیشنهادم را روي هوا میزند

 مریم جان باشن بهتره، میترسم نفس هاي سرما-

 .خوردم به غذاش بخوره

 همان لحظه به مریم که چشمانش با شعفی کودکانه

است نگاه میکنم و با لحنی بین ما در رفت و امد  

 محکم دستور میدهم

 بیا مریم جان-

 در عین نا باوري مریم ظرف غذا را به سلیمانی
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 یک قدم با تو      

 میسپارد و از جایش بلند میشود و با قیافه اي به

 ظاهر معذب می گوید

 شرمنده زحمتش با خودتون من باید شام بگذارم-



ز سمتم لبخندي پر منظور بهو قبل از هر مخالفتی ا  

 من میزند و سریع سمت اشپزخانه میرود

 وا میروم، از دست مریم و این نقشه هایش

 همین لحظه ي پیش غش و ضعف میرفت براي بودن

 با سلیمانی و حاال من را در کنارش تنها میگذارد،

 !کارهایش دیگر قابل حدس هم نیست

 حالت بدنش خوبه؟خیلی گشنشه ریحانه خانم-

 سلیمانی دودلی ام را فهمیده بود و با لحن تشویق

 کننده و پر عجله اش می خواست من را به سمت

 خواسته اش هل بدهد

 چشمانم سریع سمتش میگردد و بهاري را میبینم

 که می خواهد هول و گشنه دست به کاسه بیندازد و

 سلیمانی به یک دست قاشق را گرفته و دست

ش زمین نشوددیگرش بازوي بهار را که نق  

 چاره اي نیست، جلو میروم

 االن این مقدار مناسبه-

 این سوال بعد از هر قاشق گرفتن بود و من ارام و

 صبورانه به فرنی سفید رنگ میان قاشق پالستیکی

 نگاه کردم و مانند هر دفعه جواب دادم

 بله عالیه-

 و مانند هر سري بعد از شنیدن این حرف با ذوق و



قاشق را به دهان بهار میگذارد و بهعشقی بی اندازه   
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 یک قدم با تو      

 حق که بهار خیلی شیرین و خواستنی همراهیش

 میکند و بعد از هر قاشق میان ملچ و ملوچ هایش با

 دهانی سفید شده و فرنی هاي به جا مانده از قاشق

 بر گوشه هاي لبانش به مرد روبرویش با عشقی

دعجیب لبخندي زیبا میز  

 دلم ضعف میرود و با دستمال نخی مختص به خود

 بهار گوشه ي دهانش را پاك میکنم

 نوش جونت مامان-

 چه حس خوبیه داشتنش-

 نگاهم سمت مرد کنارم برمیگردد، فاصله ي بینمان

 زیاد نیست

 گوشه ي رها شده ي چادرم را که تا به االن نیم رخم

عرا از دید او پوشش داده کمی کنار گونه ام جم  

 میکنم تا بتوانم درست ببینمش، نگاه او به من است

 لبخندش رنگ غم دارد ،رنگ حسرت

 بودن بهار، غذا دادن بهش،نعمتی زیبا است، امید-

 ...به زندگی

 نگاهش از قاشق و چهره ي بشاش بهار سمت من

 میچرخد



 االن میفهمم چرا بعد این همه مشکالت باز هم-

دن این روزها رااراده و قوت قدم برداشتن وگذرون  

 دارید، بهار بزرگترین دلیله

 لبخند محوي روي لبم می نشیند، درست میگفت

 چشم از او میگیرم و به بهار که انگار سیر شده بود و

 دنبال چرخیدن بود نگاه میکنم
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 یک قدم با تو      

 دقیقا همینطوره-

 ممنون که این لحظه ها را بهم هدیه کردین-

ویم خواهش میکنم و تعارفات تکراريمی خواهم بگ  

 و معمول که او با لحن گرم و پر محبتی همانگونه ارام

 و شمرده زمزمه میکند

 بودن شما به زندگیم رنگ داده-

 شما؟؟

 !یعنی من هم وارد زندگیش کرد

 بی اختیار ترش میکنم

 این یه معامله دو سر برده، هم شما و هم بهار به-

تیناین تجارب جدید نیاز داش  

 من این طور نگاه نمی کنم-

 کمی خودم را عقب میکشم، بهار دمر شده می

 خواهم بغلش کنم



 اجازه بدید-

 و صبري که خواسته را میگیرد خودش بهار را به

 اغوش میکشد و جغجغه ي محبوبش را به او میدهد

 نمی خواهم بحث پیش امده را ادامه بدهم، از روز

خودمان کشید گذشته وقتی حسام سلیمانی را بین  

 و حرف امروزش یک حس معذب بودن بهم داده بود،

 !یک حالی شبیه عذاب وجدان

 پارچه را جمع میکنم، ابروهایم تو هم است و چهره

 ام خشک و جدي

 این دیدار براي من شبیه به معامله پر سود-

 نیست
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 یک قدم با تو      

 کاسه ي فرنی را برمیدارم، چشمانم روي صورت

ردانه اش مینشیندم  

 درسته من و بهار به این تجربه ها نیاز داریم ولی-

 شبیه به یک پدر و دختر نه چیزي شبیه به یک

 قرار داد

 ته دلم حس ناخوشایند پیچ می خورد،

 !قرار به عمو و دایی بود-

 نگاه مستقیم و جدي ام به چشمان همیشه ارام و

 مسلطش بود



- را دوست دارممن بیش از یک عمو و دایی بهار   

 دست خودم نیست لحنم بسیار تلخ و گزنده شده

 ولی اولش حرف دیگه اي زدید-

 چشمانش با همان ارامش ذاتی به چشمان تند شده

 ام خیره میشوند

 لحظه اي در سکوت نگاهم میکند

 مشکلت اون کلمه ي شما است اره؟-

 درست و دقیق به خال زده بود، پس چیزي براي

 پنهان کردن نداشتم

 بله، من بین احساسات بهار و شما جایی ندارم-

 به وضوح نگاهش کمی یخ میشود، کمی ناراحت، اما

 باید این حرف ها را میزدم

 تا حاال فکر کردي رفتار تندت به کسی اسیب-

 بزنه؟اصال برات مهم هست که این نوع رفتار منو

 ناراحت کنه؟

 جا میخورم انقدر که گره ي ابروهایم از هم باز
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 یک قدم با تو      

 میشود

 لحنش منطقی است اما ناراحت

 من میگم شما که دلت خالی نشه از جدا کردن بهار-

 از خودت، که بدونی بهار تا ابد ماله خودته، که فکر



 هاي پر حسادت یا اشتباه نکنی، میگم شما چون

 بهار اول و اخرش متعلق به توئه،متوجه شدي؟

ست که دخترش را نصیحتحاال لحنش مثل پدري ا  

 میکند و من در سکوت فقط نگاهش می کنم

 اگر در این چند ماهه که مدام کنارتون بودم و پا به-

 پات همه جا اومدم ازم رفتار بد یا نامناسبی دیده

 بودي بهت حق میدادم مثل خیلی مردهاي دیگه که

 تو زندگیت اومدن و در جریانشون هستم باهام رفتار

میدونی من چه احترامی براي شما کنی!ولی خودت  

 دو نفر قائلم، پس خواهش میکنم سعی نکن با

 حرفات خودت و منو ازار بدي

 نگاهش درد میگیرد دست مردانه اش دور مچ بهار را

 نوازش میکند

 رفتار تو به من القا میکنه که یه مزاحمم و مجبورم-

 بابت ارامش تو بی خیال عالقه ام به بهار و پیدا

امران بشم...که اگر خودت بخواي کارت راکردن ک  

 میسپرم دست یکی از دوستان قهار و کار کشته ام

 من مات مانده ام

 نمی فهمم امروز چرا اینطور بود همه چیز در هم گره

 خورده بود و قرار خانه ي من شده بود ناراحتی

 مهمان هایم و بعد حسام نوبت سلیمانی ارام و
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تویک قدم با         

 منطقی بود

 اما حرف هایش درد داشت، مثل یک سیلی محکم

 که ادم را به خود می اورد، تمامش درست بود ، این

 مرد جز خوبی در حق ما کاري نکرده بود ، ان هم بی

 توقع ومنت

 باید به خودم می امدم و با حرفی این جو تلخ و

 سنگین را تغییر میدادم

- ی چیزي ازنمی خواستم ناراحت بشید،من جز خوب  

 شما ندیدم

 شاید بشه جبرانش کنید-

 چشمانش شبیه به رنگ صدایش غرق محبتی

 صادقانه بود

 باید روي این اخالق تندم کار میکردم،سعی کردم

 بدون هیچ تغییري در چشم و ابرویم جواب بدهم

 چطور؟-

 نگاهش روي بهار نشست، ارام او را روي زمین

باشد وخواباند ، طوري که سرش روي متکایش   

 جغجغه را به انگشتان کوچک دخترکم سپرد و من

 تمام مدت حرکاتش را با نگاهم دنبال میکردم و این

 زیر نظر داشتن حرکاتش نقش به سزایی در حال



 درونی ام داشت، انگار دیدن این مهر بی اندازه و

 حواس جمعش نسبت به بهار گارد اهنینم را پایین

کرد اورد، دلم را نسبت به او نرمتر  

 حاال تمام حواس و چشمانش سهم من بود

 مقابلم گارد نگیر-
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 یک قدم با تو      

 نگاهم گرد میشود لبخندي گرم روي لبش می

 نشیند

 وقتی حرفی از سمتم به مزاقت خوش نمیاد انقدر-

 زود اتیشی نشو و بد برداشت نکن برعکس با من در

ضیحشجریانش بگذار و اجازه بده خودم برات تو  

 بدم و قانعت کنم

 او درست میگفت ، انگار این رفتار تند و تلخ عادتم

 شده بود و بدون در نظر گرفتن فرد روبه رویم و

 توجه به انگیزه ي واقعی و محبت هاي گذشته اش

 رفتار میکردم. این از منی که ادعاي راه و روش

 درست و منطقی در ذهن داشتم بعید بود

ي ادب روي لب نشاندملبخندي بی غرض ، از رو  

 حق با شما است، سعیم را میکنم-

 گوشه چشمانش چین افتاد و از حرفم نگاهش پر از

 حال خوب شد



 میشه یه لطف هم بهم بکنید-

 سرم را به نشانه تائید تکان دادم و او شمرده ادامه

 داد

 میشه به جاي سلیمانی صدام کنید علی اقا؟؟-

 حسام

سفید و یخ زده ي تراسدستم را ارام روي نرده هاي   

 پت و پهن خانه ي اعیانی "بخشی "کشیدم. نفس

 سنگین شدهام پر صدا از گلویم بیرون امد و به

 دنبال بازدمم بخار سفید رنگ ازدهانم خارج شد و

 .گواه آتش درونم در برابر یخبندان هوا شد
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 یک قدم با تو      

تشنگاهم روي باغ پاییزي مقابلم نشست، حقیق  

 هیچ لذتی نمیبردم نه از اینجا بودن و نه از تماشاي

 این طبیعت پررنگ ولعاب که به وضوح مشخص بود

 کیلو کیلو دالر براي دیزاین و نورپردازي حرفهاي

 .فضاي اطراف، خرج طراحان خارجی کرده بود

 هر وقت دیگري بود همه چیز مورد تایید و تحسینم

 ...قرار میگرفت اما حاال

تی دل ادم جاي دیگري باشد و فکرش دراصال، وق  

 پی حل گره هاي کور ذهنی... خب طبیعی است که

 دیگر برایش مهم نباشد کجاست و پیش چه



 !کسانی؟

 حتی اگر ان فرد "بخشی "بزرگ باشد، مردي که ماه

 ها،دنبال جلب نظرش بودم به قصد پیروزي

 درمزایدهاش و حتی در خوششانسترین حالت

 !ممکن شریکش

آنقدر تلخ بود که حضور، در جمع خانوادگی کامم  

 فرد موفق، کارساز و گرهگشایی چون او، نه

 .خوششانسی به نظرم میآمد و نه شیرین کامی

 کالفه پوف غلیظی به بیرون پرت کردم و انگشتان

 .یخ زده ام را درون جیب شلوارم فرو بردم

 به بخار سفید رنگ نفس هایم خیره شدم و

جزئیات از نظرگذراندمتمام امروز را با  . 

 تمرکزم را از دست داده بودم چرا که مدام در مقابل
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 یک قدم با تو      

 نگاهم رژه میرفت

 بدتراز آن حسادت احمقانه بود که تا مغز استخوانم

 را میسوزاند، حسادتی که ارتباط تنگاتنگی داشت

 .با وجود علی در آن خانه

به اختیار خودم از خانهتصور اینکه همانند یکـ ابله   

 اش بیرون زدم و میدان را براي تاختن علی و دلبري

 هاي هایش خالی کردم قلبم را میان شعله هاي سربه



 .فلک کشیده حسادت میپنداشتم

 پر حرص دست مشت شده ام را محکم بر روي نرده

 زدم ودرد غبرقابل تحملش مرا یاد لحظهاي انداخت

ه حرصم را بر سرکه درست هماندازهي همین لحظ  

 .فرمان خالی کردم

 گوشه ي دستم از ضربات محکمم بر روي فرمان

 .ماشین درد میکرد

 با خودم فکر کردم بعضی زخم ها وجودشان نوعی

 .یادآوریست

 این تیر کشیدن ها و یا حتی کبود شدن، همچو

 تلنگري عمل میکند که یادم بماند اگر ادعاي

کم اورده و میدانعاشقی دارم باید بجنگم نه انطور   

 !را براي رقیب خالی بگذارم

 سوزشی در گلویم افتاد و پشتبندش حس تلخ

 .حسادت مغزم را جوید

 به خودم حق میدهم که بترسم به دلم میدان

 میدهم که بلرزد؛ چراکه تا قبل از اتفاقات امروز

 گمان میکردم نوع این فقط کاري است و من
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 یک قدم با تو      

یتم غیر معمول است اما با دیدن نگاههاي گاهحساس  

 و بیگاه علی و سبک رفتارش همه چیز برایم به یقین



 .تبدیل شد

 علی بیشتر از یک موکل به ریحانه نگاه میکند و این

 .براي من زنگ خطر است

 ...چه حسی مزخرف تر از این حال این لحظه

 علی براي من کم کسی نبود، نوع رفاقتمان فرق

یان ما هر چه بود ربطی به شغلمان نداشت،داشت. م  

 .علی از برادر برایم عزیز تر بود

 .و حاال این رفیق فابریکم اتش به جگرم شده

 صداي باز شدن در شیشه اي و بزرگ سالن حواسم

 را پرت کرد،

 خودم را به صداي پاشنه هاي بلند زنانه بی تفاوت

 .نشان دادم

امشب که حتیبه رو به رویم خیره ماندم لعنت به   

 .حوصله ي خودم را هم نداشتم

 تنها موندین-

 صداي دختر بخشی حتی براي لحظه اي نتوانست

 مسیر نگاهم را تغییر دهد. هیچ صدایی برایم آن

 ...ظرافت و لطافت را نداشت دیگر

 هرچقدر هم بی حوصله بودم، قطعا بی مالحظه و بی

راادب نبودم، با همان لحن یخی و گرفته ام جوابش   

 :دادم



 داخل خونه گرم بود-

ا،پس چیزي که اوردم دیگه به دردتون نمیخوره-ُِ   
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 یک قدم با تو      

 ...صداي پاشنه هاي بلند میخی اش گوشم را ازار داد

 تمام مغزم سمت این تفکر کشیده شد که حتی

 صداي قدم هاي ریحانه ام با دیگر زنان این سرزمین

 .متفاوت بود

نگ شدسینه ام ت . 

 قامت کشیده و باریک دختر بخشی هم راستاي تنم

 قرار گرفت ، نیم نگاهی به او و موهاي باز دورش

 انداختم به کت نیم تنه ي قهوه ایش که شانه اش را پوشانده

 بود، فنجان کوچک میان

 انگشتانش را باال گرفت. بخاري که از فنجان باال می

 .رفت نشان از داغی اش داشت

ه براي دیدن کافی بود ، چیز خاصی درهمین انداز  

 .این دختر جذبم نمی کرد

 .تن دادن به خواسته ي هادي به نظرم غیرممکن آمد

 این دختر شبیه به همه ي دختران این قوم بود، از

 تبار پول و اسایش

 فروغ جان گفتن شما عالقه ي خاصی به دمنوش-

 دارید، براتون گلگاوزبون اوردم



انم کشیدمدست به پلک هاي سوز  

 لطف کردید-

 سنگینی نگاهش را احساس میکردم ، سکوت دنباله

 دارم را که دید ، به سمت میز و صندلی حصیري

 پشتم قدم برداشت. انگار قصد رفتن کرد

 ذهنم را از صداي پاهایش گرفتم و پلک بستم

 تمام دیشب را اشوب بودم و مانند دیوانه اي به خود
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ویک قدم با ت        

 پیچیده بودم و امشب انگار قرار بود همان سرمشق

 .بی خوابی و کالفگی را مرور کنم

 دلم می خواهد ببینمش، نگاه اخرش،. لب هاي ترك

 خورده اش، چشمان گود افتاده و بی حالش و گونه

 ...هاي بی رنگش

 دلم براي تصویر پشت پلک هایم پر زد، حالش خوب

 بود؟؟

میشود پلک هاي پر دردم از هم باز . 

 جا میخورم

 به جاي چهرهي ساده و تصویر ذهنیام از صورت

 گنجشککم،دختر بخشی با لبخندي خاص و پرمنظور

 .درست رو به رویم به نردهي تراس تکیه کرده بود

 .ابروهایم باال میپرد



 متوجه غافلگیر شدنم شد که نیشش بیش از قبل

 :کش امد

 انگار براي لحظه اي ،ایستاده خوابتون برد-

 ابرو هایم به حال طبیعی شان برگشتند و دستانم از

 درون جیبم بیرون امدند

 اگر دختر بخشی نبود اینقدر تحملش نمی کردم

 فقط چشمامو بستم-

 با توجه و دقتی زنانه به صورتم خیره ماند و

 چشمانش بی هیچ شرمی میان نگاهم چرخ خورد

 توي خونه همهاش حرف شماست، پر کاري و تالش-

فه ي شما، به گمانم... نظرپدرم رو جلب کردهبی وق . 

 .اقا هادي خیلی از شما تعریف کردند
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 یک قدم با تو      

 بیچاره هادي،من خوب میدانستم او تمام تالشش را

 .به کار گرفته تا نظر بخشی بزرگ را جلب کند

 او چه میدانست من رها کردهام اما دلگرمم که او

و هنوز پدرانه براي ان چیزيپشتم را خالی نکرده   

 که مدت ها پیش دنبالش بودمم تالش میکند

 چشمان بی حالتم را از چهره ي نچندان ساده اش

 میگیرم، حرفی برایش ندارم

 توقع دارم معنی سکوتم را بفهمد و من را به حال



 خودم بگذارد ، اما در چشمان خیره و دقیقش

 صدمی تغییر حاصل نشد

- د؟همیشه انقدر ساکتی  

 کمی ذهنم درگیر هست-

 دستانش روي پیراهن بلند و سفیدش نزدیک به

 شکمش در هم چفت شدند، کتش با این کار کمی به

 سمت عقب لیز خورد

 دوست دارید با هم تو باغ قدم بزنیم، حداقل بهتر-

 از این سکوته

 حقیقتش را به این دختر می گفتم اذیت نمیشد؟اگر

بهتر بود به داخل سکوتم را نمی توانست تحمل کند  

 برمیگشت

 نیم نگاهی به چهره ي سرحالش انداختم

 نه مچکرم، براي من همینطور بهتره-

 یک درصد هم خیال قدم زدن با او را نداشتم، اما اگر
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 یک قدم با تو      

 ...ریحانه ام بود

 داري سعی میکنی خشک و سرد باشی یا همیشه-

 همینطوري هستی؟

ش برگشت زیر نگاهم ابرو هایش باالنگاه تلخم سمت  

 رفتند و چشمانش کمی گشاد شدند، انگار اماده بود



 تا جوابم را بشنود

 دلیلی نمیبینم که بخوام براي کسی رل ادم-

 دیگري را بازي کنم، این که میبینید خودم هستم

 لب هاي کالباسی رنگش به خنده اي دندان نما از هم

 باز شد

- م که چقدر طرفدار دارياخه تو شب مهمونی دید  

 گفتم شاید این سردي و جذابیت از قصده

 االن این دنبال چی بود؟ دنبال شناخت من یا مثال

 داشت رسم مهمان نوازي را به جا می اورد

 با همان چهره ي خشک بی هیچ لبخندي جوابش را

 دادم

 من نیازي به جلب توجه افراد ندارم-

 میشه انقدر کوتاه جواب ندي؟-

ایم در هم گره خوردندابروه  

 االن مثال دارید رسم میهمان نوازي را به جا می-

 اورید؟

 زیر نگاه جدي ام بلند خندید ، طره ي از موهایش

 پشت گوشش فرار کرد و روي صورت خندانش قرار

 گرفت

 انگشتانش باال امد و دوباره طره موي مزاحمش را به
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 یک قدم با تو      



و با ذره شرمی در پس ان نگاه جاي قبلش فرستاد  

 سرحال نگاهم کرد

 انگار خراب کردم-

 حدسم درست بود، انگار این دختر را فرستاده بودند

 تا کمی به میهمان گوشه گیرشان برسد، حتی به

 جرئت می توانستم بگویم بودن او بابت دخالت هادي

 در این امر بود

که پدر من خوب بلد بود چطور ادم ها را به ان کاري  

 او دوست داشت وادار کند

 جوابی شیرین و دوستانه براي ان خنده و

 چشمان گرم و البته کنجکاو نداشتم

 لحنم براي این دختر زیادي سرد بود

 بیشتر شببه بازجویی بود-

 کمر از نرده ي تراس جدا کرد و صاف ایستاد، قد

 بلندي داشت

 ببخشید ناواردم، البته این سوال ها در پس ذهنم-

د ، قصد بدي نداشتمبو  

 دستم کمی باال امد و با بی خیالی تکانش دادم

 مهم نیست، بیشتر تمرین کنید-

 خب دارم تمرین میکنم، البته با اجازه ي شما-

 اصال تو جو این مسخره بازي و همراهی با او نبودم،



 اما نمیشد تمام سعی هادي را بر باد بدهم

 نگاه ازش گرفتم

 بفرمائید-

مت پشتم اشاره کرددستانش به س  
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 یک قدم با تو      

 میشه بشینیم-

 بدون قبول یا رد خواسته اش تنم را چرخی دادم و

 به سمت میز و صندلی حصیري قدم برداشتم

 دستم لبه ي صندلی را گرفت و عقب کشیدش و

 همانجا رهایش کردم و میز را دور زدم و صندلی

فتارها نه ازخودم را عقب کشیدم و نشستم، بعضی ر  

 اهمیت دادن خاص می امد و نه قرضی پشتش بود

 !فقط یک ادب ساده ي مردانه بود

 ارام روي صندلی نشست و با همان چهره ي کرم

 نگاهم کرد

 ممنونم-

 در حالی که به پشتی صندلی تکیه میدادم سري

 کوتاه برایش تکان دادم

 نگاهم از روي فنجان یخ کرده ي دمنوش رد شد

- ون نوشیدنی داغ بیارنبگم برات  

 چیزي از گلویم پایین نمی رفت



 نه میل ندارم-

 او ارام پا روي پاي دیگرش انداخت و دامن پیراهنش

 کمی باال رفت ، نگاه از سفیدي پاهایش

 !گرفتم،سردش نمیشد؟

 انقدر خشک و جدي هستید ادم نمیدونه چطور-

 باهاتون سر صحبت را باز کنه، واي به حال من اگه

مهمان هایم شبیه به شما باشند همه ي  

 دستی به شقیقه ام میکشم

 از من به شما نصیحت دنبال صحبت کردن با این-
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 یک قدم با تو      

 ادم ها نباشید، دلشان بخواد باشما همکالممیشن

 دستان برهنه اش روي شیشه ي میز نشست، انگار

 سرماي شیشه اذیتش کرد که سریع دستش را عقب

 کشید

 چقدر سرده یخ زدم-

 نگاه از چهره ي لرز کرده اش گرفتم

 بهتره برگردید داخل-

 البته اگر من هم با این لباس نه چندان گرم و دست و

 پاي برهنه بودم تا االن منجمد شده بودن، نمی دانم

 !این زن ها در این شرایط چه جانی داشتند

 باز مغزم بود که به دلبر مریض احوالم گریز میزد و



ن پوشیده اش را میان چادرش برایم زنده میکردت  

 او پو شش داشت اما هنوز لرز به ان تن ظریفش بود،

 دلم برایش شور زد ،به ساعت روي مچم نگاه

 کردم،ساعت از نه گذشته بود

 یعنی حالش بهتر بود و به خواب رفته بود؟

 بحث برام جالب شده، میتونم سرما را تحمل کنم-

یره ي چهره ي دوستانه اشبا نگاهی عاقالنه خ  

 شدم، کدام بحث را میگفت؟ من با این دختر حرفی

 براي زدن نداشت!احتماال بعد از امشب بدن درد بدي

 بگیرد

 !و نوش جانش بدن درد بعدش

 نگاهم را بی رغبت براي ادامه ي این صحبت هاي

 حوصله بر ازش گرفتم و به حیاط دیزاین شده خیره

 .شدم
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قدم با تو یک        

 اما انگار او برایش این بی میلی و سردي رفتارم مهم

 نبود

 من فکر میکنم بی عالقه بودن شما به صحبت-

 کردن، به ارتباط کاریتون با پدرم برمیگرده

 نگاهش نکردم و خیلی صریح و بی تعارف جوابش

 رادادم



 متاسفم ولی هیچ ربطی نداره-

- ردي اینطور بااوه، پس بابته چیه؟این اولین باره م  

 من برخورد میکنه

 زشت نبود میگفتم ان مردهایی که تا االن بهت

 توجه نشون دادن بابت مال و منال پدرته نه خودت،

 !بهتر بود کمی واقع گرا میبود

 اما به گمانم این مسئله ربطی به من نداشت بهتر بود

 این دختر در همان توهمات خود شاخ پنداري اش

 .سر میکرد

ی انکه نکاهش کنم خشک و رسمی جوابشپس باز ب  

 را دادم

 من اشتیاقی براي فکر به این مسئله ندارم-

 حسام... االن میتونم حدس بزنم چرا همه جذبت-

 میشن

 از گوشه ي چشم به نیش باز و چشمان مشتاقش

 نگاه انداختم

 او از رفتار سرد و خشک من فهمیده بود که چقدر
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 یک قدم با تو      

راي این صحبت ها بی میل و رغبت بودم و به جايب  

 ان که ناراحت باشد بیشتر تحریک شده بود براي

 ماندن و حرف زدن، شانس ما هم این بود کال ادم



 !هاي اشتباهی به پست من می خوردن

 نگاه پر جذبه ام را که دید ابرویی باال انداخت

 بیش از اندازه خشک و رسمی هستی و ما ادم ها-

کردیم جذب ادم هاي تلخ و یخ بشیم، اما منعادت   

 طور دیگري فکر میکنم

 اي کاش میشد بگویم من هیچ میلی به شنیدن افکار

 اب دوغ خیاري ات ندارم اما بابت پدرش دندان روي

 .جگر خون شده ام گذاشتم

 سکوتم به او فرصت داد تا حرفش را بزند

 تو مثل یه جزیره ي کشف نشده میمونی و من سرم-

رد میکنه براي هیجان و مناطق بکر و دستد  

 .نخورده

 بگویم مشمئز شدم از لحنش دروغ نگفتم بیشتر از

 این که کالمش من را به جزیره خطاب کند لحنش

 من را یاد گربه نره و روباه مکار انداخت، البته که

 این دختر قد و هیکلش به روباه مکار بیشتر

 .میخورد

خندي روي لبم فرماز افکار و شبیه سازي ام نیش  

 گرفت

 او این لبخند را به اشتباه تعبیر کرد که چشمانش

 برق زد و قري به سر و گردنش داد و پر ناز نگاهم



 کرد
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 یک قدم با تو      

 باید خودم را براي ماجرا جویی اماده کنم-

 نیشخندم به کل محو و جایش را نگاهی جدي و

 خشن گرفت

- ه اي به کشف دارم و نهبرعکس شما من نه عالق  

 وقتی براي تلف کردن

 از روي صندلی به یکباره بلند شدم و نگاه جا خورده

 اش همراهیم کرد

 با اجازه-

 و قبل از هر عکسل عملی در سالن را باز کردم و او

 را در تراس یخ زده ي خانه اش تنها گذاشتم

 نگاهم روي چهرة جا افتاده و مو سفید کردة بخشی

سم ادب لبخند زدم و دست سمتشنشست، به ر  

 دراز کردم

 شب خوبی بود، مچکرم از مهمان نوازیتون-

 که البته منظورم به هر کسی بود به جز دخترش که

 کنارش ایستاده بودو تمام سهم نگاهش را مانند

 پدرش به چهرة من داده بود و من قطعا خیال

 نداشتم نگاهی طوالنی به او بیندازم، بعد از آن

نچندان دلچسب فاصلهام را با او زیاد کردمگفتگوي   



 و در حد توان سعی کردم همکالمش نشوم، نمی

 خواستم زیر نگاه بخشی و هادي اشتباهی بکنم و

 فکر آنها را به سمتی منحرف کنم، مخصوصا هادي

 که با آن حرف چند شب پیشش زمینه و آمادگی هر

 خیالی را داشت

ان لبخند وبخشی دستم را به گرمی فشرد و با هم  
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 یک قدم با تو      

 روي خوش ادامه دار امشبش خیرهام ماند

 از دیدنت بسیار خوشحال شدم، در همین هفته به-

 کارخونه یا دفترم سر بزن، بدم نمیاد در مورد

 .اشتراکات کاریمون یه گفتگویی داشته باشیم

 سعی کردم لبخندم بیش از قبل عمق نگیرد،

دي است وگرنه که من تمام امشبمیدانستم کار ها  

 را در حال و هواي خودم سیر کرده بودم و به کل

 بخشی و برنامه هاي آیندهام را به روزهاي آینده

 .محول کرده بودم

 تمام سعیم در عادي بودن لحنم به ثمر نشست و

 مانند قبل با همان چاشنی غرور و ادب کمی دستش

 را فشردم

- گویی داشتهحتما خوشحال میشم با هم گفت  

 باشیم، با اجازتون



 دستم که از دستان بخشی رها شد، نگاهم در چهرة

 تکیده و رنگ پریدة همسر بخشی نشست، هر زمان

 که به چهرة این زن نگاه کردم بیاختیار یاد ضعف و

 بیحالی دلبر خودم افتادم و غم به دلم سرازیر شد

 که البته این زن خواسته بود رد کسالت گذشتهاش

ا آرایشی پنهان کند، اما هر چه را میشد سررا ب  

 .پوش گذاشت اال حال نگاه آدمیزاد را

 او گرم خداحافظی و تشکرات فروغ از این میزبانی

 بود که من به جمعشان پیوستم و نگاه هر دو نفرشان

 سمتم چرخ خورد

 لبخندي به همان رنگ قبل به لب نشاندم و با پایان
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 یک قدم با تو      

 گرفتن حرف فروغ لب گشودم

 امیدوارم هر چه زودتر سالمتیتون را به دست-

 بیارید

 نگاهش رنگ محبت گرفت

 ممنونم عزیزم، بابت امشب هم خوشحالمون کردي-

 به چشمان عسلی رنگش خیره شدم

 وظیفه بود، وقتتون را نگیرم هوا هم سرده، با-

 اجازتون

 خداحافظت-



ام شد ، خوشحالخب دیگه کار من در این خانه تم  

 از اتمام این ماموریت جانکاه چرخ خوردم ، که

 .دوباره چهرة دختر بخشی دقیق جلویم درآمد

 !از همه خداحافظی کردین جز من-

 این را حرف را با ناز خاصی ادا کرد، ذرهاي دلخوري

 در کالمش نبود، بیشتر نگاه و لحنش شبیه لذت

 بردن از یک تفریح جالب را بازسازي میکرد

 من لبخند نزدم اما به احترام پدر و مادرش لحنم را

 همانطور مودب نگه داشتم

 خدانگهدار-

 خواستم از کنارش بگذرم که نیشش باز شد و پر

 اشتیاق زمزمه کرد

 خدا حافظ جناب-

 بی تفاوت به حرف و لحنش سمت ماشین قدم

 برداشتم
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 یک قدم با تو      

 حسام...حسام جان-

ه بود که از پشتم صدایم میکردصداي حنان  

 ایستادم و سر چرخواندم که او را با قدم هایی تند

 به سمت خودم دیدم، از کنار دختر بخشی که

 گذشت لبخندي به چهرة او زد و دوباره نگاهش



 سمت من چرخید

 به من که رسید کمی نفسش تند شده بود

 میشه امشب تو منو برسونی خانه؟ کارت دارم-

اب داشتسوالش یک جو  

 باشه-

 نگاهش کردم چند دقیقهاي میشد که از خانه بخشی

 بیرون زده بودیم او به بیرون و نم بارانی که می بارید

 خیره بود

 نمی خواي بگی کارت چیه؟-

 صبرم سرآمد! دیدن حنانه آن هم اینطور ساکت و تو

 فکر کمی عجیب بود، امشب دقتی رویش نکرده

میشه خندان و پربودم ولی طبیعی مینمود، مثل ه  

 !هیاهو بود

 نگاه آرامش سمتم چرخید انگار منتظر همین حرف

 بود که دهانش را باز کند

 تو ریحانه را میشناسی؟-

 آنقدر جا خوردم که نزدیک بود وسط خیابان پا روي

 ترمز بگذارم، با چشمانی ریز شده از کنجکاوي

 نگاهش کردم
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 یک قدم با تو      

- اسیش؟تو مگه میشن  



 ساده سر تکان داد

 نه-

 ابرویم باال رفت

 پس؟ یعنی چی؟-

 تنش به سمتم چرخید و دستش کمربندش را کمی

 بر روي تنش جا به جا کرد، از کودکی با کمربند

 مشکل داشت و هیچ وقت نمیبست، حاال هم به

 اجبار قوانین همیشگی من بسته بود

 مگه کارمند تو نیست، می خوام بدونم کیه، چیه-

 ؟چهجور زنیه؟

 این که بگویم مغزم قفل کرده بود دروغ نگفته ام

 هاج و واج نگاهش کردم،او چرا داشت این سوال ها

 را میپرسید؟ اصال میدانست این زن در زندگی من

 چه جایگاهی داره؟ نمی دانست که چهرهاش اینقدر

 !آرام بود

 یکم سواالت عجیبه، یهو و یه دفعه در مورد یکی-

م میپرسی، اگر مرد بود میگفتم جاییاز کارمندا  

 دیدیش و دلت رفته ولی ریحانه اون هم بدون دیدن

 و شناختن،اصال نوع صدا کردنش...همه چیزت

 !عجیبه

 چشمانش کمی دور ماشین چرخید، انگار کلماتی



 میان دهانش باال و پایین میشدند اما او از گفتن آن

تهها مردد بود، انگشتش روي شلوار لیش ضرب گرف  

 بود
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 یک قدم با تو      

 اول بگو چرا داري در مورد این زن میپرسی تا من-

 .هم هر چه می خواي را بهت بگم

 همیشه همینطور بود ، هر زمان خواستهاي از من

 داشت باید از ب بسم هللاا تا ن پایانش رو بهم میگفت

 تا بهش کمک کنم، همه چیز این خواهر کوچک سر

من باید می دانستم، اصال مگر برادر به هوایم را  

 همین نبود؟

 او هم این قانون نانوشته را خوب بلد بود که بابتش

 بازي در نیاورد و اخم و تخم نکرد، هر دو خوب

 همدیگر را میشناختیم

 اون شب تو تولد وقتی علی در موردش حرف زد-

 کنجکاو شدم، مخصوصا با او قیافه درهم تو، نمیدونم

دین جفتتونیه جوري بو ... 

 نگاهش روي صورتم چرخ خورد

 اون هر چی بیشتر از گفته هاش لذت میبرد تو-

 بیشتر تو خودت گره میخوردي

 خب انگار این خواهر پیش فعال من در عرصه  



 شناخت برادرش خوب جلوه کرده بود، شاید هم من

 !آن شب زیادي عکس العمل نشان دادم

ن شب برده بودهر چه بود او پی به وضعیت متفاوت ا  

 جوابی نداشتم بابت همین او را به ادامه دادن حرف

 هایش تشویق کردم

 خب بعدش-

 شانه باال انداخت

 همین، می خوام بدونم این ریحانه خانم کیه که-
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 یک قدم با تو      

 علی اینطور براي صحبت باهاش گل از گلش

 میشکفه و وقتی در موردش حرف میزنه اونطوري

هش برق میزنهنگا  

 حنانه ندانسته چوب به آتش درونم انداخت و

 چهره ام را جمع کرد

 ب راق شدم

 بابت ریحانه نبود، به خاطره دخترش بود،علی-

 .عالقه  خاصی به اون بچه داره

 چه دروغ تمیزي!انتظار داشتم خودم هم باورشان

 کنم

 لب و لوچهاش آویزان شد و غم میان صدایش

 نشست



- نسته این مشکالت رو حل کنه و بهعلی هنوز نتو  

 دنبال بچه است؟

 خودت که دیدي همون شب همه  اینارو خودش-

 گفت، پس یعنی فراموش نکرده

 طوري صحبت می کردم که حنانه خیال کند دانسته

 هاي من در حد همون شبه

 یعنی این خانم شوهر داره؟-

 می دانستم تمام آن شب او هم حرفهاي علی را

رسیدن این سواالت االن مسخره بودشنیده بود و پ  

 چون جوابشان در همون صحبت ها بود

 پس بی آنکه جواب سوالش را بدهم بدبین نگاهش

 .کردم

 اون شب پیش من و علی بودي، علی در مورد پدر-
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 یک قدم با تو      

 خواندگی و این چیزا هم حرف زد و تو دوباره داري

کارت ایراد داره ، چیواین سواالتو میپرسی؟ یه جاي   

 میخواي قایم کنی؟

 نگاهش غم داشت، غمی که تا به حال در چهره و

 !چشمان همیشه سرخوشش ندیده بودم

 مقاومتی در مقابل سوال هایم نکرد،انگار می دانست

 اول و اخر باید این حرف ها را بگوید



 من علی را دوست دارم-

 آنقدر جا خوردم که با صدایی بلند داد زدم

 چی؟-

 نگاه گرد و حیرت زدهام رویش نشست، جا خورده از

 فریاد بلندم خودش را عقب کشید و نگاهش معذب

 شده و گرفته سمت انگشتان در هم گره خوردهاش

 نشست

 بی آنکه من بگویم خودش با لحنی شبیه نگاهش

 توضیح داد

 نزدیک سه ساله دوستش دارم، ولی هیچ وقت بروز-

 ندادم

ا سوزاندلحن پر سوزش دلم ر  

 نا خوداگاه ماشین را به گوشه  خیابان هدایت کردم و

 بعد توقفش نگاهم دقیق و جدي سمت چهرة

 پنهانش برگشت

 حنانه مسخره بازي که در نمیاري، از اون شوخی یا-

 چالش هاي بی نمکت که نیست؟

 نگاهش که باال آمد،جا خوردم کمی بیشتر از قبل
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 یک قدم با تو      

حال مستاصل و خراب، این نگاه نمزده و پراین   

 اشک و لبانی که آثاري از خنده رویشان نبود دري



 جدید از حنانه را به رویم گشود، سال خواهرم

 بود و بااین حال ندیده بودمش، لحنم حیرت زده و

 گنگ شد

 االن جديِ جدي هستی؟-

 سر تکان داد و آرام زمزمه کرد

- و میترسیدم، ازنمی خواستم بگم، از هادي و ت  

 عکس العملتون!سعی کردم همیشه این حس را

 مخفی کنم اما اون شب دلم لرزید، اولین بار بود علی

 را اونطور میدیم

 دلم بدجور میسوخت، لحنش و نگاهش آشنا بود

 شبیه حال خودم وقتی میان تنهایی هایم به دنبال

 !چاره اي بودم

 کالفه دست به چشمان خسته ام کشیدم، مانند

 برادري اولین ایراد این محبت مخفی به زبانم امد

 ...اختالف سنیتون-

 حسام تو عشقو درك نکردي، وقتی میاد همه چیز-

 ...مسخره و بی ارزش میشه

 با هر کالمش حیرت زده میشدم ، این همان حنانه

 بیفکر و سر خوش خودمان بود؟

 حنانه را دم خانه پیدا کردم و رفتنش را به داخل

ا تمام طول مسیر تا خانه  خودم صدایش دردیدم ام  



 گوشم بود، انگار او هنوز نه در کنارم که در تمام رگ

 و پی و سلول هاي مغزم در جریان بود از عشق سه
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 ساله و مخفیانهاش به علی، به حفظ و ظاهر سازیاش

 که دلیل ترس زیادش از فهمیدن هادي و برخورد

د و یا حتی علی که بفهمد و حنانه راتندش بو  

 نخواهد، و حاال او مشتاق بود ریحانه را بشناسد و

 حرف آخرش که رنگش بیشتر شبیه به یک خواهش

 !را داشت

 حنانه در این سال ها هیچ وقت خواهشی از من

 ...نداشت

 !او خواسته بود علی را از ریحانه دور کنم

دل آن هم وقتی من را متهم به سنگ بودن و  

 نداشتن کرده بود او نمی دانست دل برادر ق د و

 مغرورش براي همان ریحانهاي که او ازش ترس

 داشت رفته و براي اولین در عمر بلند این خواهر و

 برادري او را می فهمیدم

 فقط حرفمان در عین تفاهم ساز دیگري میزد او به

 دنبال علی بود و دور کردن ریحانه و من خواهان

دست به سر کردن علی بودمریحانه و  ! 

 اما حرفی را که خودم در پستو هاي ذهنم پنهانش



 کرده بودم را براي حنانه عیان کرده بودم

 علی وکیل ریحانه بود و هنوز این به لطف

 بدهی هاي تمام نشدنی گنجشککم ادامه داشت

 حال حنانه حال االن من بود

 !کم آورده

یی روشنوارد خانه که شدم ، چراغی براي روشنا  

 نکردم، بعد از آن نمه باران شبانگاهی حاال آسمان
791 

 یک قدم با تو      

 صاف و به لطف نور ماه و پردههاي کنار خانه ام ،

 .سالن و تراس خانه ام مهتابی و دنج به نظر می آمد

 کتم را درآوردم و به دور بازویم انداختم، آرام ، با

شیشه اي تراس قدم هایی شمرده به سمت در کامل  

 رفتم و بی انکه بازش کنم ،ایستادم و به آسمان صاف

 و ماه روشن میانش خیره شدم

 سرم تیر میکشید، چشمانم میسوخت و خستگی

 عمیقی را میان بند به بند تنم حس میکردم اما هنوز

 .ذهنم درگیري هاي خودش را داشت و نا آرام بود

ینم و بادلم کوك نبود تا میان صندلی دلخواهم بنش  

 دمنوشی آرام بخش به ماه پر جلوه و آرامش ساطع

 .از آن خیره شوم

 پس دمغ و خسته چشم گرفتم و در همان تاریکی



 سمت اتاقم رفتم ، پرده هاي اتاقم کشیده بود و

 تاریکی مطلقش دستم را روي دیوار کنار در کشاند و

 با زدن یک پریز اتاق روشن شد

ب دوش می گرفتم وشاید باید مثل هر شب قبل خوا  

 مسواك و عوض کردن لباس و آخرش رفتن زیر پتو

 ولی من شبیه همان شب اولی بودم که ریحانه را

 میان آن خیابان تاریک دیدم

 با این فرق که حاال شاید چندین مرتبه خسته و

 داغون تر بودم

 کت و شلوارم با لباسی راحت تعویض کردم و بی

باشم برق را خاموشآنکه خیال کاري دیگر را داشته   

 کردم و روي تخت دراز کشیدم و دست چپم را زیر
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 سر بردم و میان تاریکی اتاقم به سقف خیره شدم

 به خیالم قرار بود اوضاع این زندگی هر روز

 بهتر شود اما انگار حافظ حال من را دیده که برایم

 اینطور سروده

 و زیر لب زمزمه کردم

 لها -

و ُِ  

 اال یا ای ّها الساقی اَ ِدر کاَساً و نا



 که عشق آسان نمود ا ّول ولی افتاد مشکلها

کآخر صبا زان ط ّره بگشایدُ  ببوي نافه اي   

 ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

 پلک بستم و موي مواج و بلندش میان تاریکی

 .پشت پلکم رقص خورد

 ریحانه

و به چهرة غرق خواب و شیشه  بهار را هم می زنم  

 دهان نیمه باز مریم نگاه میکنم، دیشب با شیطنت

 هایش دلی از عزا درآورد، چه خوب بود داشتنش،

 بودنش و حتی این رفتارهاي دیوانه وارش

 چقدر قبل خواب وقتی فیلمی که مخفیانه از من و

 سلیمانی هنگام غذا دادن به بهار را گرفته بود نشانم

حس و حال بینمان پر ذوق غش و داد و خودش براي  

 ضعف کرد

 تکلیفش را نمی دانستم االن او سلیمانی را براي

 خودش می خواست یا داشت کادو پیچش میکرد و

 میداد به من؟

 که همین سوال را ازش پرسیدم و او با لطفی
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 دوستانی با نام حیوانی دو گوش مورد عنایتم قرار

فت که باید حسام و سلیمانی را در آب نمکداد و گ  



 نگه دارم و او بزرگی میکند و اول اجازه میدهد من

 تصمیم بگیرم

 او گفته بود و من به خوش خیالی اش باز خندیده

 بودم

 از یادآوري حرف هاي شب قبل میخندم و با افسوس

 .سر تکان میدهم

 شیشه  خنک شده را در دهان بهار که درحصارم

ن خواب و بیداري نق می زند میچپانم و اواست و میا  

 .آسوده مک میزند

 چشم به ساعت روي دیوار می اندازم، هنوز براي

 حاضر شدن وقت دارم پس از حضور دخترکم میان

 آغوشم لذت میبرم، شیرش که تمام میشود به نرمی

 سرش را روي شانهام میگذارم و حدود یک ربعی در

عف تنم را دوهمان حال نگهش میدارم، مریضی ض  

 برابر کرده که همان مدت کوتاه تمام استخوان گردن

 و بازوانم را به ذوق ذوق انداخته

 بهار را با دقت و آهسته سر جایش دراز میکنم و

 پتویش را تا زیر گردنش میکشم

 جا نمازم که به واسطه  بیداري بهار همان وسط رها

 شده بود را جمع میکنم و به اتاق میروم تا آماده

 شوم



 لباس هاي شسته شدة قرضی را در پاکتی دسته دار

 میگذارم و حاضر شده از اتاق بیرون میروم
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 اااا داري میري؟-

 نگاهم روي نگاه ریز شده و صورت جمع شدة مریم

 درون رختخوابش کشیده میشود، انگار همین ثانیه

 از خواب بیدار شده

ی کنم با خفه ترین صدالبخند میزنم، سعی م  

 جوابش را بدم

 سالم، صبح بخیر، آره-

 تنش را میان رختخواب باال میکشد

 !تو که حالت هنوز خوب نشده-

 او مثل مادر بزرگ ها غر میزند و نمیداند من امروز

 !باید به شرکت بروم

 از کنارش رد میشوم

 و همانطور که سمت در میروم با همان صدا میگویم

- نباش بهترم نگران  

 او حاال کامال ایستاده و دارد پشتم به سمت در

 میآید

 چادرم را که بر میدارم دقیق کنارم است و با همان

 چهرة خواب آلود و ناراضی نگاهم میکند



 حرف حرفه خودته دیگه-

 نیم نگاهی بهش می اندازم و همانطور که میان آینه

 چادرم را روي سر تنظیم میکنم جواب میدهم

- داشتم، یه لقمه هم گذاشتم دهنمقرصامو بر  

 چهرهاش باز نمیشود
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 باشه ولی حال حسام را حتما بپرس ،شل نباش،-

 .حداقل داري میري یه کار مفیدم انجام بده

 چه حس مزخرفی بهم دست داد، من هیچ چیز

 پنهانی با مریم نداشتم او همه فامیل ودوستم بود و

سام و این احساس جدید و ناغافلمن تمام مدت ح  

 را ازش پنهان کرده بودم، باید سر فرصت همه چیز

 را می گفتم و چه بهتر که از االن شروعش میکردم

 به چشمانش خیره میشوم، لبخندم میماسد

 حقیقتش دارم براي همین میرم شرکت-

 چشمانش گرد میشود و صحنه  جذابی از چهره اش

دهانی باز و نگاهی از را به نمایش میگذارد ، اول  

 حدقه بیرون زده و ثانیه بعد لب هایی که به لبخندي

 پر شیطنت تغییر میکند

 تو رو خدا-

 دیگر از آن خواب آلودگی و رفتار پیرزنیاش خبري



 نیست و به جایش مثل کودکی ذوق کرده

 می خواهم بخندم اما خجالت اجازه نمیدهد

 ...قسم نمی خورم ولی قصدم همینه-

یخورم تا کفشم را از جا کفشی در بیاورمچرخ م  

 دیروز خیلی بهم محبت کرد و نوع رفتنش باعث-

 شد احساس کنم از چیزي رنجیده، دلیلش را نمی

 دونم ولی حس میکنم وظیفمه بعد اون همه کمک

 ازش تشکر کنم

 دستش از روي چادر روي شانه ام مینشیند که

 همین باعث کشیده شدن چادر و روسري ام
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 میشود،نگاهش میگوید در کجایش عروسی است و

 من هنوز نمی خواهم به این نگاه ذوق مرگ شده و

 ناباور بخندم

 وااااي من عاشق این آداب دانی و احترام توئم اصال-

 باید این رفتارتو طال گرفت، آفرین بروحسابی از

روندلش در بیار ، اصال دعوتش کن براي ناهار بی  

 نگاهش برق میزد و دیگر نشد که خندهام را کنترل

 کنم

 بسه دیوونه ، خداحافظ-

 قبل از این که در را باز کنم بازویم را میکشد



 بهم خبر بده، دق میکنم-

 می شناسمش و براي راضی کردنش سر تکان

 میدهم

 باشه دیوونه برو نمازت تا قضا نشده، خداحافظ-

ان شرکت ایدهاشراه افتادن سرویس براي کارمند  

 از زیر باران ماندن من شروع شده بود و دلسوزي

 حسام براي من شده بود کار خیري در حق دیگران،

 با اینکه من مانند روال قبل با تاکسی و اتوبوس به

 شرکت رفتم اما درونم حال خوبی در جریان بود،

 دیده شدن آن هم از سمت این فرد به خصوص

یرین بودتازگی ها برایم مثل قند ش . 

 از زمانی که وارد کوچه  شرکت شدم تا وقتی که

 پشت میزم نشستم نگاهم بی قرار شده، مدام

 اطرافم را پاییده بود، می دانستم دنبال کی هستم و

 چه امیدي در تنم در جریان است اما انگار قرار نبود
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 مثل همیشه در مواجه شدن باهاش خوش شانس

اشمب  

 میان تعارفات معمول گودرزي و دختران در اتاق که

 به ماندن در خانه و استراحت تشویقم کرده بودند

 کارم را شروع کردم



 ولی ذهنم مدام به طبقه  مدیریت گریز میزد و براي

 .دیدنش به دنبال دلیل بودم

 دردي در پشت گردنم دستم را به دنبالش به زیر

یی که درد می کردچادر و روي روسریام کشید، جا  

 را کمی ماساژ دادم اما انگار این درد نمی خواست در

 این فاصله  کم خوب شود

 سرم را باال بردم ،چشمانم هم دست کمی از حال

 گردنم نداشتند

 بهتره بري ناهار هم تجدید قوا است و هم-

 استراحتی به تن مریض حالت میدي

 نگاهم روي چهرة مهربان المیرا مینشیند لبخند

 میزنم بد نگفته بود، خودم هم احساس میکردم

 ضعف عجیبی تنم را سست کرده

 مانیتور کامپیوتر را خاموش می کنم و در تائید

 حرفش سر تکان می دهم

 اره یکم ضعف کردم-

 او هم به تأسی از من رایانهاش را خاموش میکند و

 همراه من می ایستد و از اتاق بیرون میزنیم

ستانم چادرم را مقابلم در خودکنارش ایستادهام و د  

 گرفتهاند، او زودتر از من شاسی آسانسور را زد و
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 عدد فلش به سمت باال روشن شد

 امروزم استراحت می کردي بهتر بود، چهرهات-

 خیلی مریض احواله

 چشمانم روي لنز آبی رنگ چشمانش میماند و

 لبخند کنج لبم می نشیند

- وبم، بخوام دل به دل این ضعف و بی حالی بدمنه خ  

 تا آخر زمستون باید خانه بمونم

 اسانسور در طبقه  ما میایستد و کرکره آهنیاش

 کنار میرود

 او نگاهش روي فضاي خالی کابین مینشیند

 من که از خدامه، مرخصی با حقوق-

 به لحن خوش خوشانش لبخند میزنم، سنش را زیر

تشخیص داد ، اما با اینآرایش چهرهاش نمیشود   

 حال احساس میکنم از من بزرگتر است و در دل دعا

 میکنم که لبخند پر آرامشش همیشه روي لب هایش

 باشد، البته که شناخت من از این دختر آنقدر کم بود

 که نمیشد روي زندگیاش قضاوتی کنم، اما دعا

 !کردنکه ضرر نداشت

بقاتپشت او سوار میشوم و نگاهم روي دکمه  ط  

 مینشیند ناخوداگاه فکري در سرم جرقه میزند

 المیرا جان یه سوال-



 چشمانش آماده به جواب سمتم میچرخد، دستی به

 لبه  مقنعهاش میکشد و موهاي خوش رنگ را درست
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 میکند

 سعی میکنم لحنم عاري از هر حسی باشد، فقط

 شبیه به یک آدم کنجکاو

- مندان تو همین رستوران غذا میخورنهمه  کار  

 نیازي به فکر ندارد و سریع میگوید

 آره-

 حتی اقاي بارگاهی ؟-

 این بار نگاهش طوالنیتر میشود و من بیاختیار

 خجالت میکشم و با دست روسریام را کمی جلو

 میکشم

 سوال بیخودي بود-

 لبخند فجیع بعدم دیگر خیلی احمقانه بود، اووف

به سرم بکوبم تا دیگر اینطور دوست داشتم محکم  

 ضایع بازي درنیاورم

 نه بابا ، طبیعیه منم این سوال برام پیش اومده-

 ...قبال

 اخ خدا شکرت انگار خیلی لحنم افتضاح نبوده

 با همان لبخند فجیعم ادامه دادم و سرم را به نشانه  



 تائید حرفش تکان دادم

 اقاي بارگاهی تو اتاقشون غذا می خورن-

 آهان-

 این تنها کلمهاي بود که در آن لحظه به زبان و عقلم

 میرسید

 راحت باش هر وقت سوالی داشتی ازم بپرس، من-

 خیلی وقته تو این شرکتم و احتماال بتونم کمکت

800 

 یک قدم با تو      

 کنم

 نه انگار همان اندازه که حدس زده بودم لبخندم

بر بود فجیع و سوالم مزخرف بود، این خیلی آبرو . 

 ممنون-

 به قیافه  خجالت زده ام فقط لبخند زد که آسانسور

 ایستاد و من با تعارف بعد از او پیاده شدم

 با این نقشه  زپرتی و سادهلوحانه به جواب سوالم

 .رسیده بودم

 اگر در این زمان میرفتم شاید کمتر مزاحم کارش

 میشدم و دیگر الزم نبود در زمان کار خودم غیبت

باشم و کسی را به فکر در اینباره مجبور کنم داشته . 

 پس مقدار کمی که از غذایم را خوردم خیلی سریع

 نمازم را بهانه کردم و با آسانسور خودم را به طبقه  



 مدیریت رساندم

 نمی دانم خوب بود یا بد اما از مرد خلق تنگ و جدي

 و خشک همیشگی پشت در اتاقش خبري نبود، این

دیگه هم یک پوئن مثبت ! 

 خیلی آرام اما با قدم هایی سریع خودم را به پشت

 در رساندم، سه صلوات و ذکر خدا براي آرام کردن

 قلبم کافی بود ،ظاهرم را در آینه  آسانسور چک

 کرده بودم و الحمدهللاا مشخصه تحسین آمیزي در

 !چهرهام ندیده بودم

 تک تقهاي به در زدم و منتظر ماندم

 طولی نکشید

- یدبفرمائ  
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 صداي رسا و محکمش دلم را به هم پیچاند و

 انگشتانم را لرزاند اما من تصمیمم را گرفته بودم

 آرام دستگیره را پایین دادم و وارد شدم

 بوي خوش چوب سوخته صورتم را بوسید و هرم

 گرمایی دلپذیر اضطراب و تنش میان تنم را دود کرد

رخید و مثل همان چیزي که تصویرنگاهم در اتاق چ  

 سازیاش را از قبل کرده بودم پشت میزش با همان

 وقار و ا بهت همیشگیاش نشسته بود پیدایش کرد



 نگاهم روي موهاي مشکی و خوش حالتش ، روي

 فرم بینی و اجزاي صورتش که جز کمی ازشان در

 دیدم بود چرخید

قدرانگار همین دیدار بهم فهماند که تمام دیروز چ  

 !دلتنگش شده بودم

 او حتی سر باال نکرد تا فرد وارد شده به اتاقش را

 ببیند و شاید این برایم  حسنی بود تا بدون ترس و

 !شرم سیر نگاهش کنم

 کمی دیر شد، بزار رو میز ممنون-

 جا خوردم و بیاختیار به میز وسط نگاه کردم، خب

 معلوم بود او من را با فرد دیگري اشتباه گرفته

 خب هرچه دیده بودم کافی بود باید حضورم را اعالم

 میکردم

 آهسته و شمرده صدایش زدم

 اقاي بارگاهی-

 سرش به یکباره سمت باال آمد و نگاهش میخ صورتم

 شد
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 یک قدم با تو      

 نمی دانم این حرارت میان سینه ام ، این حس

 خوشی که دلم را پر نوازش قلقلک داد اثر همین دو

هوة تلخ و خوش دم چشمانش بود؟ق  



 نمی دانم آن لبخند کوچک چطور روي لبم خودش را

 جا کرد

 سالم-

 به یکباره از روي صندلی اش بلند شد

 سالم-

 لحنش نه خشک بود و نه تلخ، شاید گرم و شیرین

 هم نبود ،کمی جا خورده بود...اما من به همین هم

 راضی بودم

به دنبال چیزينگاهش روي صورتم چرخ خورد انگار   

 میگشت،خواستم دهان باز کنم که با دست به

 مبلهاي وسط اتاقش اشاره کرد

 بفرمائید بشینید-

 در اتاق را آهسته بستم و نرم سمت مبل ها قدم

 برداشتم و در ذهنم مرور کردم که به چه علت این

 !جا هستم ، پس زیاد نمیمانم

ممبل نزدیک به میزش را انتخاب میکنم، این که دل  

 می خواهد از نزدیک ببینمش گناه است؟ نرم روي

 مبل دو نفره مینشینم و چادرم را با دقت روي پایم

 درست میکنم ، سنگینی نگاهش را که بر خودم

 حس میکنم، دلم پر از امید میشود و تنم پر هیاهو

 نبض میگیرد، چه ساده خوشحال میشوم، سر باال



ور کهمی آورم، او هم سر جایش نشسته و همانط  
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 یک قدم با تو      

 حدس زدم سهم نگاهش صورت من بود اي کاش

 !حال چهرهام کمی بهتر بود

 همان لبخند روي لبانم استوار است و نگاهم بر چهرة

 جدیاش کوتاه است

 ...مزاحمتون شدم بابت اتفاقات دیروز-

 زیر ابهت و سنگینی نگاهش راحت حرف زدن سخت

 است

دامه دهمنفس میگیرم تا ا  

 مراحمی-

 لحن پر محبتش کوتاه و یک دفعه بود ، همین بود که

 دوباره نگاهم را به سمتش روانه کرد

 حال نگاهش مثل قبل بود انقدر سفت و جدي که

 نمیشد حالی از چهرهاش خواند

 !انگار نمیخواست من بدانم در وجودش چه خبر بود

 تنش کامل به سمت من بود و کمرش صاف و نگاهش

ذ و عمیقناف  

 نمی توانستم بیش از چند لحظه نگاهش را تاب

 بیاورم، قلبم به مرز انفجار میرسید

 قبل آن که این بار هم نگاه بدزدم پر مهر به



 چشمانش خیره شدم و آرام زمزمه کردم

 ممنون-

 کی گفت امروز بیاي شرکت؟-

 از لحن محکم وبازجویی کنندهاش جا خوردم، آن

بت مخفی در صدایشهم بعد از آن گرما و مح ... 

 نگاهش هم مثل چشمانش بود ، جدي و سرسخت
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 یک قدم با تو      

 نمی دانستم منظورش چیست؟ چرا نباید میآمدم؟

 !!نکند بابت دیروز و آن ناراحتی

 لبخندم محو میشود، لحنم پر از سوال میشود

 چرا نباید می اومدم؟-

با آنچه در دل دعا می کنم جوابش زمین تا آسمان  

 من در سر دارم متفاوت باشد

 از پشت میز بلند میشود و نگاهم بی اختیار دنبالش

 می رود، میزش را چرخ میزند، اما نه از رو به رو بلکه

 از پشت من ، نگاهم قطع میشود، منتظرم مبل ها را

 دور بزند و رو به رویم بنشیند که صدایش از پشت

 سرم غافلگیرم میکند

- ینه دیدي؟خودت را تو آ  

 احساس کردم نفس هایش را از زیر چادر و روسري

 بر روي گوشم احساس میکنم، آنقدر نزدیک بود؟



 قلبم به تپش افتاد و زبانم میان دهانم راه گم کرد

 ...من...من-

 چه اسفبار خواستم حرفی بزنم و هیچ کلمهاي از

 دهانم بیرون نیامد، آخر مگر میشد میان گرماي

احت حرف زد...من بلد نبودمنفس و عطر تنش ر ! 

 او راه نصفهاش را ادامه داد و در انتهاي مبلمان کمی

 دورتر از من ایستاد و نگاه جدیاش را به چشمانم

 داد

 فاصله  بینمان کمک کرد تا کنترل قلبم را به دست

 بگیرم

 دست باال آوردم و گونهام را لمس کردم
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 یک قدم با تو      

- رد رنگ من خدشهاي به کار شرکتظاهر مریض و ز  

 وارد میکنه؟

 اگر او نبود برایم افکارش یک صدم ارزش نداشت ،

 این چهرة من بود و حالت طبیعی خودش را داشت و

 در چند روز آینده در روالی معمولی خون به زیرش

 جریان میگرفت اما فرد روبه رویم برایم مهم شده

 بود

گ صداي خودشالبته که لحنم آنقدر جدي بود و رن  

 را داشت که احتمال اندکی هم امکان نداشت تا



 بفهمد پشت این سوالم چه احساسی درگیر است

 دست روي سینه بهم حلقه کرد و نگاه عاقالنهاش

 وزنهاي شد بر روي گردن و قلبم

 نگاه گرفتم ، صداي قدمهاي نرم و بلند مردانهاش

 توجهام را جلب کرد

- رر میزنهبله، ظاهر شما به شرکت من ض  

 سینهام تنگ شد و دردي سمت چپم را نوازش کرد،

 باید تند میشدم و حتی خشک و محکم و جوابش را

 میدادم، اما نشدم ، به جایش ایستادم

 من با امید دیدن نگاه گرم و حمایت گرش راهی

 اتاقش شده بودم و چیزي که نصیبم شده بود فقط

 نامهربانی بود

- نزدم برم بهتره تا ضرر جبران ناپذیري  

 االن؟ فایده نداره،ضرر را زدي-

 سر باال میآورم تعجب چاشنی رنجش نگاهم میشود

 و با لحنی که سعی میکنم صدمی ضعف نداشته
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 یک قدم با تو      

 باشد میگویم

 چطور میشود در یک نصفه روز من به شرکت شما-

 ضرر زده باشم؟ آن هم فقط با چهرهام؟ یکم اغراق

 نمیکنید



 با دو قدم آخرش دقیق روبه رویم ایستاد، براي

 دیدن چشمان جدي و رئیس مابانه اش باید کمی

 گردن میکشیدم

 و من این میان، زمانی که او مانند یک رئیس

 بداخالق و جدي رفتار میکرد به عریضی سینه و

 شانه هایش فکر میکردم، به گرمایی ناب و آشنا بر

زیر باران، به آن روي پوستم، به خاطرة گرم نگاهش  

 محبت خاص و عجیبش به آنچه نداشتمش و چه

 راحت خودم را آزار میدادم

 در نصفه روز نه وقتی پاتو تو اتاق رئیست گذاشتی-

 این اتفاقها افتاد

 صداي خشکش من را از خاطرات دلچسبم جدا

 میکند و من لحظهاي هنگ کرده فقط نگاهش

شوممیکنم، به واقع متوجه معنی کلماتش نمی  

 دستانش از روي سینهاش آزاد میشود

 نمی دونستم اومدي شرکت تا وقتی پاتو گذاشتی-

 ...تو اتاقم و دیدمت

 چشمان پر جذبهاش قفل نگاهم بود

 از همون زمان تو فکر و آسایش را ازم گرفتی و-

 این میشه ضرري جبران ناپذیر به شرکتم، مگر من

 فرد اول این شرکت نیستم؟
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 یک قدم با تو      

 دهانم وا مانده بود ، آنقدر با ابهت و جدي بود که

 نمیدانستم منظورش را به چه تعبیر کنم

 اما دلم بی توجه به دودوتا کردن هایم براي خوش

 غوغایی به پا کرده بود،انگار او زودتر از من همه چیز

 را فهمیده بود

 نمی دانستم حرفش را براي خودم چطور معنی کنم،

ن رفتار دیروز و ناراحتی بعدش و حاال اینبعد آ  

 حرفها، امیدي واهی در جانم دامن میزد، این که او

 !من را دوست داشته باشد

 اما نگاهش،آنقدر خشک و بی انعطاف بود که بیشتر

 از آنکه منظوري به محبت برساند شبیه به حواس

 پرتی و یا حتی مزاحمت را تعبیر میکرد

- احم بشمبله، من نمی خواستم مز  

 !دوباره که این کلمه را تکرار کردي-

 چه لحن تند و آغشته به محبتی

 گنگ از این احساسات ضد و نقیض صدایش نگاهش

 کردم،

 انگار نگاهش خواند آنچه در پس نگاهم بود

 من رئیستم همونطور که خودت مدام یادآوري-

 میکنی و تو کارمندمی...اما مزاحمم نبودي و نیستی



ا این اوقات تلخ و رفتار خشک وپس او داشت ب  

 !جدیاش نقش رئیسیاش را برایم بازي میکرد

 پس او از همین مورد ناراحت شده بود و این من را به

 حدس هاي دیگرم نزدیک تر میکرد، به دوست

 داشته شدن،میان قنج دلم ترسی عجیب سینهام را
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 یک قدم با تو      

 در بر گرفت

گذاشت که زبانم لرزید ترس بر صدایم تاثیر  

 این لطف شمارو میرسونه مثل دیروز، البته نشد که-

 .درست ازتون تشکر کنم

 بعضی اوقات آدم حرف را می چرخاند چون از

 ادامهاش می ترسد، من میترسم او چیزي بگوید و

 مجبور شوم به فاصله گرفتن

 تغییر حال نگاهش را به وضوح دیدم، لبخند تلخی

نه کردکه گوشه  لبش خا  

 نگاهش را گرفت و با حرکتی لبههاي کتش را عقب

 زد و روي همان مبل دو نفره نشست، دست راستش

 را روي لبه  مبل گذاشت و دست چپش رو تشک مبل

 نشست ،نگاهم به دنبالش کشیده شد، اما چشمان او

 دیگر روي من نبود و این بار به سمت در اتاق نگاهی

 انداخت



را به ضعف میانداخت، او ابهت و منش رفتارش دلم  

 بیش از اندازه جذاب بود و یا به قصد اینگونه رفتار

 میکرد و به حق و االنصاف در این امر کارکشته بود

 تا حاال دو بار بهم بدهکار شدي-

 نگاهش سمت نگاه چشمان منتظرم برگشت و

 قفلشان شد

 شنیدي میگن سرکه  نقد به از حلواي نسیه است-

را شنیده بودم ولی سرم به خب من مدل دیگهاش  

 حالت تائید تکان دادم و این بار نگاه جاه طلبش

 همراه لبخندي شبیه به همان رنگ شد و یک
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 یک قدم با تو      

 ابرویش باال پرید

 خوبه ، پس من اینبار نقد حساب میکنم-

 ابرو هاي من هم باال پرید

 یعنی چی؟-

 کم کم باید پیداش بشه-

حظه تقهاي به در خورد و نگاه پر شیطنتدر همین ل  

 و خندانش برق زد

 باورم نمیشد حسام هیچ شباهتی به مرد پنج دقیقه

 قبل نداشت

 چه سر وقتم رسید-



 و با صدایی رسا گفت

 بفرمائید-

 در اتاق باز شد و شایان با سینی بزرگی در دست

 وارد اتاق شد

 از دیدن من در لحظه جا خورد ، سریع و خجالت زده

 سالم کردم

 او دوباره نقاب بی تفاوتی و یخی همیشگیاش را به

 چهره زد و همانطور که جوابم را داد به سمتم قدم

 برداشت

 او که نزدیکتر آمد نگاه من بیاختیار روي محتویات

 داخل سینی گشت و با دیدن دیس زرشک پلو و

 مرغ خوش رنگ و لعاب و زرشکهاي مینیاتوري

یار به ضعف افتاد، چند وقتیاقوت رنگ، دلم بی اخت  
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 یک قدم با تو      

 بود زرشک پلو و مرغ نخورده بودم؟

 او که قدم جلوتر گذاشت من بیاختیار خودم را

 عقب کشیدم حدس این که او چه تصمیمی دارد

 سخت نبود

 کاظمی کاري براش پیش اومد بابت همین ناهارتون-

 کمی دیر شد

دب اینها را گفت وشایان عصا قورت داده و مو  



 شروع کرد به انداختن سفره و چیدن مخلفات درون

 سینی بر روي میز وسط اتاق

 به من ربط نداشت ولی احساس کردم شاید کمک

 بخواهد

 خواستم جلو بروم که انگشتانی مردانه محکم لبه  

 چادرم را گرفتن، بیاختیار ایستادم و نگاهم سمت

و آدمی که انگشتانش کشیده شد و بعد مسیر دست  

 !میدانستم کیست را دنبال کرد

 چشمانش مهربان اما پر نفوذ، خیرة نگاهم شد

 الزم نیست-

 او فکرم را خوانده بود و من بیاختیار از این حدس

 زدنها در کنار ممانعت هاي جذابش خوشم آمد

 هیچ چیز نگفتم جز اینکه نگاه دلدادهام را به سختی

 ازش گرفتم

- اب و قاشق یدونه دیگه هممهمون دارم، بگو بشق  

 بیارن

 او حتی سر باال نکرد و با لحن همیشگی اش بله را

 گفت و در آخر دیس پلو و مرغ را وسط میز گذاشت

811 

 یک قدم با تو      

 قبل حرفی دیگه از اتاق بیرون زد احتماال به دنبال

 خواسته  حسام رفته بود



 نگاهم روي میز کشیده شد

 ...بسم هللاا-

رم متعجب از حرفش سمتش چرخ خوردس  

 بله؟-

 ضربهاي نرم به تشک مبلی که رویش نشسته بود زد

 بشین و شروع کن-

 فهمیدن حرف هایش و منظور پشتشان سخت نبود ،

 همه را پشت هم میچیدي متوجه میشدي

 دروغ نبود بگویم ذوق کردم، در دلم حسی شیرین

 چرخ خورد و این دعوت دلچسب روي لبم لبخندي

 نشاند

 اما زبانم به مخالفت چرخید

 نه ممنون، من تازه ناهار خوردم-

 جدیت و مهر در نگاه و صدایش مانندمعجونی اسرار

 آمیز در هم آمیخته بودند

 اشکال نداره، دوباره میخوریم...با هم-

 می خوریم!! با هم؟؟

 گر گرفتم از جمع بستن هایش، رفتار او من را قدم

ش نزدیک میکرد و من چهبه قدم به بهشت رویاییا  

 ...حس غریبی داشتم در این مسیر، نابلد و پر تردید

 او جرعه جرعه مهر و مهربانی، توجه و نگرانی در



 سینه  تشنه لب من میریخت پس نگاه پر محبتم به

 چهرهاش دست خودم نبود، چون ناشی از این
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 یک قدم با تو      

 سیراب شدن ها بود

- ماي جالبی ندارهممنونم، ولی ن ... 

 سخت است وقتی بند به بند تنم کنار او بودن را می

 خواهد اینطور بگویم

 بودن من در اتاقتون و غذا خوردنمون ممکنه براي-

 .آقاي شایان سوتفاهم ایجاد کنه

 نه تنها او این دل سست عنصر من نیز از همین االن

 دچار اشتباه و سوتفاهم شده بود

بود این تنم را میلرزاند شرم راچشمانش خیرة لبانم   

 به وجودم سرازیر میکرد

 شایان همچین فردي نیست، اون مورد اعتماده و-

 می دونه در اتاق من هر اتفاقی بیوفته درسته و به

 کسی ربط نداره

 تقهاي به در خورد و با اجازة حسام همان فردي که

 بحثش بود وارد شد، بدون نگاهی به سمت ما با قدم

ند و تند به سمت میز آمد و بشقاب و قاشقهایی بل  

 و چنگال را روي میز قرار داد

 و این بار کامل به سمت حسام چرخید، انگار من را



 نمیدید

 امري نیست-

 لبخند محوي روي لب حسام نشست

 نه مچکرم-

 بیرون رفتن شایان مثل آمدنش سریع و در سکوت

 انجام شد

بستنگاهم به دنبال او بود که در اتاق را   
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 یک قدم با تو      

 غذا یخ کرد-

 لحن مشوق و مهربانش نشان داد

 که او بر روي حرفش استوار است

 نمی خواستم ناز کنم، اصال بلد نبود فقط من هنوز

 درگیر باید و نباید هاي درونیام بودم

 بفرمائید راحت باشید،-

 با دست به میز اشاره کردم

و حال نگاهش اجبار راابروهایش در هم گره خوردند   

 برایم معنی کرد

 من وقتی راحتم و غذا از گلوم پایین میره که تو هم-

 بشینی کنارم و حداقل دو لقمه به دهنت بگذاري

 راست میگفت، من هم به جاي او بودم وقتی کسی با

 ظاهر بی رنگ و رویم مینشست مقابل غذا از گلویم



 پایین نمیرفت

ه کردم اضطراب وکوتاه آمده به تشک مبل نگا  

 وهمی شیرین دلم را بهم ریخت

 آرام کنارش نشستم، گرما و بوي خوش تنش سرم را

 پر کرد

 نگاهش نکردم،تواناییاش را در خودم نمیدیدم

 شما هر طور که بخواهید مسائل را حل و فصل-

 میکنید؟ شاید با یک خواهش میکنم ساده و لبخند

 همه چیز تمام میشد

یم را تحت تاثیر قرار دادشوخی آرامم لحن صدا  

 کجاي دنیا جواب حرفهاي من اجبار به خوردن-

 غذا است آن هم وقتی که سیرم؟
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 با دست به میز نزدیکمان اشاره کردم

 بفرمائید غذا از دهن افتاد-

 گونهام زیر نگاه داغش میسوخت و پوست تنم را رد

 نگاهش مور مور میکرد

- فات نه، این به جبران ضرریه که زديجواب حر  

 لحن صمیمی مهربانش پر از خنده بود و حال خوشی

 را نصیب دلم کرد

 او خم شد و تن من بیاختیار منقبض شد



 دو بشقاب را از روي میز برداشت به سمتم گرفت،

 نگاهم لرزان و با احتیاط اول روي بشقابها و بعد

رد نگاهم راروي نگاه خم و پایین آمدهاش تا بتواند   

 روي صورتش بنشاند نشست

 میشه غذا برام بکشید؟-

 جا خوردم،لحظه اي طول کشید که بله  مات زدهام از

 دهانم بیرون بپرد

 ظرف خودم را کنار گذاشتم و

 بشقاب او را پر کردم و مقابلش قرار دادم چشمانم

 کوتاه روي لبخند کیفور و رضایت مندش نشست

 ممنونم، براي خودتم بکش-

 مانند کودکی لجباز بر روي حرف خودم بودم،

 نگاهش نکردم

 ممنونم من کمی ماست میخورم-

 حسام
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 هر طور که می گفتم این گنجشکک لجبازم حرف

 خودش را میزد انگار نمی خواست من را آسوده به

 مرادم برساند و من هم خیال کوتاه آمدن نداشتم

ماسیدحتی اگر غذایم می  

 من به جز نگرانی براي حال تن و ضعف بنیه اش به



 دنبال محکم کردن پایم در دلش بودم

 پس بی آنکه حرفی بزنم این بار براي او خودم دست

 به کار شدم و برایش غذا کشیدم و مقابل نگاه بیرون

 زده از تعجبش جلویش قرار دادم

 فکر نمی کنم در دین و آیینمون تعارف کردن آن-

این زیادي کار پسندیده اي باشه هم به  

 نگاهش به بشقابش بود و من خیرة نیمرخ بی حالش،

 دل نگران ادامه دادم

 بدنتون به رسیدگی نیاز داره، لطفا شروع کنید-

 انگار بالخره کوتاه آمد و با تشکري رضایتش را اعالم

 کرد

 و حاال این غذا، خوردن داشت، بشقابی که او برایم

ا هر قاشق که براي خوردن باال میپر کرده بود و ب  

 آوردم ، لقمهاي هم از نیم رخ او میگرفتم و به دهان

 میگذاشتم

 توي راه شمال نمی دانستم اما االن نعمت در کنارم

 بودنش را فهمیده بودم، لذت دیدن غذا خوردنش

 دلم براي حضورش، رفتارش و این حجب و حیا و

ضعفحتی این استقالل رفتاري و غرور نگاهش   

 میرفت
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 غذایش را تا انتها خورد و چه حال خوشی داشتم از

 دیدن این بشقاب خالی

 دلم می خواست آن گونه که خودم دوست دارم

 نتیجه بگیرم و چه چیز شیرینتر از آن که او در کنار

 من اشتهایش باز شده و مخالف با سفر شمال

خورد همانقدر که برایش کشیدم را  

 تا به حال براي غذا خوردن کسی این چنین ذوق

 !نکرده بودم، دارم آدم دیگري میشوم

 آدمی که احساس میکنم بیشتر دوستش دارم چون

 او عاشق ریحانه اش است

 چشمان پر حیایش که سمت من گشت من پر محبت

 خیرة گونه هاي استخوانیاش بودم

 ممنون بابت غذا-

نگاه مهربانم را دیگر مثل قبل جلوي لبخند و  

 نگرفتم دلخوریهاي دیروزم همه دود شده بود

 نوش جانتون به من هم چسبید-

 او آرام از روي مبل بلند شد و نگاهش میان میز

 چرخ خورد

 با اجازتون من از حضورتون مرخص بشم-

 او لفظ قلم صحبت میکرد و پسرك وروجک درونم

 دلش سر به سر گذاشتنش را میخواست



- قرض بعدیتون زمان زیادي ندارید و براي تسویه  

 من مشتاقانه منتظرم

 چشمانش که روي صورتم نشست فهمیدمکه

 منظورم را درست متوجه نشده
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 نیشم باز و ابروهایم باال پریدند و نگاهم زوم چهره

 مریض اما دلربایش شد

 تولدم، کادو، اول دي!؟-

دندان گرفتنش بهمچشمان گرد شدهاش و لب به   

 فهماند که در خاطرش نبودم و این کمی حس بد به

 جانم تزریق کرد که لحنم مانند پسران به بلوغ

 رسیده کمی پررو و ناراحت شد

 یادتون رفته-

 نگاه معصومش اینبار دقیق چشمانم را هدف گرفت

 دل مردانهام در سینه داغ کرد

 چقدر میخواستمش، چقدر سخت است این همه

ل کردنکنتر ... 

 شرمنده اتفاقات پیش آمده از یادم برد،ممنون-

 بابت یادآوري

 او با صادقانه ترین نگاه و صافترین لحنی که تا به

 حال شنیده بودم خطابم کرد



 دوست داشتنش عجیب نبود این زن منبع همه

 !خوبیها بود ، چقدر شبیه فروغ بود

 شما منو یاد مادرم می اندازید-

ربطم متعجبش کردحرف یکباره و بی   

 دستانم براي گرفتن بازوهایش براي دست کشیدن

 به گونهاش تمنا میکردند و من مانند پلیس ضد

 شورش در مقابل تمنا و هیاهوي درونم مقاومت

 میکردم

 از روي مبل بلند شدم، خود خواسته طوري ایستادم
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ه بینیام را پرکه فاصله بینمان کم باشد، آنقدر کم ک  

 از عطر بکر و بی شباهت تنش بکنم، عطري که فقط

 یکبار استشمامش کرده بودم، همان که دلم همیشه

 .هوایش را داشت و قرار نبود نصیبم شود

 اما گرماي ساطع از تنش را خوب لمس کردم

 ایستادنم و این نزدیکی نگاه پر شرم و حیایش را به

انه به چهرة اوسنگهاي کف اتاقم کشاند و من مصر  

 خیره بودم و در دل ستایشش میکردم

 حتما روزي شما را میبرم پیششون ، از دیدنتون-

 .مطمئنم شگفت زده میشن

 نه فقط بابت شباهت روحی و رفتاري



 او خبر از دل رام نشدنی پسرش داشت فهمیدن

 دلدادگی من مطمئنا جاي تعجب داشت

 از دیدنشون خوشحال میشم-

ا شرم میان کلماتش جوابم را داد و مناو آرام و نرم ب  

 دلم جلوتر رفتن میخواست، دست انداختن به چانه

 اش

 اما احترام به گنجشککم شده بود اولین قانون

 زندگیام

 پس با اکراه به عقب رفتم و راه را برایش باز کردم

 دفعه دیگه با کادوم بیاین-

 لبخند و لحن پر شیطنتم لبخند به لبش نشاند و دلم

ریز از رضایت شدلب  

 باشه ،حتما...فعال با اجازتون-

 و بدون آنکه نگاه دیگري سمتم بیندازد سریع از
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 اتاق بیرون زد و من دوباره روي همان مبل دو نفره

 نشستم و به نرمی دست به جایش کشیدم

 دست به دور فرمان کشیدم و نگاهی از آینه وسط به

و با زدن راهنما به خیابان سمت عقب انداختم  

 راستیام پیچیدم

 امروزم را دوست داشتم، شاید صبح که به شرکت



 آمدم آوار به جا مانده از روزهاي قبلم خسته و

 .بیحوصلهام کرده بود، اما حاال کیفم کوك بود

 ریحانه ام بی آنکه که خودش بداند آمدنش، دیدنش

برایم و بعد از شرکت رفتنش با سرویس به خانه  

 روزي نو را ساخت

 نمیخواستم تعلل بی جا و این فکرهاي بی نتیجه من

 را از علی عقب بیندازد، دوستم بود و می دانستم چه

 آدم با فکر و سریعی است ، پس به جاي دست روي

 دست گذاشتن از همان شرکت وقت براي مشاوري

 گرفتم تا براي پذیرفتن دختر ریحانه ام به من کمک

 .کند

ال داشتم به دیدن فروغ میرفتم تا راز دل راو حا  

 برایش آشکار کنم که البته میدانستم با حال و

 .هواي نامیزان این چند روزهام بوهایی برده باشد

 بعد پارك ماشین در گوشه حیاط با قدمهایی بلند و

 مطمئن سمت ورودي خانه رفتم

 پله ها را با حال خوشم باال می روم و دستگیره در را

ین میکشم و وارد خانه میشومپای  

 صداي تلویزیون می آمد، نشیمن رو به روي ورودي
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 خالی بود



 بوي خوش قرمه سبزیهاي فروغ شامهام را نوازش

 کرد و چراغهاي روشن خانه که از بیرون هم به

 وضوح معلوم بود، حال خوشم را تشدید کرد

ک پسر هادي بارگاهیبا صدایی بلند سالمم حضور ت  

 را اعالم میکنم

 طولی نمیکشد که صداي گرم و زنانه اش را میشنوم

 به به ببین کی اومده-

 صداي ضرب دمپایی رو فرشی بر روي سرامیک ها

 شنیده میشد، یه جلو قدم برداشتم ،در ورودي سالن

 گرم و مهربان مانند همیشه به استقبالم آمد و به

بچه  همیشگیام را آغوشم کشید حال همان پسر  

 داشتم راضی و خوشحال

 آغوشش آرامش مطلق بود

 ازحصارش که بیرون آمدم نگاهی به چشمان پر

 آرامش و شادش انداختم

 خوبی؟-

 با لذت نگاهم کرد

 اره جانم، تو بیاي خونه حال منم عالی میشه-

 مامان داري لوسش میکنی-

 صداي حنانه بود که از پاالي پله ها ناراضی شکایت

 میکرد



 سر باال کردم و دیدمش که خرامان خرامان از پله ها

 پایین میامد

 چشمانش روي نگاهم نشست
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 سالم عرض شد پیرزن-

 دهن کجی بهم کرد

 تا دیروز سرخوش و فسقلی بودم، ممنون بابت-

 ارتقا درجه

 لبخندي زدم و از کنار فروغ رد شدم و همانطور که

آشپزخانه می رفتم کتم را درآوردم و رويبه سمت   

 کاناپه انداختم

 چه بویی راه انداختی فروغ-

 دورت بگردم شام نخوردي؟-

 دستانم را شستم و با دستمال کاغذي کنار سینگ

 خشک کردم و دستمال ها را درون سطل آشغال

 انداختم

 نه تازه از شرکت اومدم، گفتم بیام ببینمتون-

- یکم زود تنگ نشده؟ دیشب همو دیدیم، دلت  

 لحن پر نیش و شیطنت حنانه اخم به چهرة آرام

 فروغ آورد

 نزن از این حرف ها-



 نگاهش اینبار سمت من چرخید ، با قدمهایی نرم

 وارد آشپزخانه شد

 خوب کردي، دیشب نتونستم درست ببینمت،-

 بشین برات غذا بکشم

 گوش به فرمانش پشت میز روي صندلی نشستم ،

حنانه هم که به جمعمان پیوست و کنارمنگاهم روي   

 نشست ماند

 لبخندي عمیقی روي لبش بود و نگاهش مانند
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 همیشه سرخوش بود

 ناخواسته یاد چهره و حرف هاي دیشبش افتادم،چه

 تفاوت فاحشی بینشان بود

 کیفت کوکه؟ خبریه؟-

ده ما ارثیانگار این تغییر در رفتار و گفتار در خانوا  

 !بود، فقط در مورد من انگار عادي شده بود

 دستانم را پشت سرم به هم چفت کردم و با عالقه به

 فروغ که داشت بشقابم را پر از پلوي سفید رنگ

 میکرد نگاه کردم

 آره ،حالم خوبه پس لطفا پا رو دمم نزار-

 فروغ بشقاب پلو و قاشق و چنگال را جلویم گذاشت

- الد رواز یخچال در بیارحنانه مامان سا  



 حنانه بی حرف از روي صندلی بلند شد درب ساید

 را باز کرد ظرف ساالد و زیتون پرورده را روي میز

 قرار داد

 با دیدن زیتون ها چشمانم گرد شد و آب دهانم جمع

 شد

 به ،این از کجا اومده؟-

 حنانه سر جایش برگشت

 هنر مهتابه-

ي مخلوط به ربچنگالم را درون یکی از زیتون ها  

 انار و گردو فرو کردم و قبل از اینکه زیتون را به

 دهن بگذارم پرسیدم

 مهتاب کیه؟-

 حنانه چشمش میان چنگال و نگاهم چرخ خورد و با
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 لحن پر خندهاي گفت

 دختر بخشی دیگه-

 چنگال در یک قدمی دهانم استپ کرد و لبخندم

 جمع شد

- این دختره تو خانه ما چه کار میکنه ؟ هنرنماییه  

 بدونه چشیدن زیتون درون کاسه رهایش کردم

 دست خودم نبود اصال از نوع نگاه این دختر خوشم



 نمیآمد، به گفته خودش مانند موجود عجیب و

 ناشناخته من را میدید

 حنانه پر منظور قري به سر و گردنش داد

- اهايبه لطف دیشب مامان فروغ جان فهمیدن غذ  

 مورد عالقه  شما چیه لطف کردن همون دیشب یه

 ظرف از هنر نمایشیشون را بذل و بخشش کردن

 لبخند ماسیدهام تبدیل شد به خط اخمی روي

 پیشانیام

 فروغ ظرف خورشت را کنار بشقاب پلویم گذاشت

 بنده خدا خواست لطف کنه، خیلی دختر مهربون و-

 گرمیه

میان خورشت بی خیال کاسه زیتون پرورده قاشق  

 سبز رنگ و خوش بو فرو کردمو برنج سفیدم را با

 خورشتم رنگین کردم

 مشکل اینه من به گرمی جات عالقهاي ندارم-

 حنانه بی پروا و بلند خندید و چهرة مهربان فروغ

 کمی در هم جمع شد

 اون دختر که منظور بدي نداشت، درسته قد و-
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داري و چشم و ابروت یه سر و گردن از باالي خوبی  

 پسراي دیگه باالتره



 اما دلیل نمیشه قصد مهتاب از این محبت جلب نظر

 تو بوده باشه

 به خوش خیالی فروغ فقط در دل لبخند زدم، اصال

 آن دختر الیق این نبود بابتش این چند ساعت با

 فروغم را با حرف در موردش تلف کنم پس بی خیال

یدن غذایم شدماو مشغول جو  

 اما حنانه همچین قصدي نداشت و با خنده دستانش

 را روي لباس میکی موسی زرد رنگش جمع کرد

 اره فعال داره نظر مادر و پدر آقا سوسکه را جلب-

 میکنه

 فروغ لب به دندان گرفت و تصویر امروز ریحانه بعد

 ناهار در مقابل چشمانم رنگ گرفت، چه شباهت

دو زن محبوب زندگیام این همه زیبایی بود، این که  

 !شباهت به هم دارند

 سر شام بچم از این حرفا نزن-

 حنانه با خنده به من که با بی تفاوتی نگاهشان

 میکردم و از طعم خورشت بی نظیر دست پخت

 فروغ لذت میبردم نگاه کرد و با ابروهایش دوباره

 برایم قر و قمیش آمد

انقدر دامن به ایناز یک چیزهایی بو برده بود وگرنه   

 بحث نمیزد



 غذایم که تمام شد قبل از این که فروغ حرکتی کند

 خودم بشقابم را جمع کردم
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 پسرم الزم نیست خودم میشورم-

 آستین هاي پیراهنم را باال زدم و با چشم به حنانه

 اشاره کردم پاشو بیا

 لب و لوچهاش آویزان شد

- ودمو شستم ، دو تا بشقابه خودتمن ظرفهاي خ  

 بشور دیگه

 فروغ از جایش بلند شد

 الزم نیست خودم میشورم-

 اخمی تند روانه چهره حنانه کردم و دست فروغ را

 که سمتم آمده بود گرفتم

 تا چایی بزاري من اینارو شستم-

 و به حنانه نگاه کردم

 تو هم اگه نمیخواي خیر برسونی برو بیرون-

رایم درآورد و انقدر لحنم جدي وحنانه ادایی ب  

 خشک بود که مجبور به انتخاب شود پس بلند شد و

 از آشپزخانه بیرون رفت

 خب من هم منتظر همین فرصت بودم ، یک اشارهاي

 بکنم و زمان و مکان بقیهاش را خود فروغ برایم



 .فراهم میکرد

 کارهاي خانهام همیشه با خودم بود پس اِبایی از کار

مکردن نداشت  

 اسکاچ کفی را به بشقابم کشیدم و به فروغ که زیر

 کتري را روشن میکرد نگاهی انداختم

 مامان فروغ-

 نگاهش به گاز بود
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 جانم-

 بشقاب را زیر آب گرفتم

 در مورد یه زنی می خواستم باهات صحبت کنم-

 نگاهش میکردم و منتظر عکس العملش بودم، او

سمت من چرخ خورد  

 نگاه کنجکاوش را به چشمانم داد، لحن نوازشگرش

 دلم را از هر حس منفی دور کرد

 خب مامان-

 شیر آب را بستم و کامل سمتش چرخ خوردم،

 نگاهم جدي بود

 اسمش ریحانه است، دوستش دارم-

 نمیتوانستم حال نگاهش را توصیف کنم ، از اقرار

هم میکرد،یکبارهام جا خورده بود، انقدر که فقط نگا  



 چند لحظه گذشت تا لبخند کوچک و ملیحی روي

 لبهایش به نرمی جا گرفت و دلم را قرص کرد

 می دانستم در راه رسیدن به ریحانه هادي پشتم را

 خالی میکند و اشکالی بهش نبود اما فروغ را

 نمیدانستم با دانستنش چه عکس العملی نشان

نم هایممیدهد و ته دلم میان این همه کبر و منم م  

 هنوز پسري هفت ، هشت ساله بود که دلم به تائید

 مادرش خوش بود ، میخواستم او پشتم باشد و

 حمایتم کند، او ریحانه را ببیند و براي تنهاییاش

 مادري کند
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 نگاه مادرانهاش روي صورتم چرخ خورد و روي

 چشمانم صبر کرد

- هت چند وقتی استحدسهایی میزدم، حال نگا  

 تغییر کرده

 لبخند مهربانی سمتش حواله میکنم

 مادرمی نمیفهمیدي عجیب بود-

 لبخندش شیرینتر میشود

 خب بیشتر بگو برام از این دختر افسانهاي، کسی-

 که دل غل و زنجیر شدة پسرم را عاشق کرده

 لب میگزم، نگاه میگیرم، ترسی که گوشه دلم تمام



میان وجودم خودنماییمدت حبس شده بود حاال   

 میکرد

 ...دختر نیست-

 چی؟-

 جا خورد و من صبر نکردم تا این فضا کش بیاید و

 سریع گفتم

 طالق گرفته و یه دختر شش ماهه داره-

 همه چیز را یکباره روي دایره ریخته بودم و او در

 سکوت سنگینش مجبورم کرد که نگاه باال بیاورم تا

 حال چشمانش را جستجو کنم

ن شد که حدس میزدم جز به جز نگاهکه آ  

 مادرانهاش ناباور و جا خورده بود

 دلم خواست توجیح کنم، فقط براي مادرم

 زن خوبیه، شبیه به توعه مامان، نگاهش، لبخندش،-

 ...رفتارش، شکوه وقارش ،دلم می خواد ببینیش
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بلاو جا خورده بود آنقدر که هنوز نگاهش به ق  

 برنگشته بود اما حالم را که دید سکوت نکرد

 او من را خوب بلد بود و میدانست حسام مقابل هر

 کسی و براي هر چیزي اینطور با این لحن پر خواهش

 حرف نمیزند



 ...حتما میبینمش، باید ببینمش، اما حسام جانم-

 سمتم آمد و دستان خیس و سردم را میان دستان

 پر مهرش گرفت

- ین زن با یه بچهمطمئنی، ا ... 

 هزاران حرف میان این سکوت ادامه دهنده بود و اما

 من

 مطمئن بودم و استوار در تصمیمی که میدانستم

 عقلم بیشترین دخالتها را درش داشته پس با همان

 جدیت در انتخاب لب باز کردم

 هیچ وقت اینطور مطمئن نبودم و تا به حال همچین-

 احساسی را تجربه نکرده بودم

 لحن من ناخوداگاه پر از عشق شد و نگاه پر مهر

 مادرانهاش چشمانم را همراهی کرد ، میان محبت

 بیحد و حصرش هنوز ناباوري و بهت را میخواندم اما

 حق میدادم و باید کمی زمان بهش میدادم

 نگاه همراهش را که دیدم زبانم را رها کردم تا حرف

 دلم را بزنم و سبک بشم

- ستش دارم مامان، وقتی کنارمهیه جور خاصی دو  

 خودم نیستم وقتی نگاهم میکنه دنیام میشه

 چشمان او ، دلم پر میکشه براي لمسش اما
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 ناخواسته به اعتقاداتش احترام میگذارم، کنارش

 آرومم و همه چیز خوبه

 نگاهش پر از شوق شد و نم اشکی را در میان

دمقهوهاي خوش رنگش دی  

 خوشحالم برات مامان جان، راهت سخته،مسیر پر-

 پیچ و خمی را انتخاب کردي ، اما به لرزش دلت

 احترام میگذارم ، باید برام بیشتر بگی، از

 اعتقاداتش که میگی متفاوته از گذشتش دلم میخواد

 بشناسمش

 ذوق کردم مانند تمام کودکیهایم که همیشه

 حامیام بود

حلقه کردم و بهحصارم دستانم را دور تن نحیفش  

 کشیدمش و سرم را روي شانه اش گذاشتم

 ممنون مامان-

 خندید و پر عشق کمرم را لطیف نوازش کرد

 کی انقدر بزرگ شدي حسام مامان؟-

 نگاهم مانند افراد دیگر در نشیمن به تلویزیون بود و

 .مثال حواسم به اخبار سیاسی بود

کاناپه   اما تمام ذهنم جاي دیگري بود، جایی روي  

 فیلی رنگ تکی کنارم

 روي پدري که سختترین قسمت این تصمیم بود،



 البته که حاال خیال نداشتم بهش بگویم

 فروغ هم ناگفته با من موافق بود چون با ورودش به

 خانه سریع حرف را عوض کرده بود و این یعنی فروغ

 هم میداند که هادي با او فرق دارد، اصال هادي با

830 

 یک قدم با تو      

 همه متفاوت بود او شبیه به خودش بود

 این موضوع را ترسناك میکرد چون نمیدانی وقتی

 حرفی بزنی چه عکسالعملی نشان میدهد

 لغزهاي از نارنگی را به دهن گذاشتم و تنم را کمی

 تکان دادم ، طوري که توانستم نیم نگاهی به هادي

وي خودم جابیندازم و ناگهان از مسیر نگاهش بر ر  

 خوردم

 اما من آنقدر مسلط به رفتارهایم بودم که عادي

 نگاهم را بگیرم و بخواهم رویم را سمت تلویزیون

 بچرخانم

 حسام-

 نگاهم دوباره سمتش برگشت و با عادیترین حالت

 ممکن جوابش را دادم

 چشمانش مانند همیشه پر جذبه و ساکن بود نمیشد

 از پشت نگاهش چیزي خواند

رانه منتظر ماندم تا بگویدپس صبو  



 روي کار با بخشی مطمئنی؟-

 سرم را کوتاه تکان دادم

 بله-

 پا روي پا انداخت و جالل و شکوهش را حفظ کرد

 یه مدته سرد شدي گفتم شاید منصرف شدي-

 یادم نرفته بود چقدر زرنگ است پس صادقانه جلو

 رفتم

 اتفاقاتی پیش اومد و ترجیحم به این شد آروم جلو-

رم، نمی.خوام دخترش این وسط اشتباه چیزي راب  
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 برداشت کنه

 خوشت نمیاد ازش؟-

 لحنش محکم بود و من مانند خودش جواب دادم

 تو تیپ سلیقه  من نیست-

 تک ابرویش باال رفت و این بار نگاهش را از من به

 تلویزیون داد

- رفتهگفته بودم روش فکر کنی، انگار یادت  ! 

 ناخواسته نگاهم روي فروغ که رو به روي من کنار

 حنانه نشسته بود چرخید

 شفافیت چشمانش دلنگرانیاش را به وضوح نشان

 میداد



 دوباره به هادي خیره شدم

 فکر کردم و به این نتیجه رسیدم-

 نتایجت رو یه بازبینی بکن، انگار بخشی هم خیلی-

ا همبدش نمیاد تو و دخترش یه صحبت هایی ب  

 داشته باشید

 الله  گوشم را آرام خاراندم

 مشکل این بود که من بعد از آن صحبتها از این

 دختر بیشتر بدم آمد

 اما آنچه ذهنم را درگیر کرده بود را پرسیدم

 شما می خواید من به وسیله دختر بخشی به-

 شراکت با بخشی برسم؟

 نگاه پر جذبهاش سمتم چرخید ، جدیت اعضاي

به دل هر کسی می انداختصورتش خوف   

 به شراکت نه به تمام اموالش-
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 نگاهم گرد شد، نشد که نگویم

 !تغییر کردید-

 لبخندي پر معنی گوشه  لبش جا خوش کرد

 دختر زشتی هم نیست، همه جوانب ظاهریش خوبه-

 رفتار و منششم تو این دو جلسه معقول بود ،

ر نکردمهمچین بیراهم تغیی  



 لبخندي پر کنایه روي لبم نشست

 متاسفم پدر جان، من هیچ وقت بابت رسیدن به-

 جایگاهی به دختري نزدیک نمیشم

 همه این لحن و خطاب پدر جان من را خوب

 میشناختن یعنی بستن شمشیر از رو ، یعنی تو

 کاراي من خیلی دخالت نکنید

 می دانستم هادي عصبانی میشود و مطمئنا دلخور

ما دل من پیش ریحانهام بود و من روي رسیدن بها  

 گنجشککم ریسک نمیکردم

 سر هادي کمی کج میشود و پر معنی نگاهم میکند

 آفرین پسرم نون حاللم گوشت به استخوانت شده-

 نمی دانستم بابت برخوردم دارد تیکه حوالهام میکند

 یا واقعا مورد لطفش قرارم داده

مان ساکت فقطپس مانند دو نفر حاضر در بحث  

 تماشایش کردم

 از روي کاناپهاش بلند شد

 مهتاب دختر خوبیه، به خاطر من سعی کن یک ماه-

 باهاش وقت بگذرونی تا بشناسیش، اگر اون موقع

 هم حال االن را داشتی من کوتاه میام
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 باز هم جا خوردم، این رفتار هادي، این حرفها



وقت هادي از من خواستهاي نداشت جدید بود! هیچ  

 !!و این بار یکباره آن هم سر این دختر

 پوف کالفه ام را در دلم خفه کردم ، من از قبل

 انتخابم را کرده بودم و شکی درش نداشتم

 اما نمیشد روي هادي را زمین بندازم هنوز انقدردر

 مقابله با پدرم گستاخ نشده بودم، می دانستم این

جه است پس فقط براي دل خوشیدیدارها بینتی  

 مقطعیش با باشهاي لبخند به لبش آوردم

 آرام به سمت پله هاي طبقه  باال رفت

 پس آمادگیاش را پیدا کردي باهاش تماس بگیر-

 این را گفت و دیگر نماند تا جواب من را بشنود

 حتی صداي خداحافظی خشکش را از میان پله ها

 شنیدم

 ریحانه

ا جان به تنم آمد و خون بهچند روز زمان برد ت  

 صورتم برگشت و از آن قیافه  رو به موت نجات پیدا

 کردم

 آن وقت توانستم به قولی که دادم فکر کنم، به قولی

 که ذوقش را داشتم ولی پولش را نه

 همین قسمت سخت ماجرایش میشد این که دلت

 سنگ تمام گذاشتن برایش را بخواهد و تو مجبور



مین که شیر خشک و پوشکشوي بهش بفهمانی ه  

 و دارو میخري و باز ته ماندهاي هست تا دلت را سیر

 کنی برو خدایت را هزار مرتبه شکر کن

834 

 یک قدم با تو      

 حواسم بهته چند ساعته همش تو خودتی-

 نگاه از لباسهاي بهار که خشک شده بودند و خودم

یمرا مشغول تا کردنشان کرده بودم گرفتم و به مر  

 که بهار را بالخره توانسته بود بخواباند و حاال با

 نگاهی کنجکاو خیرهام شده بود دادم

 لبخند محوي روي لبم نشاندم

 تو فکرم-

 چینی به بینیاش انداخت

 غیب گفتی؟-

 از لحن پررویش خنده ام گرفت و لباسهاي روي هم

 چیده شده را برداشتم

 ...اول دي تولده اقا حسامه بابت همون-

مانش به یکباره از حدقه بیرون زد و آنقدر ذوقچش  

 کرد که اجازه نداد ادامه دهم

 شوخی میکنی؟-

 چشام از عکس العمل سریعش پر خنده گرد شد ، به

 نرمی از روي زمین بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و



 با صدایی آهسته پرسیدم

 !چیو؟ تولدشو؟-

 او بی طاقت تر از آن بود که در سالن همانطور

 منتظرم بماند پس سریع پشتم خودش را به اتاق

 رساند ، لحنش بیشتر از من هیجانزده بود

 نه ،این که می خواي براش کادو بخري؟-

 در حالی که مینشستم تا لباسهاي تا شدة بهار را

 در کشوي کمد جا بدهم متعجب نگاهش کردم
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 خانم مارپل تو از کجا فهمیدي؟-

 مردمک چشمانش را پر فخر یک بار در حدقه

 چرخاند و با لبخندي کیفور به در اتاق تکیه داد

 وقتی یه ساعته تو فکري و تولد این منبع جذابیت-

 نزدیکه حدسش سخت نمیشه

 به لحن پر افاده اش خندیدم و در حالی که تشکی را

 زیر بغل میزدم با سر به رختخواب ها اشاره کردم

- بیا جا بندازیم بخوابیم تا بهار بیدار خانم کاراگاه  

 نشده و همه  زحمتاتت به باد نرفته

 او بی هیچ حرف اضافهاي سریع اقدام کرد و چند

 دقیقه  بعد کنار هم در اتاق تاریک که فقط با

 شعلههاي مالیم آبی رنگ بخاري روشن شده بود



 دراز کشیدیم

 خواستم پلک بر هم بگذارم که او زیر پتویش تکانی

 خورد و کامل سمتم برگشت

 نیم نگاهی سمتش انداختم، در تاریکی اتاق همان

 لحظه نتوانستم حالت چهرهاش را دقیق ببینم ، اما

 حدسش سخت نبود

 دلم میخواد بپرسم چی شده که دري به تخته-

 خورده و تو عاقل شدي و میخواي یه قدم خیر در

يراه اهداف من برداري ، اما از اونجا که تو به جا  

 جواب دقم میدي از خیرش میگذرم

 حاال چهرهاش را میتوانستم راحتتر از چند دقیقه  

 قبل ببینم

 حاال چی می خواي بخري؟-

836 

 یک قدم با تو      

 می دانستم او بی خیال این مباحث جذاب نمیشود

 ،راستش تمام مدت سکوت کرده بودم تا ذهنم را

عذاب وجدان براي سوالهایش آماده کنم،آخرین بار  

 نگفتن همه چیز به مریم بیچارهام کرد و من با این

 همه فکر و خیال قطعا دنبال بیشتر کردنشان نبودم

 پتو را تا زیر گردنم باال کشیدم و با خفهترین صدایی

 که میشد جوابش را دادم



 به جبران چادره، بعد سفر به اتاقش رفتم بابت-

جبران تشکر که گفت محبتش را با کادوي تولدش  

 !کنم

 چشمان و دهانش به یک اندازه باز مانده بودند

 االن داري بهم میگی ؟-

 در تاریکی اتاق با آن شکلک متعجبش تصویر

 بینظیري از خودش ساخته بود و نشد که نخندم

 او از جواب من حرصش کرد و بشگونی از ران پایم

 گرفت

 آي آي مریم دیوونه-

بهار نگاه کردمخودم را ازش دور کردم و سریع به   

 که صداهایمان بیدارش نکرده باشد

 کوفت و مریم، خیلی نامردي، یعنی من االن باید-

 بفهمم بعد شمال رفتی اتاقش

 لحنش دلگیر و پرحرص بود و من سریع خواستم این

 بیمعرفتیام را توجیه کنم

 آخه خیلی مهم نبود، بعدشم اتفاقات دیگه افتاد-

 کال فراموشم شد
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 منو بگوو مثل کف دستم با تو ، بعد ریحانه خانم-

 منو غریبه میدونه



 او واقعا رنجیده بود، میدانستم زبان و دلش یکی

 است و بابت همین زود میرنجد،البته که زود هم

 میبخشید

 او پشتش را به من کرد

 لبخند به لب نشاندم، خودم را به سمتش کشاندم و

دم و لحنم را کمی لوس کردماز پشت بغلش کر  

 ...قهر نکن دیگه-

 جوابم سکوت بود و من از حربه  جدید و کارسازتري

 جلو رفتم

 این مدت همه چیز شیر تو شیر شد نشد خیلی-

 ...چیزارو بهت بگم

 او سکوت کرد و من ناخواسته حرف دلم را به زبان

 آوردم

 مریم وقتی حسام را میبینم دلم یه جوري میشه،-

میکنم احساس ... 

 تنش زیر بازوهایم پیچ خورد و حاال به جاي

 موهایش صورتش سمتم بود

 به چشمان منتظر و گردش خیره شدم

 نه خجالت زده بودم و نه ترسیده

 شاید این حس خوبی بود که مریم بود تا جاي مادر و

 خواهر نداشتهام را پر کند و دلم را آرام به این عشق



 ...پر وهم

- ارمفکر کنم دوستش د  
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 یک قدم با تو      

 چشمانش به یکباره گرد و لب هایش به اندازة تمام

 صورتش کش آمد و یکباره جیغ زد

 وااااااي خدااا-

 وحشت زده کف دستم را روي دهانش گذاشتم

 صداي آرام و مقطع بهار نگاهم را سمت پشتم

 چرخاند،دستم از روي دهان مریم کنار رفت و روي

و خمار بهار نشست که کمی میان پلک هاي کوچک  

 سیاهی چرخید و دوباره روي هم نشست

 انگار او هم این صحنه را دید که خیالش راحت شده

 از جانب بهار با دستانش پهلویم را محکم تکان داد

 ریحانه ترو خدا بگو شوخی نمیکنی-

 دست روي بینی و دهانم میگذارم و نگاهش میکنم

 هیس-

پر شعف نگاهش لبخند بهذوق و شوق صورتش برق   

 لبم آورد، چقدر خوبه که هست تا برایم ذوق کند

 میخواي بیدارش کنی؟-

 پتو را کنار زد و میان رختخوابش نشست و به چهرة

 من که بازویم را زیر تنم زده بودم از باال نگاه کرد



 ریحانه تو حسامو دوست داري؟ همین رئیس چشم-

 !سگی بداخالق و فول جذاب خودمونو

 از مدلی که حسام را با این لحن پر اشتیاق خطاب

 میکردخنده ام گرفت

 شاید باید روبه رویش می نشستم

 اما سرم را روي بالشتم گذاشتم و طاق باز دراز

 کشیدم
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 یک قدم با تو      

 آره-

 از کی؟-

 چینی به پیشانیام انداختم

 نمی دونم شاید از وقتی ازم ناخوداگاه و مردانه-

ایت کرد و منم بیجنبه دلم لرزیدحم  

 خنده ام گرفت

 او با خندة شاد و سرحالش همراهی ام کرد

 الهی قربون دلت برم، من شرط میبندم حسام هم-

 از تو خوشش میاد

 عاقالنه نگاهش میکنم

 جو نده دیگه-

 او مانند آتیش باال و پایین میپرد و سعی میکرد

 صدایش زیاد باال نرود



- ه ، نگاه هاش روي تو یه جورنه به خدا ریحان  

 عجیبی بود یه حس خاصی به آدم میداد، اصال کدوم

 رئیسی براي مریضی یه کارمند پایین رتبه اش میاد

 خونش

 مریم سوالهاي بی جوابم را از من میپرسید و

 نمیدانست خود من ماندهام در همین سوالها اما

 دلم نمیخواست جلوتر بروم، مگر همینجایی که

اشکالی داشت، اصال من اجازه نداشتم ازبودم چه   

 این پله باالتر بروم

 مریم جان آدم ها با هم متفاوتن-

 سعی کردم لحنم منطقی و آرام باشد به چشمانش

 نگاه کردم
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 یک قدم با تو      

 قرار نیست هر کسی پشتم دراومد و بهم محبت-

 کرد عاشقم باشه، زنی در موقعیت من با وجود

ناخواسته ترحم برانگیزه ، پس محبت هاي بهارکم  

 حسام و اقایسلیمانی عجیب نیست

 انگار بادش به یکباره خالی شد ، حقیقتش حرفهایم

 خیلی بوي واقعیت میداد

 راست میگی اما تو نگاه این دو نفر ترحم دیده-

 نمیشه



 مهربان خندیدم و دستش را در دست گرفتم

- اخالق بازیگراي ماهریان چون میدونن من چه  

 گندي دارم

 خیره ام شد

 ...با اخالق گندت موافقم اما ریحانه-

 تنش سمت رختخواب کشیده شد و اینبار اومثل

 خواهري عزیز من را درحصار کشید و سر روي

 متکایم گذاشت و خودش را به من چسباند

 برات خوشحالم-

 که اخالقم گنده-

 خندید

- ونه دیوونه ، خوشحالم بعد اون کامران عوضی   

 بیغیرت بازم عاشق شدي، بازم دلت را براي کسی

 باز کردي

 کامران و عشق؟؟ خدا را شاکرم که هیچ وقت

 عاشقش نشدم

 گونه به گونهاش چسباندم و آرام زمزمه کردم
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 یک قدم با تو      

 از خدا ممنون باش، همش لطف اونه-

 خدایا قربونت برم که چراغ هاي دل ریحانه را-

ي ، میشه سیم کشی دلش را به دلروشن کرد  



 حسام متصل کنی ؟

 خندیدم

 دیووونه-

 او هم خندید

 بخند ولی مگه خودت نگفتی هیچ چیز از قدرت و-

 خواست خدا دور نیست ، اون بخواد میشه

 خدا بخواد میشه؟؟

 گردو و بادامهاي آسیاب شده را درون قابلمه کنار

 مرغ هاي پخته شده و پیاز هاي تفت داده شده

 ریختم و شروع به تفت دادن دوبارة همشون با هم

 کردم

 مطمئنی فسنجون دوست داره؟-

 به چهرة دودل و درهم مریم نگاهی انداختم و

 درحالی که ادویه ها را به قابلمه اضافه میکردم

 جوابش را دادم

 زمانی که تنکابن بودیم با عالقه و لذت میخورد-

-   دستپختاخه این خیلی غذاي خاصیه ، شاید اصال

 !تو رو خوشش نیاد

 نگاهم روي بهار میانحصارش که پستونکش را

 میمکید و خودش را براي گرفتن کفگیر روي کابینت

 خم کرده بود ماند



 ممنون بابت این همه پشتوانه و همدلی-
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 یک قدم با تو      

 خم شدم و کفگیر چوبی و تمیز را از روي کابینت

گرفتم برداشتم و به سمت بهار  

 انگشتان کوچکش محکم دور کفگیر حلقه شد

 نگاه مریم میان ما دو نفر چرخید ، نگاهش به وضوح

 نارضایتیاش را فریاد میزد

 اخه این چه کادو تولدیه، یه عطري، لباسی...بچه-

 !کورم نکنی

 سرش را عقب برد تا کفگیر میان دستان بهار که

 محکم تکانش میداد به سر و صورتش نخورد

و ادویه جات خوب تفت خورده بود پس اب را مرغ  

 هم به قابلمه  کوچک روي گازم اضافه کردم

 و این بار کامل سمت مریم که هنوز در تالش بود

 بدون گرفتن کفگیر سر و صورتش را از اصابت آن در

 امان نگه دارد برگشتم

 از چهره هر دویشان خنده ام گرفت

 بیا بریم بشینیم تا دخلت نیومده-

م از خدا خواسته جلوتر از من سمت سالن دویدمری  

 من هم شعله  زیر گاز را کم کردم و درب قابلمه را

 رویش گذاشتم وآرام به سمت سالن رفتم



 اینبار بهار نشسته با بالشتی پشتش مشغول با همان

 کفگیرش بود و مریم نگاهش روي من بود

 نمیگم اینا بده ها ولی یجوریه-

ذوق و شوقش کنارش نشستمبا لبخندي به چهرة بی  

 مهم نیت آدمه، پولش مهم نیست-

 ادایی که برایم درآورد نشان داد اصال با حرفم موافق
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 یک قدم با تو      

 نیست

 فردا می خواي این گلدون و قابلمه را بزنی زیر-

 !بغلت ببري شرکتش؟روت میشه؟

 بیچاره مریم از صبح چقدر ذوق داشت،حتی وقتی

رید گل و گلدون رفتم او توقعی بیش از ایندنبال خ  

 گل ساده را داشت و حتی بعد از خرید و در راه

 برگشت مدام حرف زد که یک مغازه میشناسد که

 ادکلن اصل میفروشد و یا ست خودکار و خودنویس

 خیلی جذاب و هاي کالسه و االن با این نتیجهاي که

ر واز خرید امروز روبه رو شده بود تمام شوقش کو  

 انرژي بی مثالش ته کشیده بود

 لبخندي مهربان به صورتش زدم

 نه چون من اینم، چرا باید چیزي که نیستم را-

 نشون بدم



 خب حاالت صورت ناراضی و دمغش میگفت قرار

 است بحثی طوالنی داشته باشیم

 چون اونم از تو خوشش بیاد، چون تو دوستش-

 !داري و قراره اینو نشونش بدي

ش خنده ام گرفت، آره دوستش داشتماز تصورات  

 ولی نمی خواستم این را تو صورت حسام بکوبونم،

 اما االن در مورد این قضیه حرف نمیزدم چون یک

 اشارة کوتاه مساوي بود با جیغ و داد مریم و حتی

 ممکن بود تنم از حرکات فیزیکیاش در امان نماند

 پس سعی کردم مثل مادرها دخترم را کمی نصیحت

، چقدر هم مریم خوشش می آمدکنم ! 
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 یک قدم با تو      

 خب بازم اشتباهه، اگه اون آقا قراره منو دوست-

 داشته باشه باید بدونه من کی هستم و اونوقت دل

 به من ببنده

 نگاه مریم روي گلدان سفید گوشه  خانه ماند

 تو االن اندازة این گلدونی؟ حسام االن باید تو رو-

غذاي خونگی بشناسه؟ در حد یه  

 صبورانه با همان لبخند آرام جوابش را دادم

 مگه غذاي خونگی بده؟ پر از عشق و توجهه-

 حاالت چهرة گرفتهاش میگفت با من موافق نیست



 خندهام گرفت

 اینجوري نیگام نکن-

 شاکی شده از منطق هایمان که ربطی به هم نداشت

 موهایش را پشت گوشش داد

- نگات کنم وقتی نمیخواي چجوري دوست داري  

 یکم با من را بیاي، ریحانه تو داري براي رئیست کادو

 ...میبري

 با حرص به گلدون اشاره کرد

 اون حتی گلهاي خونشو خودش نمیخره و-

 غذاهاشو خودش درست نمیکنه، آدمی که تو پول

 غلت میزنه عالیقش با من و تو متفاوته

بهار میهمانطور که چهار دست و پا خودم را به   

 رساندم تا مواظب باشم کفگیر به سر و صورتش نزند

 گفتم

 اون تو پول غلت میزنه اما من که نمیزنم، من حتی-

 براي تهیه این غذا از تو پول قرض گرفتم ،توان مالی
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 یک قدم با تو      

 من در همین حده

 پر حرص سمتم که حاال پشتش میشد چرخ خورد

- مو داغون میکنی، خب من وهمون دیگه اعصاب آد  

 تو که این حرفارو نداریم اون ست خودکار فقط



 دویست تومان از این پوال بیشتر بود

 بعضی اوقات آدم ها سعی میکنن بفهمنت چون

 دوستت دارن اما با تمام تالششون باز هم نمی تونن ،

 مریم دختري بود بی هیچ کمبود مالی ، شاید پدري

اما در همین دو سال تاجر و یا برج ساز نداشت  

 آشناییمان فهمیده بودم که پدر و برادرانش

 نگذاشتهاند آب در دلش تکان بخورد و خدا را شکر

 که او طعم آسایش را میچشید

 مریم جانم دویست تومان براي من پول زیادي به-

 حساب میاد

 لحن آرام و خبریام کافی بود تا او را متوجه وضعیت

و همین امر باعث مالی ناامید کنندهام کند  

 شرمندگی چشمانش شد

 اره راست میگی-

 نمی خواستم جو بینمان را غم وضعیت مالی سخت

 من خراب کند پس لبخندي عمیق به چهرة در فکر

 رفتهاش زدم و قبل از اینکه خودش را بازخواست

 کند با لحنی پر شور توجهش را جلب کردم

 میدونی تو حرفات دلیل اصلی من رو براي خرید-

 این هدیه گفتی

 نگاهش میگفت منتظر ادامه  حرفم است و من
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 یک قدم با تو      

 مستقیم به چشمانش خیره شدم

 یادته چند وقت پیش از لقمه هایی که مامانت برات-

 تو کیف مدرست میگذاشت گفتی، از نوستالوژیش و

 از این که بازم دلت می خواد خب منم دلم میخواد

حسام بدم، یه یادگاري که تا حاالاین حس را به   

 کسی براش انجام نداده، یه ظرف غذاي کوچیک که

 تو ذهنش تا مدت ها یادگاره

 داشت به حرف هایم فکر میکرد و این عالی بود

 پس کمی رهایش کردم تا به نتایج خوبی برسد و

 سمت بهار خسته شده از کفگیر برگشتم ،رهایش

با چهار دست و کرد بود و سعی میکرد دمر شود تا  

 پایی که خیلی ناواردانه آموخته بود به سمت جغجغه

 هایش برود ، من با دستان و نگاهم مواظب بودم تا

 صورتش به زمین نخورد

 خیالم که از بهار راحت شد نیم نگاهی به چهرة در

 سکوت فرو رفته  مریم انداختم به اندازه کافی با

 خودش خلوت کرده بود

- وم ارزونه این فسنجون با گردو وتازه کی گفته کاد  

 بادوم و بقیه محتویاتش اندازه یه ربع سکه خرج

 !برداشته



 کالم پر شیطنتم چشمانش را گرد کرد و به خنده

 اش انداخت

 اوهوع چه خبره، حاال خوبه یه قابلمه کوچولو-

 گذاشتی

 به لحن بانمکش خندیدم
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 یک قدم با تو      

- لی پر مالتهچشتو بگیره کوچیکه و  

 خانم پر مالت حاال چجوري میخواي این خورشت-

 ربع سکه ایتو و با گلدون ببري شرکت؟ ضایع

 !نیست؟

 این که دنبال حرف را نگرفت یعنی یا قانع شده یا

 می خواد به حرف هایم احترام بگذارد و این براي من

 کافی بود

 سوالش جوابی نداشت

 شانه باال انداختم

- و این همه آدم گلدون بزنم زیرچرا ضایع است جل  

 بغلم

 خب چی کار میکنی ؟-

 نگاهم روي بهار که به وصال جغجغه اش رسیده بود

 و پر ذوق از این پیروزیش از خودش صدا در میاورد

 ماند



 نمی دونم-

 تلفن را به گوشم چسباند و من شاکی از کارش ،

 تلفن را عقب پس زدم، اصال بعد ناهار آن طور که باال

و ذوق مرگ شده خندید که یافتم، باید حدس پرید  

 میزدم راه پیدا کرده اش از بیخ و بن نابود است

 خل شدي مریم؟من چه بگم به سلیمانی؟-

 دست روي شاسی تلفن گذاشت و تماس وصل نشده

 را قطع کرد

 آدرس خانه حسام را میگیري-

 دوباره حرف خودش را میزد ، کالفه خواستم بلند
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 یک قدم با تو      

 شوم که مچ دستم را گرفت و تنم را محکم سمت

 خودش کشید

 درد در مچم چرخ خورد و صداي ناراضیام را بلند

 کرد

 آي دردم گرفت-

 حاال او نقش مادراش را داشت بازي میکرد

 مستبد و یک کالم

 زنگ بزن، مگه دنبال راه حل نبودي-

 به چشمان گرد کرده اش زل زدم

- است، من نمیزنم اصال زشته، راه حل مسخرهاي  



 ممکنه اشتباه برداشت کنه

 اشتباه چی؟ مگه همه مثل من و تو هستن! راستش-

 بگو

 حاال نوبت من بود که چشمانم از حدقه بیرون بزند

 راست چیو بگم؟ مریم حالت خوبه؟-

 گوشی تلفن را با دست آزادش به سمتم گرفت

 بگو به جبران محبت حسام براش گلدون خریدي-

 براي این که کسی فکر بد نکنه میخواي ببریش

 خونش، میشه آدرسش را بدي

 هاج و واج خیره اش ماندم

 !!مغزتو خر گاز گرفته-

 چین به بینی.اش انداخت

 بی ادب-

 نه به جان خودم راست میگم وگرنه این چه فکریه-

 ؟
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 یک قدم با تو      

 صداي سوت تلفن که بلند شد مریم گوشی را سر

 جایش قرار داد

 علی عاقله مگه مثل توئه فکر بیخود کنه، تازشم تو-

 داري میگی براي این که کارمندا فکر بد نکنن، یعنی

 هیچی تو دلت نیست، که البته داري دروغ میگی



 !چون هست

 سر به حالت افسوس تکان دادم

 من اشتباه کردم از حسم بهت گفتم که االن با من-

 اینطوري کنی

نگ تلفن دهان باز شدة مریم براي جواببا صداي ز  

 دادن به حرفم بسته ماند و نگاه هر دویمان روي

 شمارة افتاده ماند و من با دیدن شماره سریع خودم

 را کشیدم کنار

 خاك به سرم مگه بوق خورد ؟-

 نگاه مریم که از دیدن شمارة سلیمانی برق افتاده

 بود سمتم چرخید

- ت رفتار کنیبله، حقته تا یاد بگیري درس  

 دوست داشتم چنان بزنم تو سرش که برق از کلش

 بپره

 اما فقط دستم را محکم کشیدم و مچم را حلقه  

 انگشتانش نجات دادم

 من جواب نمیدم-

 و سریع از تلفن فاصله گرفتم و سمت بهار که با

 قاشق غذایش مشغول بود رفتم

 ...سالم علی آقا-
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 یک قدم با تو      



دن صداي مریم برق از کله  من پریدبا شنی  

 هل کرده سمتش چرخیدم

 نیشش تا بناگوشش باز شده بود و براي نگاه ناباورم

 با ضرب ابرو باال انداخت

 بله، ممنون، الهی شکر-

 یک درصد هم احتمال نمی.دادم مریم تلفن را جواب

 بدهد و خب دوست خلم را دست کم گرفته بودم

ي چهرة من چرخ خوردنگاه شاد و پر موفقیتش رو  

 بله ، ریحانه جانم خوبه، اتفاقا امروز رفتیم خرید-

 براي رئیسشون

 دست خودم نبود که دستم را محکم به گونهام زدم و

 زیر لب آهسته زمزمه کردم

 خاك بر سرم داره میگه-

 ))با دهانش بی صدا لب زد:((حقته

 بی توجه به حال من سرخوشانه ادامه داد

- بله...چه جالب، بزارید اصال اجازهبراي تولدشون،   

 بدید گوشی را بدم به خود ریحانه جان

 ریحانه جان و درد ، ریحانه جان مرد

 او دست روي دهانه گوشی گذاشت و سمتم گرفتش

 بیا کارو برات راحت تر کردم-

 دوست داشتم فحشش بدم یا حتی بزنمش حیف که



 سلیمانی پشت خط بود

تلفن را از دستش دندان روي هم فشرد و پر غیض  

 گرفتم

 با نگاهم برایش خط و نشون کشیدم و با لحنی
851 

 یک قدم با تو      

 مودب و آرام رو به فرد آن سمت خط سالم کردم

 سالم ریحانه خانم، خوبید؟-

 الحمدهللاا، شما خوبید؟-

 شکر، مریم خانم گفتن انگار براي حسام کادویی-

 تهیه کردید درسته؟

زمین دهن باز کند و من را ببلعد دوست داشتم  

 بله، البته بیشتر حکم تشکر بابت محبتهاشونه-

 لبخند گرمش را از آن سمت گوشی حس میکردم

 کار خوبی کردید،می تونم بپرسم چی گرفتید؟-

 سوالش یک جوري بود اما االن در این درجه از

 شرمساري نمیشد به چیز دیگري فکر کنم

 یه گلدون-

 !گلدون خالی؟-

 صدایش جا خورده بود و من به این فکر کردم از

 نظرش چرا من باید یک گلدون خالی براي حسام

 !بگیرم



 اما مودب و آرام جواب دادم

 نخیر گل هم داخلشه-

 صداي خندة مردانه اش در گوشم پیچید

 ببخشید-

 !بخشیدمت میشود حاال قطع کنم

 اما جوابم فقط یک خواهش میکنم بود

را بهم نزدیک کرد و سرش رامریم کنجکاو خودش   

 روي گوشی گذاشت که دق دلی ام را با زدن به پس

 سرش کمی خالی کردم
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 یک قدم با تو      

 سریع خودش را کنار کشید

 ااااي دیوونه-

 صداي مردانه و پر مهر آن سمت خط اجازه نداد

 جواب اعتراض مریم را بدهم

- واستمبه مریم خانم هم گفتم من فردا شب میخ  

 براي سر زدن و تبریک تولدش برم خانه اش اگه می

 خواهید دنبال شما هم بیام

 انگار خدا برایم خواسته بود که او بی آنکه من یا

 مریم بگوییم خودش پیشنهادش را داد

 زحمتتون میشه-

 نه این حرف ها چیه، فقط یه لطفی کنید موبایلتون-



 را هم بیارید

مدلیل خواستهاش را نمی دانست  

 موبایلم خیلی وقته خرابه-

 او مهربانانه تایید کرد

 بله می دونم بابت همین میگم بیارید تا بدم-

 تعمیرش کنند

 قدردان تشکر میکنم

 ممنون لطف میکنید ولی خودم همین جاها میدم-

 او نمی خواهد بی خیال شود

 تعارف نکنید من تو این امر آشنایی دارم بهتره بدم-

 ایشون،

وبایل احتیاج واجبی نداشتم اما به پولیمن به این م  

 که باید بعدا براي تعمیرش میدادم نیاز داشتم
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 یک قدم با تو      

 نمی دانستم چطور او را منصرف کنم

 اخه خیلی بهش نیاز ندارم-

 او صبورانه با من جلو آمد

 ولی من براي ارتباط با شما بهش نیاز دارم-

ا بد برداشت نکنم، پسقول داده بودم حرف هایش ر  

 در ذهنم شما را به من و بهار تعبیر کردم

 بیشتر از این نمیشد پیشنهادش را رد کرد پس به



 اجبار بلهام را گرفت و بعد از قطع تماس مریم را با

 ضربات فنی دست و پایم به پاداشش رساندم

 با زنگ در سریع از جایم پریدم، اضطراب عجیبی

سرکه میجوشیدداشتم و دلم مثل سیر و   

 مریم با ذوق و شوقی دیوانه کننده بهار آماده شده را

 سریع بهحصار کشید

 و از جایش پرید

 به حرکات تندش که به سمت آیفون میرفت نگاه

 کردم، می دانستم از خدایش است همراهمان بیاید،

 فقط براي دیدن عکس العمل هاي دو مرد همراهم

ان بودانگار که این دیدار یک فیلم پر هیج  

 از جایم بلند شدم و چادرم را روي سر مرتب کردم

 که صداي پر انرژیاش نگاهم را دنبال خودش کشید

 سالم، بله آماده هستن، اِ، بفرمائید-

 و دکمه باز شدن در را زد و سریع سمت من چرخید

 و بهار را بهحصارم داد

 جا خورده و متعجب نگاهش کردم

 چی شد؟درو چرا زدي؟-
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 یک قدم با تو      

 همانطور که مانتو و شالش را از جالباسی برداشت و

 به تن میکرد سریع جوابم را داد



 گفت در را بزنم بیاد کمک-

 اصال حس خوبی نداشتم و برعکس مریم هر لحظه

 حالم بدتر میشد

 هیچ نگفتم فقط سمت در رفتم و با باز کردن در

را دیدم ورودي هیبت چهارشانه و مردانه  سلیمانی  

 که از پله ها پایین آمد، بهار میانحصارم پر شعف از

 دیدنش دست و پا تکان داد

 سالم-

 نیم نگاهی بهش انداختم

 سالم، زحمت کشیدین-

 او جلوتر آمد من پا عقب کشیدم

 ...این حرفا چیه-

 و نگاهش سمت صورت مشتاق درحصار من چرخید

 و چهرة مردانهاش پر مهر از هم باز شد

- کلوچه عسلیسالم   

 دستانش جلو آمد و لپ بهار را آرام فشرد ،نگاهم به

 جاي صورت سلیمانی روي سر بهارم نشست که با

 دیدن مرد روبه رویش دوباره غرق شادي شده بود

 سالم علی آقا-

 سلیمانی با صداي پر انرژي مریم سر باال کرد

 ببخشید، سالم-



 مریم خندان و بی خیال از معذب بودن من گفت

- واهش میکنم، بفرمائید توخ  

855 

 یک قدم با تو      

 سلیمانی لبخند گرمی حواله  مریم کرد

 مچکرم، وسایل کجاست من ببرم؟-

 مریم تند و فرز جلو آمد

 و به گلدان و پاکت پارچه اي کنار در اشاره کرد

 اینا هستن-

 نگاه سلیمانی روي گلدان و پاکت گشت

 چه گل قشنگی-

 ممنونم-

یم راضی به همین تشکر سادة من نشداما مر  

 ان شاهللاا براي تولدتون بخریم-

 چشمان من گرد ولبخندي بزرگ روي صورت

 سلیمانی نشست

 بی هیچ جوابی به حرف مریم خم شد براي برداشتن

 وسایل و نگاه من در همان لحظه به مریم سبک سر و

 دیوانه خیره شد

رااو دوباره همان حرکت مسخرة رقص ابروهایش   

 اجرا کرد و من چشم غرهاي عصبی حوالهاش کردم،

 .داشت خط قرمزهاي من را رد میکرد



 مرد بی خبر از حال و هواي بین ما با ایستادنش

 اتصال پر معنی و سنگین نگاه ما دو نفر را قطع کرد

 الحمدهللاا مریم پی به عصبانیتم برد و دیگر لوس

فظیبازیاش را ادامه نداد و با خیروخوشی خداحا  

 کردیم و از خانه بیرون زدیم

 مثل سري هاي قبل بهار با رضایتی مثال زدنی روي

 صندلی اش قرار گرفت و من جلو کنار مرد همسفرم
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 یک قدم با تو      

 .نشستم

 نگاهم روي صورت بهار بود که مشتاق به عروسک

 هایی که از سري قبل تعویض شده بودند گشت ،

دنشان او را سرگرمشان کردانگار همین تازه بو  

 الحمدهللاا از سري آخر حالتون خیلی بهتره-

 با صداي موقر و مردانهاش نگاه سمتش چرخاندم

 آخرین بار اول هفته بود که بهار را بردیم پارك ، آن

 زمان هم حالم بهتر شده بود ولی نه به خوبی االن

 بله خیلی بهترم-

- ن باشید، درباید از این به بعد خیلی مواظب خودتو  

 این مدت یک هفته و خوردهاي بهار هم از

 مریضیتون کالفه شده بود

 باز هم نیم نگاهی غرق در محبت به شاپرك ظریف



 کوچکم انداختم و بیاختیار لبخند روي لبم نشست

 بله بیشتر دقت میکنم-

*** 

 سکوتی سنگین و طوالنی فضاي ماشین را پر کرده

 بود

ا باالتر میرفت وماشین سلیمانی خیابان ها ر  

 دلشوره و اضطراب بیچاره ترم میکرد، تمام سعیم

 این بود که رفتارم این آشفتگی درونی را یک جوري

 نشان ندهد و تمام حرکاتم شده بود بررسی مداوم

 حرکات بهار بر روي صندلیاش

 که دخترکم بی خیال دنیاي اطرافش غرق آویزهاي

م براي نقباالي سرش بود و من براي اولین بار دل  
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 یک قدم با تو      

 زدن و بی تابی هایش تنگ شد ، آن طوري یک

 موضوعی بود که ذهنم را منحرف کند اما حاال تمام

 مغزم پر از اتفاق پیش رویم بود، کادو تولدي محقر و

 برخورد حسام

 خودش گفته بود نیازي به مادیات ندارد و کادوي من

دختر ظریف درونم دلشپر از محبتی خالصانه بودو   

 می خواست او این محبت را درك کند

 !یه سوال بپرسم-



 سلیمانی بود که انگار طاقتش از این همه سکوت

 طاق شده بود

 نگاهش کردم، نیم نگاهی سمت چهرهام انداخت

 بفرمایید-

 لبخند همیشگیاش کمی بیشتر شد و نگاهش پر از

 شرمساري

اندممتعجب از این حال چشمانش ،خیرهاش م  

 توي اون قابلمه چیه؟-

 ابروهایم یکباره باال رفت ، خب حقم داشت،چه

 کسی فکر میکرد که فردي قابلمه غذا کادو بگیرد؟

 نمی توانستم اضطراب انگشتانم را که زیر چادرم به

 هم گره میخوردند را پنهان کنم

 چشمانم به عقب گریز زد و دوباره کوتاه روي چهرة

سیر روبه رویم خیره شدماو نشست و در آخر به م  

 خورشت فسنجون-

 چی!؟-

 !خجالت نکشیدم، فقر خجالت نداشت
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 یک قدم با تو      

 فکر کردم آقاي بارگاهی بابت شغلشون و درگیري-

 ...هاشون ممکنه نتونن غذاي خوب خونگی بخورن

 نگاه سمتش چرخواندم، نگاهش دقیق خیرة صورتم



 بود

ن و نگاهم ادامه دادمبدون ذرهاي حقارت در لح  

 گفتم این کادوي خوبی است و البته در حد بضاعت-

 بنده است

 در سکوت سرش را به حالت تایید تکان داد و

 لحظهاي متفکرانه به رو به رو نگاه کرد ، خواستم

 نگاهم را از چهرهاش بگیرم

 میدونستی حسام فسنجون دوست داره؟-

عادت لحن صمیمی شدهاش بیمقدمه بود اما داشتم  

 میکردم

 از صداقت ترسی نداشتم

 بابت ماموریت تنکابن حدس زدم دوست داشته-

 باشن

 لبخندش محو شده بود و فقط سر تکان داد به

 جوابی که شنید

 خب این کمی از سلیمانی بعید بود اما شاید هنوز از

 کادویی که آورده بودم جا خورده بود

 نگاهم را به رو به رو دادم

- فاوت و دلچسبکادوي خوبیه،مت  

 لحن گرم و پشتیبانش کمی حالم را بهتر کرد، مریم

 که تمام مدت غر زده بود و آخر سر فقط به این



 نتیجه رسیده بود به خواستهام احترام بگذارد و حاال
859 

 یک قدم با تو      

 انگار به کسی نیاز داشتم تا این دلگرمی را به من

ن و کوچک رويبدهد، همین امر باعث لبخند قدرا  

 لب هایم شد

 ممنونم-

 نیم نگاهی از آینه به عقب انداخت، انگار چک کردن

 بهار بین ما دو نفر نوبتی بود

 خوشحالم بهار متفاوت با بچه هاي دیگه از بودن-

 درون صندلی خوشش اومده

 کمی چرخ خوردم تا بهار را ببینم ، چشمان خمار

یشودشدهاش میگفت که دارد براي خواب آماده م  

 دلم برایش ضعف رفت، اصال همیشه دلم براي این

 موجود کوچک شیرین ضعف میرفت و خدا را بابتش

 شکر میکردم

 بله خدا را شکر خیلی خوب باهاش کنار اومد، براي-

 خودم هم عجیبه

 حاال که حرف عوض شده بود دوباره لبخند همیشگی

 راهش را روي لبان مردانهاش پیدا کرده بود

- ش میبرهداره خواب ! 

 اره-



 نگاهش روي خیابان نشست

 چه بد داریم میرسیم-

 انگار حرف او بیش از آنکه من را به فکر بهار یا

 خواب بد موقعش بیندازد بیشتر به آشفتگی قبلم

 پرتاب کرد و یکباره دلشوره به دلم هجوم آورد

 سکوت یکبارة من نگاهش را سمت صورتم کشاند
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 یک قدم با تو      

 نگاهم به نگاهش گره خورد

 چقدر دیگه میرسیم؟-

 هر چه ریسیده بودم پنبه شده بود لحنم نه اما

 چشمانم دستم را برایش رو کرد

 نگرانید؟-

 فقط سرم را تند به حالت بله تکان دادم آن لحظه

 بود که چشمانش گرم شدند

 نگران نباش، حسام تو خونه از حسام تو شرکت-

 بهتر و مهربون تره

ین که او صد در صد متوجه دلیل این حال منخب ا  

 نشده بود جاي شکر داشت

 لبخند کوچک به روي لب آوردم و زیر لب گفتم

 الحمدهللاا-

 انگار همین برایش کافی بود



 خب راستش براي من هم کافی بود اگر واقعا به

 خدایم توکل داشتم و استرس و دلشورة حالم را به او

 میسپردم

ی بهتر از او ؟سخت بود اما چه کس  

 پس خدایا خودت حال دل و قلبم را میدانی پس

 هوایم را داشته باش

 حسام

 صداي زنگ آیفون نگاهم را از بین کلمات روبه رویم

 جدا کرد، کتاب را روي میز مقابلم گذاشتم و بلند

 شدم و به سمت آیفون رفتم

 از دیدن چهره شاد حنانه در صفحه آیفون ابرویم باال
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 یک قدم با تو      

 پرید، دیگه چه خبر شده؟

 بی آنکه جواب بدهم، دکمه  باز شدن را زدمو در

 همین لحظه صداي تق، شاسی چایی ساز آمد، آب

 .کتري جوش آمده بود

 در خانه را نیمه باز گذاشتم و به سمت آشپزخانه

 رفتم تا چاي دم کنم

 درون قوري شیشهاي چایی خشک مخلوط به هل و

رنج را ریختم و آب جوش را بهشان اضافهبهار نا  

 کردم و قوري را روي کتري گذاشتم



 تولد...تولد...تولدت مبااااارك-

 با صداي جیغ و خندان حنانه زهرهام ترکید و سریع

 سمتش چرخیدم

 تازه وارد خانه شده بود و بی آنکه در را ببندد به

 سمت جلو می آمد ،کیک ابی کوچکی میان دو

د و شمع فشفشه مانند بزرگی دردستش گرفته بو  

 وسطش براي خودش آتش بازي راه انداخته بود

 نگاهم میان او و کیک آتشینش چرخید

 جنگ شده؟-

 بلند و رها خندید

 تولدته دیوانه-

 خب با این  ول م صداي او االن تمام برج فهمیده اند که

 واحد من جشن هست

نسریع سمتش رفتم و ناخوداگاه براي در امان ماند  

 از ریزش فشفشه هاي روي کیک سر خم کردم و از

 کنارش گذشتم
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 یک قدم با تو      

 در را که بستم سمتش چرخیدم، خدا را شکر شمع

 آتشفشانیاش خاموش شده بود

 نگاهم حاال مخلوط در خنده به چشمان پر هیجانش

 خیره ماند



 ممنون، چه بی خبر-

رخ خوردکیک را روي کانتر رها کرد و سمتم چ  

 هر سال میایم دیگه، فراموش کرده بودي؟-

 راستش آره، انقدر درگیر فکر فردا و منتظر کادوم از

 سمت فرد مورد نظرم بودم که روزمره هاي قبلم رو

 از یاد برده بودم

 خندیدم و سر به نشانه  بله تکان دادم

 اره کال فراموشم شده بود-

رد سرشدر حالی که پالتویش را از تن بیرون میآو  

 دور خانه چرخید

 علی نرسیده؟-

 حنانه و علی هر سال شب تولدم با یک کیک به

 دیدنم می آمدند و تا صبح کنار هم میگفتیم و

 میخندیدیم و شاید در همین شبهاي دوستانه دل

 خواهرم براي رفیق صمیمیام رفته بود

 شمع را از روي کیک برداشتم و در حالی که توي

جوابش را دادمیخچال قرارش میدادم   

 شاید فراموش کرده-

 صدایش کمی دور تر شده بود، انگار موقعی که من

 حواسم نبوده براي تعویض لباس به اتاق مهمان رفته

 بود
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 یک قدم با تو      

 نه دیروز باهاش حرف زدم گفت میاد-

 صدایش نزدیک تر شد

 واي چقدر گشنمه-

مه گشادشنگاهم روي پیراهن ریز بافت صورتی نی  

 ماند و شلوار لی یخی رنگش

 موهایش را دم اسبی پست سرش سفت بسته بود

 چهرهاش مثل همیشه هیچ آرایشی نداشت

 حقیقتش شاید خیلی از خصوصیات این خواهر

 کوچک کج سلیقه و سرخوشم را نمی پسندیدم

 ولی این مقوله نچرال بودنش را دوست داشتم ، اصال

 سادگی زیبایی دیگري داشت

نند گنجشکک من ساده و بکرما ... 

 شام چی تهیه دیدي برامون؟-

 خیال موهاي ابریشمی چشمان بی مثال یارم از سرم

 پرید و نگاهم روي حنانه که خودش را روي کاناپه

 پرت میکرد نشست

 زنگ بزن علی بگو پیتزا بگیره-

 نه من پیتزا دوست ندارم-

 به لب و لوچه  آویزانش نگاهی انداختم

- دو تا تخم مرغ نیمرو کن بخوریم، حداقل پس پاشو  



 جلو علی هم یه خودي نشون بده

 معنی کالم پر کنایه ام را گرفت و نگاهش پر از شرم

 شد، چه تصویر جدیدي، جاي فروغ و هادي خالی تا
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 یک قدم با تو      

 این صحنه نایاب را ببینند و مشعوف شوند از شرم و

یاب استخجالتی که در دخترشان نا  

 حسام تو رو خدا جلو علی سوتی ندي-

 خندهام گرفت این دخترك چه فکري در مورد من

 کرده بود، اما دلم میخواست به جبران تمام آزارهاي

 تو مخی اش کمی تالفی کنم

 سمت راستش روي کاناپه  دو نفره نشستم و چشمانم

 را پر شیطنت به چهرة نگرانش دادم

- ید پسندیدت برداشتچرا بد نیست بدونه که، شا  

 بردت ما رو از شرت راحت کرد

 چشمانش گرد شد ، حق داشت توقع نداشت

 برادرش اینطور راحت در مورد این مسئله حرف

 بزند، اما به خیال من سن خجالت من و حنانه از هم

 گذشته بود

 به خدا ببینم داري جلوش حرف بیراه میزنی زنگ-

پاشه عنر عنر میزنم به مهتاب میگم فردا تولدته که  

 بیاد شرکتت بره رو مخ و روانت



 تهدیدش کار ساز بود، چون به دیوانگیاش ایمان

 داشتم و می دانستم کاري که میگوید را انجام

 میدهد

 اما در ظاهر کوتاه نیامدم و با همان لبخند بیخیال

 نگاهش کردم

 هنوز از جون دوستم سیر نشدم که توي آتیش-

پاشو االنم الزم نکرده منو پاره را بندازم به جونش،  

 تهدید کنی پاشو زنگ بزن بگو علی یه چیزي براي
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 یک قدم با تو      

 غذا بخره بیاد

 چشمانش هنوز نگران بود اما زبانش ضد نگاهش

 عمل کرد

 خیلی دلشم بخواد ، دختر به این زبر و زرنگی، یه-

 ...پارچه جواهر، با این خانواده عالی ام

قطع کردم ، قرار نبود حاال من دوبار بهشحرفش را   

 خندیدم، او هم دور بردارد ، با اخمی نمایشی نیشش

 زدم

 شرم و حیا هم خوب چیزیه، پاشو خودتو جمع کن-

 انگار همین اشارة پرجذبه ام کارش را کرد و دهان و

 نیش باز شده اش با هم بسته شد و دوباره همان شرم

شدو حیاي خنده دار مهمان نگاهش   



 با قدم هایی سریع سمت کیفش رفت تا کاري را که

 .گفته ام را انجام دهد

 برگشتش خیلی طول نکشید ، چشمانم به صفحه

 تلویزیون بود و گوشم به گوینده اخبار بود

 ...نزدیکه-

 صدایش حال خاصی داشت یک ناراحتی متعجب

 نگاهم از صفحه تلویزیون سمت چهرهاش برگشت و

میشد به وضوح حال گرفتهاش حاال با دیدن صورتش  

 را دید

 او با ذوق به اتاق رفته بود حاال مثل پرندهاي بود که

 بال هایش را چیده بودند

 االن ناراحتی که نزدیکه؟-

 نگاه غمگین شده اش روي چشمان ریز شده ام
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 یک قدم با تو      

 نشست

 نخیر،ریحانه هم باهاشه-

 اسم ریحانه برق از سرم پراند

مرم سریع صاف شد و تمام تنم سمتش چرخیدک  

 چی؟-

 بغ کرده روي کاناپه نشست

 من داشت جانم باال می آمد و او خیال حرف زدن



 نداشت

 کالمم تند شد

 حنانه زبون بچرخون، علی چی گفت؟-

 به قیافه هیجانزدهام خیره شد و به کندي با همان

 لب و لوچه آویزان صداي بغض کرده جواب داد

- ریحانه همراشه، همون که تو شرکتت کاراین زنه   

 میکنه

 واي خدااا-

 شک بزرگی بهم وارد شده بود و در این لحظه ها

 کنترل حرکات و زبانم در اختیارم نبود، زیر نگاه

 گرفته و متعجب حنانه مثل فشنگ پریدم و سمت

 اتاقم دویدم

 به چهره و موهاي نیمه پریشانم توي آینه نگاه کردم،

راب تر میشد، وقتی براي دوش سریعشانه میزدم خ  

 هم نداشتم پس سعی کردم با دست کمی درستش

 کنم و در همان حال به تیشرت گشاد و زرد رنگ و

 شلوار اسلشم نگاهی انداختم

 نمی دانستم ریحانه چرا با علی دارد به خانه  من
867 

 یک قدم با تو      

باید میآید! االن هم وقت خوبی براي پرسیدن نبود،  

 .صبر میکردم تا برسند



 موهایم که کمی میزون شد لباسم را با تیشرت

 استین بلند و شلواري راسته تر تعویض کردم

 شاید دلم می خواست کمی شیک تر بپوشم ول

 حیف که در مقابل علی و حنانه عجیب میآمد

 تقهاي به در اتاق خورد

 نگاهی به در که بسته بود انداختم

 بله؟-

م براي حنانه عجیب آمده بود که اه وانگار رفتار  

 حسرتش را کنار گذاشته بود و کنجکاو به پشت در

 اتاق من امده بود

 حسام چی شدي؟-

 در حالی که تیشرت را جلوي آینه صاف و صوف

 میکردم سعی کردم با لحنی عادي جوابش را بدهم

 هیچی-

 او نمی توانست بیشتر از این پشت در منتظر بماند،

باز کرد و قبل از اینکه وارد اتاق شود آرام در را  

 سریع سمتش رفتم و در اتاق را کامل باز کردم، تنش

 کمی عقب کشیده شد و نگاهش روي لباسهاي

 جدیدم نشست

 چرا لباستو عوض کردي؟-

 جدي و سریع همانطور که به سمت آشپزخانه



 میرفتم جوابش را دادم

- ممی خواي جلو ریحانه با تیشرت و شلوار راحتی  
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 یک قدم با تو      

 بگردم

 اینطور راحت خطاب کردن ریحانه جلوي حنانه شک

 برنداز نبود؟؟

 صدایش را از پشتم شنیدم

 من که اشکالی نمیبینم، بالخره تو هم آدمی و تو-

 خونت میخواي راحت باشی

 نگاهی دقیق و موشکافانه به دور آشپزخانه و سالن

 انداختم

ارگر داشتم و همه جا تمیز بودخدا را شکر دیروز ک  

 خطاب کردنم او را به چیزي مشکوك نکرده بود و

 من نمی خواستم برایش از اهمیت ریحانه بگویم یا

 اینکه چقدر برام مهمه جلوش همیشه شیک جلوه

 کنم حتی در تیپ خانهام

 پس فقط جوابش را سرسري دادم

 اگه مهم نیست، پس تو برو همون تیشرت زرده منو-

 بپوش

 حسام

 با زنگ آیفون سریع پا از روي پا برداشتم و ایستادم



 تمام این زمان کم به یک چیز فکر کرده بودم راحتی

 ریحانه ام، دلیل آمدنش را نمی دانستم و از هرچیز

 بیشتر مشتاق این بودم که بدانم چه چیز باعث این

 بخت خوب شده و نمی خواستم حاال که دارد پا به

خواسته یا ناخواسته با خلوت من میگذارد و  

 خانوادهام دیدار دارد تفاوت ظاهري بینمان او را

 اذیت یا معذب کند، بابت کار و مشکالت یک دفعهاي
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 یک قدم با تو      

 شرکت مدیریت بحران خوبی داشتم پس اولین و

 !حداقلی ترین راه ممکن میرسید به حنانه

بیرون آمد نگاهم روي حنانه که از سرویس بهداشتی  

 نشست

 براي درخواستی که داشتم تعلل نکردم البته که نمی

 دانستم این درخواست را قبول میکند یا میخواهد

 دوباره جفتگ بیندازد

 حنانه میتونی امشب بخاطر من شالت رو بندازي-

 سرت؟

 چشماش گرد و لحنش متعجب شد

 !چرا؟چیزي شده؟-

 سعی کردم لحنم آرام و منعطف باشد

- وضیح میدم، میتونی؟برات ت  



 سرش را سریع تکان داد

 اره حتما ولی یادت نره یه توضیح بهم بدهکاري-

 خب قضاوت ناعادالنه اي دربارهاش کردم ، در باورم

 نبود این طور منطقی خواستهام را سریع اجابت کند

 او به سمت اتاق رفت تا شالش را بردارد و من به

 سمت آیفون رفتم

در کنار علی قفسه  سینهام تیر از دیدن عزیزکرده ام  

 کشید ، آمدن مرغ عشقم به خانه ام موضوعی جذاب

 و پر شور بود ،و همراهش بودن علی در کنارش

 موضوعی عذاب آور و غیر تحمل اما قصد نداشتم با

 افکار مسموم شانس طالیی امشبم را خراب کنم

 در را زدم و
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 یک قدم با تو      

بالشان ایستادم که حنانه هم به منکنار در به استق  

 پیوست

 به شال روي سرش نیم نگاهی انداختم و لبخندي

 قدرشناسانه روي لبم نشست

 ممنون-

 او مطمئنا دلیلم را نمی دانست و رضایتش به این کار

 برایم بسیار میارزید

 حال هر دویمان شبیه به هم بود فقط با یک فرق



اضطراب ازظاهر من مسلط و آرام بود و حنانه   

 چشمانش میبارید، چطور تا به حال این حال عیانش

 را ندیده بودم؟؟

 صداي باز شدن در آسانسور و قدمهایی آرام قلبم را

 به بیخ گلویم رساند

 دیدمش، پیچیده در چادرش، ظریف و پر طمانینه

 قدم برمیداشت، برآمدگی زیر چادرش ذهنم را به

یاقمسمت دخترك کوچکش کشاند ،نگاه پر اشت  

 روي صورتش نشست، میان آن همه کنتراستهاي

 باشکوه چرخ خورد، قرمزي گونه و بینی اش،

 سفیدي و رنگ پریدگی پوستش و سایه سبز رنگ

 روسري ملیحش بر چشمان قهوه ایش که دلبري

 نگاهش را هزار برابر کرده بود، در دل قربان

 صدقهاش رفتم اما با همان نگاه گرم و میزبانانه تنها

ره.اش شدمخی  

 علی از عقب سر تکان داد و زودتر از همه سالم کرد

 قرار نبود کسی فعال از این دلدادگی من خبر دار
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 یک قدم با تو      

 شود پس تمام قوایم را به کار گرفتم تا رفتارم ساده

 و گرم باشد

 سالم خوش آمدید-



 نیم نگاهی به چهرة معذب گنجشککم انداختم

- بفرمائید خوش آمدید،  

 لبخند شیرینش که روي لبش نشست در دلم حبه

 حبه قند حل کردند

 سالم ، ممنونم-

 نگاهش را دیدمکه روي پاهاي من و حنانه چرخید

 و آرام قبل ورود کفشهایش را از پا درآورد

 چه حس عجیبی داشتم، ورود دلبرکم به خانهام ،

 چه شعف خاصی بود

خونش را به در دل برایش گوسفند قربانی کردم و  

 پیشانیاش کشیدم تا این همه زیباییاش چشم

 نخورد

 خودم را کنار کشیدم و از کنارم که رد شد عمیق

 گرماي تنش را به جان کشیدم

 تمام حواسم پی او بود که داشت با حنانه  شگفت زده

 شده سالم و علیک میکرد

 دستی روي شانه ام خورد

 تولدتونم مبارك-

ي گلدان سفید میاننگاهم قبل چهرة علی رو  

 دستانش نشست ، روي گل هاي سفید و بلندي که

 میان برگ هاي سبز و کشیده خود نمایی میکردن



 ابرویم باال رفت
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 یک قدم با تو      

 دست سمت گلدان دراز کرد

 چه کارا، دست شما درد نکنه-

 در را با پایش بست و گلدان را میان دستانم قرار داد

ریحانه که کنار حنانه ایستاده بود وو با سر به   

 نگاهش به ما بود اشاره کرد

 کادوي ریحانه خانمه-

 چشمانم کمی گرد شد و این بار هیجان هم ضمیمه  

 کالمم شد

 گفتم به تو نمیاد از این کارها کنی-

 چشمانم سمت او چرخید، نگاهم پر مهر روي لبخند

 کوچکش نشست

 ممنون، خیلی زحمت کشیدین-

درش از میان انگشتانش ناغافل رها شد ولبه  چا  

 کودکش در زیر چادرش نمایان شد، چشمان حنانه

 کنجکاو روي جسم ظریف و کوچک دختر بچه

 نشست

 اما من همه او بودم، تمام سهمم از حال دنیا چشمان

 براقش بود

 امیدوارم دوستش داشته باشین-



 دوستش داشته باشم؟

 من عاشق تو و این گلدان هستم

دم عمق گرفت در دل دعا کردم که حرفم را ازلبخن  

 چشمانم بخواند

 در همان حال با لحنی گرم با مراعات بودن حنانه و

 علی با لحنی دوستانه خطابش کردم

873 

 یک قدم با تو      

 ممنونم خیلی زیباست-

 حرفم به مذاق خودم خوش نیامد، در سرم کلماتی

د و اما درپر از عشق و محبت پشت هم ردیف میش  

 !کالم مجبور بودم به این همه سادگی و معمولی بودن

 اما لبخند گیرایش میگفت او با من هم عقیده نیست

 و همین تشکر ساده برایش کافی است

 بذارید کمک کنم دخترتون رو ببرید تو اتاق-

 صداي دوستانه  حنانه نقطه  قطع اتصال نگاهمان بود

رد ؛با اشارةنگاهش سمت حنانه چرخید و تشکر ک  

 دست حنانه با هم به سمت اتاق مهمان رفتند

 من غوطه ور در این حال خوش و رویایی به علی که

 پشتم ایستاده بود نگاهی انداختم

 چرا دم در ایستادي بیا تو-

 به سمت آشپزخانه رفتم . گلدان عزیز و محبوبم را



 نزدیک به پنجره روي کابینت قرار دادم ،سمت گاز

لی در سکوت کیسهاي پارچهاي را رويکه رفتم، ع  

 کانتر قرار داد و آرام عقب رفت ، روي کاناپه  رو به

 روي آشپزخانه نشست، نگاهم کمی کیسه را سنجید

 ، این چی بود؟

 در حالی که چاي را درون استکان هاي بلوري می

 ریختم پر سوال به کیسه اشاره کردم

 این چیه؟-

م آمدصداي آرام اما خندان علی از پشت  

 اینو دیگه صبر کن صاحب کادو خودش بیاد-

 استکان ها را از آب جوش کتري پر کردم
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 کنجکاو به کیسه نگاه کردم، صاحبش یعنی کی؟

 حنانه یا گنجشککم؟ یعنی ممکن است ریحانه ام

 کادوي دیگري هم برایم تهیه کرده باشد؟

ضعف رفت مانند کودکی دلم از خیال خوشم  

 نکنه اینم یه کادوي دیگه است؟-

 دندون رو جیگر بذار-

 سینی را روي کانتر گذاشتم و به نیش کش آمدة

 علی نگاهی انداختم ، او میدانست درون کیسه

 چیست؟



 تو میدونی توش چیه؟-

 با اشتیاق به چهرة کنجکاوم خیره شد

 شدي عین پسر بچه هاي پنج شیش ساله، برادر-

 !یکمی صبر کن

 سینی را روي همان کانتر رها کردم، من آدم

 کنجکاوي نبودم و معموال از کادو هاي تولدم

 غافلگیر نمیشدم اما انگار حضور این دردانه  قلبم در

 این خانه خلق و خویم را تغییر داده بود ، حاال براي

 فهمیدن هر چیزي اشتیاق داشتم

 آستینهاي تیشرتم را باال زدم و از کنار کیسه رد

دم و در همان حال سعی کردم با گردن کشیدنش  

 داخلش را ببینم، حرکتم علی را به خنده انداخت

 با خنده نگاهش کردم و سري به حالت افسوس تکان

 دادم

 من که نفهمیدم توش چیه-

 آرام به سمت علی رفتم
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 که صداي پا و لحنی زنانه من را همان وسط سالن

ت و چشمانم روي مهمان عزیزم کهنگه داش  

 حواسش به حرف هاي خواهرم بود زوم شد

 بهار خوابید؟-



 سوال علی نگاه حنانه و ریحانه را سمت خود کشاند

 ، چشمان من مصرانه روي دو فرد رو به رویم ماند

 میخواستم واکنش هر دویشان را به این سوال

 ببینم، ریحانه ساده و مختصر با همان چاشنی

مودبش جوابش را داد لبخند  

 بله ، الهی شکر بیدار نشد-

 دلم که از او امن شد ،نگاهم سمت نگاه پر دقت

 حنانه لیز خورد

 چهرهاش را کنکاش کردم و در عین تعجب ،حال و

 رفتارش را عادي دیدم، او فقط مثل همیشه زیادي

 !کنجکاو بود

 قرارم بر دقت روي نگاه حنانه و جانانم بود اما

چشمانم پایین تر رفت و روي رفیق شفیقمبیاختیار   

 نشست، نگاه پر محبت این دوست گرمابه و

 گلستانم بر ریحانهام آتش شد به جانم و ضرب نبضی

 محکم و پر کوبش بر روي گردنم را نقش داد،

 ریحانه بیخبر از آن نگاه و بی توجه به این جنگ بی

 صدا پیچیده در همان چادر سیاه روي مبل نشست

نم بی هوا مشت شد و سینهام داغ ،آتشانگشتا  

 گرفت
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 قبل از آنکه اختیار از کف بدهم و زبانم بیاختیار

 خشم درونم را فریاد بزند، نفسی عمیق کشیدم و

 قراري را که قبل از ورود آنها به خانهام با خودم

 گذاشته بودم ،را مرور کردم

ا خفه کنم ،با تمامسخت بود که خشم در صدایم ر  

 سعیام باز هم خشی به صداي مردانهام انداخت

 بفرمائید چایی-

 و نگاهی به حنانه که هنوز چشمانش روي علی و

 ریحانه در چرخش بود انداختم

 حنانه جان زحمت چاي رو میکشی؟-

 صداي نسبتا بلندم حواس پرتش را جمع من کرد

ییانگار هر چقدر ظاهرش عادي بود ،درونش هیاهو  

 به پا شده بود که اجازه نداده بود ؛ حرفم را بفهمه

 نگاه گنگش زیاد دوام نیاورد چون با چشمانم به

 سینی روي کانتر اشاره کردم و الحمدهللاا در این مورد

 زیاد خنگ نبود سریع حرفم را گرفت و سمتشان

 رفت

 حساب شده نزدیک ترین صندلی به ریحانهام را

بی هیچ خجالتی به اوانتخاب کردم و نگاهم را   

 دادم،چه س ّري در وجودش بود که فقط نگاه کردن به

 او حتی مثل االنکه حواسش پی گل هاي فرش سالن



 بود، آرامم میکرد

 به به آقا حسام چه چایی دم کردي ، چه رنگی چه-

 عطري

 به به و چه چه بلند حنانه سر پایین افتادة
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باال آورد و نگاهش در دام نگاه کمین گنجشککم را  

 کرده ام افتاد و جا خورد اما من به لبخندي پر از

 محبت مهمانش کردم

 این مسیر عاشقی زیاد دوام نیاورد چون جسم

 حنانه حائل بین نگاهمان شد، سینی را مقابلش

 گرفت و با لحنی شوخ و پر خنده گفت

 بخورید که چایی آقاي رئیس شفا میده-

این شوخی هاي بی مزة این دختراخ از   

 اقاي رئیس کیکت کو؟-

 نگاهم به دنبال سوال علی از روي ریحانه چرخ خورد

 و نشد عکس العملش را به بینمک بازي حنانه ببینم

 از جایم بلند شدم

 تو یخچاله-

 به سمت آشپزخانه که می رفتم دوباره نگاهم به

یم ازکیسه افتاد و درصدي از اینکه این ادامه  کادو  

 سمت ریحانه باشد پایم را در همان ورودي



 آشپزخانه نگه داشت، به سمت سه نفر پشتم چرخ

 خوردم و با انگشت به کیسه اشاره کردم

 چه کسی قراره از وسیله  این تو رونمایی کنه؟-

 نگاه هر سه به سمتم برگشت، علی چایش را

 برداشته بود، حنانه سینی و دو چاي باقی مانده را

یز وسط گذاشت و خودش کنار علی نشستروي م  

 این چیه؟-

 کالم پر سوال حنانه نوري به قلبم تاباند که این

 کیسه هر چه بود متعلق به گنجشککم بود
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 شرمنده از سمت منه-

 نتیجه گیري ام با صدایش به صد در صدي رسید ،نگاه

 پر اشتیاقم روي چشمان پرحیایش نشست

شیطنت به چهرة معذبش خیره شدم با  

 پس بیاید بازش کنید تا دلم بیشتر از این آب نشده-

 وا خودت باز کن دیگه-

 اخ که بعضی اوقات این حنانه مثل قاشق نشسته

 ...میپرید وسط بحث

 به نظرم بهتره خود ریحانه خانم زحمتش رو بکشه،-

 ممکنه حسام ندونسته یه گندي بزنه

م باال پرید ، نگاهم بین کیسهاز لحن شوخ علی ابرو  



 و چشمان پر خجالت ریحانهام چرخ خورد

 مگه این تو چیه؟-

 لبخندي محجوب روي لبان صورتیاش نقش بست و

 نگاهش به چشمانم بند خورد

 بذارید االن میام-

 چاي نخوردهاش را روي میز کنارش قرار داد و نرم از

 روي کاناپه بلند شد، چشمانم بیقرار رویش نشست،

 نمیدانستم بابت نزدیک شدنش هیجان داشتم یا

 این تپش تند شدة قلبم براي کادویم بود

 او به سمت کیسه رفت و پشت به علی و حنانه

 ایستاد،فاصلهاش را با من حفظ کرد اما قرار نبود من

 هم این فاصله را مثل او حفظ کنم پس به بهانه  کادو

خودم را با نگاهی که مثال اشتیاق کادویم را داشتم  

 سمتش کشیدم
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 می دانستم نگاه دو فرد دیگر هم این سمت است و

 از اخالقیات و دقت هر دویشان خبر داشتم پس به

 جاي آنکه کنارش بروم، کانتر را دور زدم و از سمت

 دیگر قشنگ رو در رویش قرار گرفتم، دوست

ه ام بکند،نداشتم کسی فکر بیخودي در مورد ریحان  

 من بازي را بلد بودم و می دانستم چطور اجزاي



 چهره ام را کنترل کنم تا کسی به این نزدیکی بدبین

 .نشود

 دو ساعدم را روي سطح کانتر قرار دادم و کمر و

 سرم را به سمتش کشیدم، سرش جا خورده از این

 همه نزدیکی باال آمد و چشمانش هاج و واج روي

طنتم نشست،چشمان خندان و پر شی  

 نگاهم روي صورت حیرانش گشت و غرق در لذت

 شدم،

 با لحنی نرم و آهسته زمزمه کردم

 نمی خواید از کادو رونمایی کنید؟-

 به وضوح نفس حبس شده در سینهاش را احساس

 کردم و دلم براي این اداهاي عجین شده با وجودش

 قنج رفت

 چشمانش را سریع از من گرفت و به کیسه خیره شد

 چرا-

 دستانش آهسته به داخل کیسه رفت و لحظهاي بعد

 قابلمه  کوچک لعابی و سورمه اي رنگی بیرون آورد

 از دیدن ظرف مقابلم ابروهایم باال پریدند و متعجب
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 پرسیدم

 قابلمه برام خریدین؟-



 نگاهش باال آمد و میان نگاه متعجبم نشست،

ي کش آمدلبهایش نرم به لبخند  

 قابلتون رو نداره ولی داخل قابلمه کادو تولدتونه-

 حاال نوبت من بود که متعجب خیرهاش بمانم

 چی؟-

 نمی دانم لبخند روي صورتش چرا هر ثانیه بیشتر

 عمق میگرفت، دلیلش چه بود!بابت چهرة متعجب و

 گنگ من یا کادویی که انتظارم را میکشید؟

روي انگشتانش قابلمه را سمتم سر داد، چشمانم  

 نشست، دستانش را عقب کشید

 بقیش با خودتون-

 دست سمت در قابلمه بردم و سریع بازش کردم،

 نگاهم روي خورشت قهوهاي خوش رنگ درونش

 نشست

 فسنجونه، دوست دارید دیگه؟-

 چشمانم پر تامل و آرام باال آمد و روي نگاه پر

 تردیدش نشست،

 خودت درست کردي؟-

آرام بود آنقدر که فقط او صداي هیجان زدهام  

 !شنید

 لبخند خورشید مانندش سلول به سلول تنم را گرم



 کرد

 بله، االن کادوي غیر مادیم به مذاقتون خوش اومد؟-
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 لحن پر کنایه اش با چاشنی لبخند شبیه به قطابی تر

 و تازه روي زبانم حل شد و کامم را عسل کرد

 ریحانه

این سوال آنقدر برایم مهم و حیاتی بود که جواب  

 انگار یک اره یا نه ي او میشد شاهرگ حیاتی من

 نگاهش محبتی عمیق را در خودش جاي داده بود و

 از این فاصله  اندك بینمان به راحتی می توانستم

 .حسشان کنم

 شرم و خجالتی که تمام دقیقه هاي گذشته ام را در

ال به مهر تازه شکوفه زدهاین خانه پر کرده بودند حا  

 ي قلبم تغییر پیدا کرده بودند

 و چشمان مشتاق و نگرانم خیره ي ان دو گوي

 جذاب مقابلم بودند

 اما نگاه او صبورانه روي صورتم چرخ خورد و

 اصابت نگاهش به هر جز از صورتم مانند جاي بوسه

 اي داغ میسوخت و حسی شیرین را به تنم تزریق

 میکرد

از لبخند پر شیطنت و کنجکاوش نبوددیگر خبري   



 و جایش را لبخندي نرم و پر ستایش پر کرده بود

 چه تعابیر دل بخواه و شیرینی از نگاه نافذ مردانهاش

 !داشتم

 در قابلمه را سر جایش گذاشت و صداي بم و سنگین

 مردانه اش مثل عطري گرم تنم را در بر گرفت

- وز تولدمانقدر خوشم اومده که دلم میخواد هر ر  

 باشه و تو با یه قابلمه به این جذابی غافلگیرم کنی
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 تمام آن استرسی را که در این مدت کشیده بودم را

 کالمش شست و برد ، اي کاش میشد او بخواهد و

 !من اطاعت امر کنم

 باالخره چی بود تو اون قابلمه  گوگولی-

من را به صداي سرحال و مشتاق پشت سرم  

 موقعیتم برگرداند ، قبل از ان که بال رویاهاي پوچم

 را بیش از قبل بگسترانم و خودم را در عسل

 توهماتم غرق کنم زندگی من را به موقعیت واقعی ام

 برگرداند، تازه فهمیدم چه وقیحانه به او زل زده

 بودم و تمام مدت چه بی شرم بی توجه به دو فرد

ه رفتار کرده ام ،خیال این کهدیگر حاضر در این خان  

 ان ها در مورد این نزدیکی و حرف ها چه خیاالت

 اشتباهی ممکن است بکنند داغونم میکرد، پس بهتر



 بود قبل از اینکه آن ها را به این افکار نزدیک تر

 کنم

 سریع نگاه گرفتم و خودم را عقب کشیدم

 به درد تو نمیخوره-

حنانه را در صداي خندان اما محکم حسام اعتراض  

 پی داشت

 !یعنی چی؟ بگو خب-

 او حواسش پرت خواهرش شد ،من عقب تر رفتم و با

 قدم هایی کوتاه به سمت جاي قبلم روي کاناپه

 !بازگشتم، اما نگاهم هنوز روي او بود

 حسام ابرویی با جدیت باال انداخت و قابلمه را

 برداشت و سمت یخچالش برد
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 غذاي محبوب خان داداشت و خیال ندارم با کسی-

 شریکش بشم

 درون نگاه خندان حنانه رنگ تعجب ریختن

 واقعا؟فسنجونه؟-

 صدایش آرام بود و نگاهش به جاي حسام روي من و

 سلیمانی چرخ خورد

 انگار فرد مخاطبش من بودم پس با لحنی که سعی

 میکردم احساسی را بروز ندهد جواب دادم



- نجونهبله فس  

 ناگهان مثل فنر از جایش پرید

 شنیدن کی بود مانند دیدن ، باید ببینم-

 و سریع سمت آشپزخانه و حسامی که کیک را از

 یخچال بیرون میکشید رفت

 ناخونک بزنی،دستتو قطع میکنم-

 حسام کیک را روي میز کوچک چوبی وسط

 آشپزخانه قرار داد و با نگاهی با دقت و عقاب گونه

که سمت داخل یخچال خم میشد خیره شدبه حنانه   

 انقدر لحن و حال نگاهش جدي بود که براي یک

 لحظه ترسیدم از این تهدید تند و محکمش

 همانطور که رفتار صمیمی و گرم خواهر و برادر را

 زیر نظر داشتم چایم را برداشتم و همانطور تلخ کمی

 چشیدمش

 این دو تا حواسشون رفت به کادوي جذابتون کال-

 مهمانداري فراموششون شد

 چشمانم سمت سلیمانی که تا به االن ساکت بود
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 چرخید

 تنش سمت میز وسط خم شد پیش دستی و

 چنگالی جلویم قرار داد



 الزم نیست زحمت نکشید-

 او بی توجه به قیل و قال درون آشپزخانه ظرف

رفت و ازباقلواي روي میز را برداشت و به سمتم گ  

 همان لبخند هاي گرمش به روي لب نشاند

 چاییتون رو تلخ نخورید-

 چنگال کوچکی رازیر یکی از باقلواهاي خوش رنگ و

 اشتها اور سر دادم و آهسته درون بشقابم قرارش

 دادم

 ممنونم-

 ظرف را سر جایش قرار داد

 نوش جانتون-

 خب خورشتمون که محیا شد یه برنجم بذار همین-

بخوریمرو شام   

 نگاهم سمت صداي ذوق زده ي حنانه چرخ خورد،

 گاز کوچکی از باقلوایم زدم و

 در حالی که طعم شیرین و نرم مانند باقلوا را زیر

 زبانم حس میکردم نگاهم روي حسام ماند

 انگار حنانه به جاي پیشنهاد ناسزا بارش کرد که آن

 طور اخم به چهره نشاند

هنوز در آستانه درسریع جلو رفت ، حنانه را که   

 یخچال بود آرام کنار زد و در یخچال را بست و به



 خواهرش که رو به رویش متعجب از حرکتش خیره
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 یک قدم با تو      

 اش بود نگاه انداخت

 براي کادوي من نقشه نکش، با کسی شریک-

 نمیشم

 لحن محکم و پر ابهتش حنانه را مجبور کرد پا عقب

ي سر خوشانه سمت کیک رفت وبکشد و با خندها  

 برش داشت

 از بچگی خسیس بودي-

 نخیر، روي متعلقاتم حساسم-

 در همان حال چشمانش چرخ خورد و با آن فاصله

 نگاه من را شکار کرد

 تنم گر گرفت، قلبم دوباره ضربانش اوج گرفت و

 ذهنم براي خودش رویا بافت که یعنی من جزو

 !!متعلقاتش هستم

نمی توانستم زیاد تاب بیاورم و زیر نگاه سنگینش  

 بیشتر از تعبیر اشتباه خواهرش و سلیمانی ترسیدم

 که سریع نگاه ازش گرفتم

 ریحانه خانم-

 آواي بلند و سوالی حنانه وادارم کرد که دوباره سر

 باال بیاورم و نگاهش کنم



 او با همان کیک در دست آرام سمتم میآمد ،

 نگاهش ریز شده و پر از شیطنت بود

 برام جالب شد ،شما از کجا غذاي مورد عالقه-

 حسام را میدونید؟

 لحنش میگفت من می دانم خبرایی هست و می

 خواهم مچتان را باز کنم
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 یک قدم با تو      

 ومن می دانستم اگر خبري باشد آن هم فقط در

 سینه  من است ، فنجان خالی شده ام را روي میز قرار

حسام را روي صورتم احساس دادم ، نگاه سنگین  

 میکردم، براي پرت کردن حواسم از چشمان منتظر

 او دستانم را از زیر چادرم بیرون کشیدم و روي

 زانویم قرارشان دادم

 چشمانم را راست و مستقیم به نگاه حنانه دادم و

 لبخندي آرام که نشان دهنده تسلط و آرامش درونم

 بود به لب آوردم

- فهمیدم، زمان ناهار تو تو ماموریت تنکابن  

 رستوران گفتن

 نمیدانم چرا احساس کردم از این که تیرش به سنگ

 خورده ناراحت است! یعنی واقعا دلش میخواست ما

 دوستی داشته باشیم؟ شاید هم با این مچ گیري



 !میخواست کمی حسام را اذیت کند

 دلیلش هر چه بود هیجان را از چشمان بشاشش

 گرفت

همان لبخند گفت با ته ماندههاي  

 درسته،چه خوب یادتون مونده-

 خم شد و کیک را روي میز قرار داد

 صداي مردانه  علی به جاي من جوابش را داد

 ریحانه خانم خیلی دقیق هستن-

 این دفعه چشمان حنانه قسمت چهرة سلیمانی شد

 و لبخندي که دوباره مثل غنچه اي شکفت

- قسمتولی قبول نیست تمام این دقت خوشمزه   
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 یک قدم با تو      

 حسام بشه

 لحن پر افسوسش خنده به لبم آورد

 شرمنده ، اگر می دونستم همچین موقعیتی پیش-

 میاد بیشتر درست میکردم

 فرقی به حال من نمی کرد-

 صداي خونسرد و پر اعتماد به نفسش بود که از

 پشت کانتر همان جایی که من تمام مدت براي آرام

لب و حضور دو فرد کنارم نادیدهاش گرفتهماندن ق  

 بودم آمد



 حنانه چشم غرهاي بهش رفت

 حاضري سه وعده بخوري ولی یه کاسه به من ندي-

 سلیمانی از جنگ بین خواهر و برادر خندهاش گرفته

 بود

 مگه تو هم فسنجون غذاي مورد عالقته؟-

 صداي مردانه  جذابش نزدیکتر میشد، انگار داشت به

آمد و چه سخت بود به جاي برادر بهسمت من می  

 خواهر نگاه کردن

 !نه این خانم به فسنجون لب نمیزنه-

 چشمان من و سلیمانی هر دو گرد شد

 او زودتر از من سوال درون سرم را پرسید

 دوست نداري و این همه اصرار به خوردن داري؟-

 با قرار گرفتن پیش دستی ها کنار کیک فهمیدم

ه بودهعلت نزدیکی صدایش چ  

 ، بوي عطر تلخش نشان از نزدیکیاش داشت

 و من هنوز با استمراري دیوانه کننده نگاه به چهرة
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 یک قدم با تو      

 پرادا و شاد حنانه داده بودم

 بعضی چیزها را با اینکه دوست نداري باید طعمش-

 را بچشی چون از دستت میرن

 سلیمانی به جواب بی منطق حنانه خندید



- ا به حال از این زاویه بهش نگاه نکرده بودمت  

 بیاین کیک بخوریم، بهتره منطق جذاب حنانه را-

 کمی رهاش کنیم

 او بود که بحث را خاتمه میداد و چشمان کم آوردة

 من که بیاختیار روي دست مردانه  آشنایش چرخید

 و چاقویی که برشهایی نسبتا مساوي روي کیک زد

سمت من گرفتدستانش اولین تکه را به   

 بفرمائید-

 چشمانم قلبم را به مرادش رساند، مسیرشان از

 !دستانش به چشمانش رسید، به همان قهوة معروف

 پیش دستی را باالتر از میز گرفته بود این یعنی

 انتظار دستم را میکشید ؟ انگشتانم سمت پیش

 دستی رفت و لبخندي کوچک روي لبم نشاندم

 ممنونم-

و مهربان بود خواهش میکنمش آرام  

 او به گذاشتن تکه هاي کیک براي دیگران مشغول

 شد و من با چنگال تکهاي از کیک شکالتی را به

 دهن گذاشتم، شیرین بود به اندازة تمام امشبم

 حنانه مشغول جمع کردن ظروف کثیف شد که این

 بار بد دانستم که با نگاهم فقط همراهیش کنم پس

عمول حسام و حنانهبلند شدم و میان تعارف هاي م  
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 یک قدم با تو      

 بشقاب هاي کثیف را دست گرفتم و به آشپزخانه  

 شیک و تمیز قدم گذاشتم

 بشقاب ها را روي اپن کنار سینگ قرار دادم که

 حنانه گفت بقیهاش با اوست و درون ماشین ظرف

 شویی قرارشون میدهد

دو مرداز آشپزخانه بیرون آمدم ، نگاهم کوتاه روي   

 درون سالن نشست که مشغول صحبت با همدیگر

 بودند

 باید به بهار سر میزدم

 چشمانم به سمت حسام چرخید. انگار او قبل از من

 !منتظر این تالقی بود

 لبخند زد و قلب من اب شد

 خسته نباشید-

 لب هاي من به تالفی لبخندش کشیده شد و ردي از

 احساست قلبم را به صورتم نشاند

- نکردم، زحمت ها را حنانه جان میکشند کاري  

 با دست به مبل ها اشاره کرد

 بفرمائید-

 ممنون، یه سر به بهار بزنم خدمت میرسم-

 راحت باشید-



 نگاهم را از او گرفتم و با قدم هایی که سعی میکردم

 بر خالف تپش هاي قلبم آرام باشند به سمت اتاق

 رفتم

ذاشتم، ازوارد اتاق شدم و در را همانطور باز گ  

 دیدشان که پنهان شدم بیاختیار دست روي
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 یک قدم با تو      

 سینهام قرار دادم و نفسم را محکم بیرون دادم

 واي خدا االن قلبم می ترکید، من از کی اینطور

 بیجنبه و سست عنصر شدم که با یه لبخند و کالم

 .پر محبت اینگونه دل و دینم بهم میریزد

ورت غرق خواب بهارم چرخید،چشمانم روي ص  

 جلوتر رفتم و کنارش نشستم، اینطور برایم کمی

 !بهتر بود، خلوت با بهار و دوري از حسام

 قلبم باید کمی سر عقل میآمد، منطقی که همیشه

 چوب به دست باالي دلم ایستاده بود انگار امشب در

 خانه جا مانده بود و من در این خانه زنی بودم با یک

شده و چه سخت بود این دل را به راه قلب عاشق  

 راست بچرخانیش

 به دیوار پشتم تکیه دادم و پتوي کنار رفته  روي

 بهار را کمی باالتر کشیدم

 تمام ذهنم میان سالن بود، تیپ خانگیاش در عین



 سادگی شیک بود و در همان لحظه  ورود این تفاوت

 آشکار با حضورش در شرکت به چشمم دلنشین

 .آمد

در خانه و کنار سلیمانی و خواهرش شیرینتر حسام  

 .از لحظات دیگرش بود

 انگار آن خشکی و جدیت تند رئیس بودنش را

 .نداشت

 فکر کردن به این مرد مثل عسل بود و وجودم را پر

 از انرژي خوب میکرد ولی تمام این حس ها یک اما

 !داشت
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 یک قدم با تو      

ت؟ این که من در گوشه  اما نتیجه  این افکار چیس  

 خانهاش نشستم و مانند دختري ساله به رفتار و

 نگاه هایش فکر میکنم و قلپ قلپ عسل مینوشم ،

 آخرش میخواهد چه شود؟

 میان شادیام َگرد ماتم پاچیدند و هر چه حس خوب

 بود درد شد میان سینه ام

 چون می دانستم هیچ نمیشود، این محبت و

طه  پایانی نمیگیرد و مثلاحساس انتها ندارد، نق  

 کتاب هاي کودکیام همه چیز به خوبی و خوشی

 .تمام نمیشد



 ریحانه جون-

 صداي خفه و آهسته حنانه سرم را از چهرة دخترکم

 باال کشید

 نگاهم را که دید لبخند عمیقی روي لبش نشست

 کباب دوست داري؟-

 متوجه سوالش نشدم، اما آن جا ماندن و سوال و

اعث بیداري بهار میشد، از روي زمینجواب کردن ب  

 بلند شدم و کنارش از اتاق بیرون آمدم ، نگاهش

 کردم

 جانم؟-

 او با همان احساس و شادي حرفش را تکرار کرد

 کباب دوست داري یا جوجه کباب؟-

 شانه باال انداختم

 فرقی نداره، براي چی؟-

 کنارم به سمت سالن قدم برداشت
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تویک قدم با         

 براي شام دیگه-

 جا خوردم اما سریع گفتم

 من که االن می خوام برم-

 کجا؟-

 حضورمان در سالن صدایم را به گوش حسام رسانده



 بود

 با سوال جدیاش چشمانم سمتش برگشت و این بار

 به جاي آن همه آرامش و حال خوب حسرت سینه ام

 را سوزاند

- ،دست شما درد نکنه ،من براي شام مزاحم نمیشم  

 یه اسنپ بگیرید من برمیگردم خانه

 و در آن لحظه فکر سمت کیف پولم چرخید و ده

 هزارتومانی داخلش که تنها داراییام تا زمان واریز

 حقوقم بود

 خب انگار حرفم اصالخوب نبود چون آن لبخند

 قشنگ و دل آب کن محو و رنگ قهوة چشمانش

 تلخ و جدي شد

- قه دارید و منچقدر شما به این کلمه  مزاحم عال  

 چقدر ازش بیزارم

 خب من نمی دانستم و انگار این ندانستن باعث

 رنجشش شده بود

 ببخشید نمی دونستم-

 بی تفاوت به حرفی که زدم به کاناپه هاي راحتی

اشاره کرد-که به حق و انصاف راحت بودند-اش  

 بفرمایید بشینید این وقت شب موقع تنها برگشتن-
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با تو یک قدم        



 نیست و من هم به عنوان میزبان شما توقع دارم

 درخواست شامم را رد نکنید

 او حرف میزد و با هر کلمه قاطعش بیاختیار دل از

 من میبرد و کمی هم نوع برخورد محکم و بیان

 راحتش من را در مقابل دو فرد دیگر خجالت زده

 میکرد

 آنقدر فکر درگیر و احساس متناقص داشتم که چند

حظه طول میکشید تا حرف به دهانم بیاید ول  

 سلیمانی این وقفه را به حساب راضی نشدنم

 گذاشت و کالم حسام را ادامه داد

 با هم اومدیم ان شاهللاا با هم ، هم برمیگردیم-

 بمون ریحانه جان یه نون و کبابه دور هم میچسبه،-

 از این موقعیت ها گیر نمیادها

را زد و من به حنانه با شوخی و خنده حرفش  

 درستی کالمش فکر کردم، چند بار دیگر پیش می

 آمد که من در کنار این روي جدید حسام بشینم و

 غذا بخورم؟؟

 لبخند پر شرمی به لب آوردم و مسیر نگاهم بعد از

 گذشتن روي سه فرد دیگر بر روي چهرة حسام و آن

 نگاه نافذش ماند

 جوابم کوتاه بود



 باشه، ممنونم-

می روي همان کاناپهاي که او اشاره کرده بودو به نر  

 نشستم

 خب حاال کی چی می خوره که زنگ بزنم؟-
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 یک قدم با تو      

 سلیمانی پا روي پایش انداخت و نیم نگاهی به

 حسام که روي کاناپه  روبه رویی من مینشست

 انداخت

 منو بازه؟-

 حسام خندید

 راحت باش-

انی نشست و چشمانشلبخندي بزرگ روي لب سلیم  

 از حسام سمت حنانه چرخ خورد

 من بختیاري می خورم با پلو زعفرونی-

 حنانه پشتم بود و نمی توانستم چهرهاش را ببینم

 فقط صدایش را از پشت شنیدم

 خب حسام تو چی ؟-

 نگاه او سمت من چرخید، من مانند برادههاي آهن

 جذب آهنرباي چشمانش شدم و خیرهاش ماندم

- ی می خورید؟شما چ  

 نمی دانستم، اصال در این نقطه از زمین من اسم هیچ



 کبابی را به یاد نداشتم

 فرقی نداره برام-

 چشمانش سمت پشتم و به حدس روي حنانه

 نشست

 نگاهش گذر کرد و قلب من میان عشق و حسرت

 سوخت

 دو تا لقمه، دوتا چنجه، دوتا شیشلیک براي من و-

 ریحانه خانم

ه برام سفارش داده بود جا خوردماز حجم غذایی ک  

895 

 یک قدم با تو      

 من آنقدر نمی خورم-

 نگاه حسام رویم نشست و قبل او حنانه جوابم را داد

 من کمک هستم نگران نباش-

 سرم را بی هدف تکان دادم و به بقیه سفارشاتشان

 گوش دادم، و حقیقتش نمیشد به این تفاوت بینمان

 !فکر نکنم

ارشات که تمام شد حنانه سراغ تلفن رفتبحث سف  

 تا سفارش بدهد، یک جورایی از این دختر خوشم

 آمده بود، زبر و زرنگی و شیطنت و راحتی میان

 چشمانش دلنشین بود آنقدر صمیمی برخورد میکرد

 که انگار سال هاست میشناستم



 فکر من درگیر او بود که صدایش نگاهم را سمتش

 کشاند

- ون امشب نیست، خودمون بایدحسام میگن پیکش  

 بریم غذا را تحویل بگیریم

 من میرم میگیرم-

 حنانه با استقبال از پیشنهاد سلیمانی سریع سمت

 اتاق مهمان رفت و همانطور گفت

 منم میام-

 سلیمانی خندید و به حسام نگاهی انداخت

 چیزي نمی خواي؟-

 سر حسام به نشانه  افسوس تکان خورد

- ار صبر و استقامتماز خدا برات خواست  

 من منظور حسام را متوجه نشدم اما طرف مقابلش

 فهمید که خنده اش ادامه پیدا کرد
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 یک قدم با تو      

 من حاضرم-

 چشمان من روي حنانه که از اتاق بیرون زد

 ماند،شالش را روي سر مرتب کرد و نگاهش را به

 سلیمانی داد

ش رویشچشمان سلیمانی متعجب از سرعت عمل  

 چرخید



 !چه سریع-

 من هم با او موافق بودم که البته تن کردن یه پالتو

 زمانی نمی برد

 حنانه خندید و جلو آمد

 ما اینیم-

 از لحن پر اعتماد به نفسش خنده ام گرفت اما

 بازتابش فقط لبخندي بر روي لبم شد

 علی آرام از جایش بلند شد و با نگاهی به ساعت

 گفت

- کلی طول میکشه کباب ها آمادهیکم زود نیست؟   

 بشه

 حنانه شالش را پشت گوشش داد و چهرهاش نمکی

 شد

 هوا خوبه یکمم میشینیم جلو رستوران از هوا-

 استفاده میکنیم، فضاشو خیلی دوست دارم

 علی مطیعانه لبخند زد و نگاهی به من انداخت، قبل

 از آن که کامل از کنارم عبور کند ایستاد

- ندارید؟ براي بهار؟شما چیزي نیاز   

 قدرشناس نسبت به توجهش به دخترکم لبخند به
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 چهره.اش زدم



 نه ممنونم-

 از کنارم رد شد و من نگاه از او گرفتم و در امتداد

 نگاهم چشمانم روي دو جفت قهوهاي تلخ شده

 نشست، آنقدر تلخ که طعم دهانم گس شد

برد چون حسام سریع از جااما این ارتباط زمانی ن  

 بلند شد و به دنبال علی و حنانه تا دم در رفت،

 خیلی حرفهایشان را متوجه نشدم

 فقط کالم خندان و پر لذت حنانه در آخر

 مکالمهشان را به وضوح شنیدم

 یه مو از خرس کندن غنیمته-

 و صداي خندة بلند حنانه و بسته شدن در و فوران

 حسی خفته

جالت و گر گرفتگی شاید هم بامحبتی با طعم خ  

 چاشنی معذب بودن و دستپاچگی

 چند باري با او در اتاقش تنها شده بودم اما هیچ

 دفعه اینطور تپش قلب و گر گرفته نشده بودم

 ریحانه خانم-

 با صداي پر نرمشش مثل فشنگی پریدم و چرخ

 خوردم سمتش

 از حرکت یکبارهام چشمانش گرد شد

قفل شدم و بله  آرامی درجانم را پشت لب هایم   



 جوابش گفتم
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 با نگاهی پر لذت و خندان چهره ام را چند لحظهاي

 قاب گرفت

 هواي خانه اش مطبوع بود ، نه گرم و نه سرد اما من

 زیر این نگاه مانند کره اي بودم در کورة نان پزي

 قطره هاي عرق را در سر و گردنم حس میکردم

هش را که گرفت نفسم به بیرون پرتاب شد ونگا  

 قلبم توانست راحت تر کار پر تکرارش را انجام دهد

 زیر نگاهش اعضاي بدنم یادشان میرفت که براي چه

 کار آفریده شده بودند

 آستین هایش را باال زد و سمت آشپزخانه رفت و با

 نشاطی بی نظیر گفت

 میاین کمک؟-

اد لذتی پر خندهلحن صمیمیاش دلم را قلقلک مید  

 به جانم می انداخت

 انگار تمام آن حسرت و گرد غبار افکار تلخم پاك

 شده بود، اصال در کنار این مرد من به نشدن هایم

 فکر نمیکردم، انگار او میتوانست همه چیز را درست

 کند، مانند کلیدي بود براي تمام قفل هایم

 این را از همان دیدار کوتاه شمال فهمیدم



براي فهمیدن بعضی افراد نیاز به سال هاي انگار  

 طوالنی نداشتی

 چادرم را مقابلم کمی آزادتر گرفتم و با قدم هایی پر

 احتیاط سمت آشپزخانه رفتم

 بی دلیل زیر لب چند باري صلوات فرستادمو دلم را

 به خدایم دادم
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الفیمیدانستم قرار نیست اتفاق نامشروع و یا خ  

 بیفتد اما انقدر احساس هاي درونم به پا خواسته

 بودند که میترسیدم من ناغافل دلم بخواهد موهاي

 !خوش حالتش را لمس کنم

 !!برعکس دیگران ترس من از خودم بود

 از ورودي آشپزخانه که رد شدم نگاه او که روي زانو

 مقابل کابینتی نشسته بود سمت من چرخید ،

 لبخندي حوالهام کرد

 قبول دارید فسنجون بدون پلو نمیچسبه؟-

 ...خب آره قبول دارم اما هزینه اش را

 شاید باید تعارف مریم را براي قرض دو پیمانه برنج

 قبول میکردم ولی نمی دانم چرا بعضی اوقات دلم

 میخواست کمی بیشتر خودم باشم

 من این گل و فسنجان هم از پول و حمایت مریم



م انگار این کادو را مریم برايداشتم، راستش را بگوی  

 حسام گرفته بود ، البته که سر ماه همه  هزینه ها را

 متقبل میشدم ، اما دو دوتا چهارتایم میگفت این

 پول ها کلی از حقوقم را کم میکند وموعد دکتر بهار

 نزدیکه

 !خجالت نکشیدم ، خب فقر خجالت ندارد

 اما زبانم پی دلیل این امر گشت

- که شرمنده نشد ... 

 او با چهرهاي کیفور با قابلمهاي که از درون کابینت

 بیرون کشیده بود ایستاد و نگذاشت حرفم را ادامه

 دهم
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 این قسمت براي من جزئی از کادوي تولدمه-

 من فقط نگاهش کردم

 قابلمه  کوچک طوسی رنگ را روي کابینت رها کرد

 ...پختن برنج-

هایی آرام سمتم آمد و شمرده ادامه دادبا قدم   

 ...اونم تو آشپزخانه  خودم-

 آرام آرام نزدیک شد

 ...به سر آشپزي شما-

 !!رو به رویم ایستاد،قلب من هم



 او یکباره جلویم خم شد و نفسم در سینه حبس

 شد، بوي عطرش ریه هایم را به آتش کشید

 نگاهش کیفور و خندان بود ولحنش نوازشگر

- ز کنارت برنج بردارممیشه ا  

 حسام

 خودش را سریع کنار کشید و با قدمهایی بلند

 خودش را به انتهاي آشپزخانه رساند، پیمانه  کشویی

 سطل برنج را به مقدار دو پیمانه پر کردم و سمت او

 برگشتم

 اخ که این مرغ عشق ترسیده وادارم میکرد به

 خباثت و شیطنت، دلم میخواست آنقدر به دست و

بپیچم تا دوباره ماده ببري شود و رو به رویم پایش  

 قد بکشد و با آن نگاه تند و مغرور چشم به چشمم

 بدوزد

 این موقعیت تنهایی راحت به دست نیامده بود و من

 خیال از دست دادنش را نداشتم پس به شیطنتم
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 ادامه دادم

 سمتش رفتم و نگاه او رویم بود

- ی خواد فسنجونم را با پلوي شما بخورم،دلم م  

 میشه بقیه زحمت هایش را تو بکشی



 عاشق تو خطاب کردنش بودم احساس میکردم او

 هم این صمیمیت را دوست دارد

 او فقط سر تکان داد و سمتم آمد تا پیمانه برنج را از

 دستم بگیرد

 یه کاسه براي شستن برنج ها به من بدین لطفا-

نشده بود ، اما همین که صدایشاو یخش هنوز باز   

 اینقدر نرم و گیرا بود برایم کافی بود

 !البته که من زیادي طلب بودم

 از درون کابینت کاسه  آبی رنگ را درآوردم و سمتش

 گرفتم

 او مشغول شستن برنج ها شد و من از کنارش جم

 نخوردم

 او معذب بود و من خیرة انگشتان کشیدهاش که

رکت بودندمیان آب و برنج در ح  

 نگاهش سمتم باال آمد

 نمک و روغن را لطفا برام بزارید کنار گاز

 با سرعتی هر چه تمام تر اطاعت امر کردم و دوباره

 به درب کابینت کناریش به حالت کج تکیه دادم و

 ساعدم را روي صفحه کابینت گذاشتم و تنم را پایین
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رش خیره شدمکشیدم و به چشمان صبو  



 نگاهم نمی کرد و می دانستم این دوري از قصد

 است، خدا من را ببخشد اما تا کوتاه نمیآمد من هم

 رها نمیکردمش

 نادیده گرفتنم را باید کنار میگذاشت، این جا کسی

 نبود جز خدا و من و او و دخترك کوچکش که در

 اتاق خواب بود ، خود خدا هم میدانست من قصد

ه او نداشتم ، اما اگر دستانو گونهاشبیاحترامی ب  

 براي لمس انگشتان من نبود نگاهش که می توانست

 !باشد

 لرزش انگشتانش را وقتی قابلمه را از کنار دستم

 برداشت به وضوح دیدم

 کته میخورید یا اب کش شده-

 با لحنی جذاب توپ را به زمینش انداختم

 کدوم خوشمزه تره-

 کته خاصیتش بیشتره-

رایم مهم نبود فقط دلم میخواست او را هنگاماصال ب  

 !آشپزي ببینم، خواستههاي من کوچک بود نه

 با لحنی بی خیال اما کیفور آرام زمزمه کردم

 پس همون کته

 صدایش مانند انگشتانش لرزید

 باشه-



 برنج را درون قابلمه خالی کرد و آبش را اندازه کرد

می فاصلهاو سمت گاز رفت و من به دنبالش حاال با ک  

 اینبار او جلوي گاز و من به کابینت سمت چپ تمام
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 رخ ایستادم دست به سینه زدم و نگاه پررو و کنه

 مانندم را به چهرة آرامش دادم

 این کارها از من بعید بود اصال دور از شأن و وقار و

 منزلت اجتماعیام بود ، تا جایی که به یاد دارم،

ی بیاهمیت و سرد به زن ها بودمادم  

 اما این گنجشکک آتش بود به جانم، اصرار بود به

 خواسته هایم اصال شأن ومنزلت در مقابلش معنایی

 !نداشت

 انگار او هم عهد کرده بود به دق دادن من که اینطور

 نگاه به گاز و قابلمه  رویش داشت

 انگار صبرش لبریز شد، نگاهش باال آمد و چشمانم

نگاهش شد چفت  

 شما آشپزي بلدید؟-

 لبخند زدم، جنتلمنانه و پر افتخار

 بله الحمدهللاا-

 تک ابرویش باال رفت و دلم من براي آن نگاهی که

 ساعت ها به دنبالش تالش کرده بودم رفت



 پس االن اینجا کالس آموزشی نیست،-

 من هم ابرویی باال انداختم و لبخند کجی به لب

 نشاندم

 نه نیست-

- میشه انقدر به من خیره نشید؟پس   

 لحنش شاکی و معذب بود و من پر شعف از بازي

 بردهام دستانم را از سینه آزاد کردم و با لحنی که

 حاال رنگ مهر گرفته بود گفتم
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 زیبایی ها را باید دید-

 چشمانش گرد شد و من نگذاشتم این تعجب در او

ریع ادامه دادمادامه پیدا کند و س  

 از نظر من پخت و آماده سازي برنج خیلی زیباست-

 ، دوست ندارم از دستش بدم

 سرفه  با مزهاي کرد و انگشتانش کنار روسري

 زیبایش را بیهوده مرتب کرد

 انگار براي خودش زمان خرید

 بله درسته ولی اینجا ایستادن شما منو معذب-

دمیکنه اگه میشه یه مقدار تنهام بگذاری  

 شانه باال انداختم، خب دیگه بیشتر از این دلم به

 اذیت کردنش راضی نبود، نمیشد او بخواهد و من



 قبول نکنم

 باشه-

 از کنارش رد شدم، که لحظهاي چیزي به فکرم رسید

 هنوز کامل از کنارش رد نشده ایستادم، سرم را به

 چادرش نزدیک کردم، بویی شبیه به باران شامه ام

 را نوازش کرد

 بعد دم کردن برنج تو بالکن منتظرتونم-

 و قبل خارج شدن از آشپزخانه دم کنی را روي اپن

 قرار دادمو از آشپزخانه بیرون زدم، چشمانش را به

 دنبال خودم حس میکردم، مقابل در بالکن پرده را

 کنار زدم و چشمانم بابت اطمینان از آنچه احساس
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متش چرخید و جوابم مثبت بود، به چهرةمیکردم س  

 .دوست داشتنیاش لبخند زدم و وارد بالکن شدم

 ساعتم به دستم نبود و نمی دانستم چند دقیقه

 ایست که در آن هواي سرد همانطور یک لنگه پا و

 مشتاق منتظرش ایستادهام؟

 در ذهن جوش آمدن آب برنج و دم کردنش را دقیقه

از این ایستادن بینتیجه  گرفتم احتماال چیزي کمتر   

 من میشد

 !شاید نمی خواست بیاید



 ناامیدي بدي به جانم افتاد، شاید آنقدر که من

 اشتیاق با او بودن را داشتم او این احساس را

 نداشت، چه نتایج تلخی

 دستانم از روي سینه ام افتاد

 همان لحظه تقهاي به در تراس خورد

راس ضربهانگار کسی با انگشت بر در شیشه اي ت  

 میزد

 رو که بر گرداندم دیدمش اینبار با فردي جدید میان

 آغوشش

 نگاهم روي دخترك و آن چشمان پف کردهاش

 نشست

 دیگر دلیلی براي این انتظار نبود

 چشمانم روي گنجشککم و آن لبخند کوچکش

 نشست و لبان صورتیاش که آرام باز و بسته شدند و

م حدس بزنمصدایی که من نشنیدم و حتی نتوانست  

 چه گفت
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 دستگیره را پایین دادم و با باز کردن در او همانطور

 که دخترکش را بهحصار داشت چند قدمی عقبتر

 رفت، بوي خوش برنج زیر بینیام پیچید

 در را سریع پشتم بستم



 ببخشید که خیلی منتظرتون گذاشتم-

اند و نیملحن دلجویش نگاهم را روي صورتش نش  

 نگاهی به چهرة آرام فرزندش که با دقتی خاص خیرة

 چهرة من بود انداخت

 تا برنج رو دم کردم صداي بهار رو شنیدم، مجبور-

 ...شدم سریع برم پیشش

 حرف مشاورم در سر پیچید،این زن کودکش در

 !اولویت زندگیاش است و باید این را بپذیري

ا اینالبته که این کوچکترین قسمتش بود ام  

 موضوع را باید درك و با خودم حلش میکردم

 لبخند زدم نه از تظاهر بلکه آن دو چشم تیلهاي و

 کنجکاو به خندهام انداخته بود وحاال میدانستم آن

 .فکرهاي تلخ درون سرم خیلی هم درست نبود

 شباهت عجیب بین نگاههایشان برایم جالب و لذت

 بخش بود

 کار خوبی کردید-

ار کوچک گشت روي اصل زندگینگاهم روي به  

 گنجشککم و همان فردي که مشاورم تمام اصراریش

 روي او و آینده اش بود

 آرام و پر احتیاط دست باال آوردم و سمت گونهاش

 دراز کرد، سر انگشتانم که به لپ هاي نرمش خورد ،
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 سریع رویش را چرخاندو خودش را بهحصار مادرش

تر چسباند و در همان حال با نگاهی زیرزیرکیبیش  

 خیره ام شد

 از حرکاتش خندهام گرفت

 رد نگاهم روي چهرة آرام ریحانه نشست

 او پر محبت دستی به کمر دخترك کشید و با لبخند

 محوي نگاهم کرد

 از خواب که بیدار میشه یکم بدعنقه-

 نمیدانم چرا اما این حرف را در سرم نت برداري

 کردم

د همانطور که مشاورم خواسته، وقت گذارندن باشای  

 !این کودك و شناختنش

 با دست به کاناپه پشت اشاره کردم

 اشکال نداره ،درکش میکنم-

 ریحانه چرخی زد و روي کاناپه تک نفره نشست و

را روي پایش-به قول خودش عنق-همانطور که بهار   

 مینشاند پرسید

 چطوري؟-

ین بار تمام سهملبخند زدم گشاد و خوشرو و ا  

 نگاهم آن کوچولوي کنجکاو بود



 چون منم از خواب که بلند میشم یکم عنقم-

 من توقع نداشتم این کودك در همین لحظه هاي

 کوتاه با من ا خت شود ، باید آرام آرام بهش نزدیک

 میشدم

 نگاهم سریع به سمت مادر زیبایش چرخید ، نگاهش
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زندش بودروي فر  

 و این چشم ها چقدر عشق به فرزند درونشان موج

 !میزد

 بابت برنج هم ممنون-

 چشمانش به سمت من گشت ، دخترك درحصار

 مادرش تکانی خورد ، انگار دلش میخواست روي

 زمین قرار بگیرد

 خواهش میکنم، ان شاهللاا از طعم غذا خوشتون بیاد-

رس وگنجشککم یخش باز شده بود و حاال بدون ت  

 فرار از نگاههایم چشمانش رویم مینشست و لحنش

 پراحترام اما صمیمی و دلنشین بود

 شاید این صددرصد خواسته  من نبود اما بهتر از آن

 ریحانه  معذب ساعتی قبل بود

 پر اطمینان به چهرهاش لبخند زدم

 مطمئن هستم خوشم میاد-



 لبخند زد گرم و دلنشین

گاهمان قطع شد، انگاربا تکان بیقرار بهار اتصال ن  

 امروز همه همت به بریدن این طناب دوست داشتنی

 کرده بودند

 زبان ریحانه که گرم و دلخواه به قربان صدقه  

 دخترش چرخید حس نرمی در سینهام احساس

 کردم

 بهار اصرار بر زمین رفتن داشت و انگار ریحانه در

 مقابل اصرارهاي این فسقلی تصمیم بر مقاومت

 نداشت
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 باشه جان دلم، یه لحظه صبر کن االن میریم پایین-

 نگاهش روي زمین چرخید که من سریع ایستادم

 فرش این قسمت کوچک بود و چون زیادي پا خورده

 بود از نظرم براي لمس تن سفید بهار خیلی تمیز

 .نبود

 اینجا مناسب شما و بهار نیست-

آن سمت پذیرایی میرفتمنگاهش به دنبال من که   

 کشیده شد

 آن سمت خانه فرش بزرگتري بود که مبلهاي

 کالسیکم را براي مهمانهاي مهمم آنجا قرار داده



 بودم و بابت همین موضوع زیاد به آن سمت

 نمیرفتیم

 ممنون ، راضی به زحمتتون نیستم-

 در حالی که عسلیهاي مبلها را برمیداشتم و بین

ادم نیم نگاهی به صورت پرمبل و دیوار قرار مید  

 خجالتش انداختم

 می دونستی زحمت هم معنی مزاحمته؟-

 لبخندي خواستنی و نمکین روي لبهایش نشست

 آهسته و نرم روي فرش شیري و صورتی رنگ

 نشست و بهار را روي فرش نشاند

 می دونم ولی شما هم میدونید بهار رفالکس داره؟-

خطرناك را ازکارم تمام شده بود و میزهاي کوچک   

 جلوي دست آن وروجک جمع کرده بودم، از همین

 نگاه کنجکاوش می توانستم حدس بزنم قرار است به

 .کجاها برود
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 تا جایی که او معذب نشود نزدیکش نشستم، بالخره

 من هم دل داشتم و دوست داشتم این اولینهاي

 !کوچک را با او امتحان کنم

روي زمین با هم نشستن !! 

 نیم نگاهی سمت آن بچه گربه انداختم که دمر شده



 بود و با دست مشغول گرفتن گل هاي فرش شده بود

 انداختم،خنده ام گرفت چه کار باطل اما بامزهاي

 رفالکس معده؟-

 بله، پس حق بدین بترسم که بهار روي این فرش-

 سفید و قشنگ کار بدي بکنه

، دوست داشتمچشمانم روي چشمانش نشست  

 نزدیکش بشوم، آنقدر که نفسهاي گرمش را روي

 پوست صورتم احساس کنم و آن موقع دستم را

 طوري دو طرف صورتش بگذارم و فشار بدهم تا

 لبهاي صورتیش به شکل ماهی جمع شود

 اما پر لذت فقط خیالش را در دل نقش بستم

 لبخند از صورتم جدا نمیشد ، پس با همان چهرة

بورانه گفتمبیخیال ص  

 مهم نیست، براي من و این خانه این اتفاقها الزمه-

 باز هم نگاهش ریز شد و همانطور که حواسش به

 بهار بود با اشتیاق دنباله  حرفم را گرفت

 چرا الزمه یکی رو فرش خونتون باال بیاره؟-

 از لحن شوخش خنده ام گرفت

 نگفتم هر کسی فقط یه کوچولوي شیرین-

 خندید

911 

 یک قدم با تو      



 چرا خب ؟-

 اخ که این جو بوجود آمده را چقدر دوست داشتم

 اینطوري یکم خونم روح میگیره، حقیقت من خیلی-

 عالقهاي به این وروجکهاي شیطون ندارم ولی

 اعتقاد دارم حضورشون به خانه روح و رنگ میپاشه

 می توانستم مقابلش فیلم بازي کنم و از عالقه  

بیحد و حصرم به کودکان بگویم اما دلمنداشته و   

 نمی خواست بینمان با یک دروغ حتی

 مصلحتی و کوچک لکه دار بشه

 به قول مشاورم من باید ریحانه و بهار را همانطور که

 هستند میپذیرفتمو گنجشککم هم باید من واقعی

 را میشناخت

 لبخند مهربان و نگاه براق و درخشانش و این حس

نبش ساطع میشد را دوست داشتمآرامشی که از جا  

 نگاهش روي دخترکش بود که پایه  مبل را گرفته بود

 ، مخاطب کالمش من بودم

 حرفتون حقیقته محضه، بودن بهار مشوق من براي-

 ادامه  این زندگی و گذروندن سختیهاشه، چون

 میدونم هر وقت برگردم بهارم تو خانه منتظرمه

یرنگاهش سمتم چرخید ، احساست بی نظ  

 مادرانهاش در نگاهش موج میزد



 زندگی سخته، خرج و مخارج زیاده ولی وقتی-

 لبخند بهار را میبینم همه چی از یادم میره، تو این

 مدت جدایی و فرار پدرش هر کسی من را دید گفت

 اي کاش بهار نبود اینطور مشکالتم به حداقل
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واستهاش ایمان دارم،میرسید اما من به خدا و خ  

 خودش میدونسته که داره به زندگی من امید و

 انگیزه تزریق میکنه

 با صداي ضربه و نق آرام بعدش نگاه هر دویمان

 سمت بهار چرخید و اویی که زیر مبل گیر کرده بود

 و براي رهایی مدام سرش را باال می آورد به زیر مبل

 برخورد میکرد

ریع ایستادمقبل از آنکه او بلند شود س  

 اجازه بدید من کمکش میکنم-

 او با لبخندي این اجازه را داد و من مانند یک

 آتشنشان ِخبره سریع سمتش رفتم ،رو به رویش

 نشست و سرم را خم کردم تا چشمانم قشنگ هم

 راستاي او شود

 او تا من را دید غر زد ، مطمئنا براي رهایی از من

 کمک میخواست

لبخند زدم به چهرة گیرافتادهاش  



 سالم خانم کوچولو ، گروه امداد اومده تا شما را-

 نجات بده

 خیلی نرم مبل را از باالي سرش برداشتم و چشمان

 براق و کنجکاوش مبل را که با فاصله از او روي هوا

 حرکت کرد و روي سنگفرش جایی دور تر از او روي

 زمین نشست دنبال کرد، شک نداشتم لحظهاي بعد

مبل است، چشمانش او را لو میداد دوباره زیر  

 نگاهش کردم، حواسش به من بود

 دلم خواست لمسش کنم، روي زانو نشستم و
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 آهسته و نرم روي گونهاش دست کشیدم

 این بار فرار نکرد و سهمم از لپهایش بیشتر

 شد،چقدر نرم بود بیاختیار یاد مارشمالو افتادم

شبیه همان بود شیرین و چسبناك و این فسقلی هم  

 بیش از اندازه نرم

 حقیقتش فعال برایم همین اندازه کافی بود ، پس پا

 عقب کشیدم و کنار ریحانه با همان فاصله  قبل

 نشستم

 ممنونم-

 به نیم رخش نگاه کردم

 احتماال تا چند دقیقه دیگه دوباره اون زیر باشه-



 خندید و نگاهم کرد

رشمالوي فنقلی باعث این جویعنی حضور این ما  

 دوست داشتنی بینمان شده بود؟

 انگار این بهار کوچولو قدرت زیادي داشت و علی

 خوب از آن خبردار بود

 صداي آیفون حواسم را از آن چهرة دوست داشتنی

 پرت کرد

 اومدن-

 نداي ریحانه پاي من را از زمین جدا کرد ، با سر

 تائید کردم و سمت آیفون حرکت کردم

 دست خودم نبود که لبخندم محو میشد و حسی

 مزخرف تمام تنم را پر میکرد

 حضور این دو نفر ناخواسته ریحانه ام را از من دور

 میکرد و خوب میدانستم با باز شدن در و آمدن علی
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 عکسالعمل بهار چطور میشود و حاال من دیگر

یرین سهمنمیخواستم این حال خوش و جو ش  

 کسی جز من شود حتی اگر آن فرد رفیق شکست

 خورده و شفیقم بود

 همانطور که فکر میکردم شد

 علی پایش به خانه نرسیده و با دیدن بهار هر دو



 چنان ذوقی کردند که انگار سال ها است همدیگر را

 ندیدهاند

 تیغ برندة حسادت به سینهام خط میانداخت ،

صحنههاي پر محبتمیدانستم قیافهام با دیدن   

 علی و بهار دیگر هیچ شباهتی به قبل از آمدنشان

 ندارد و نمیخواستم این تغییر حاالت چهرهام را

 ریحانه متوجه بشود ،پس غذاها را به دست گرفتم و

 با اعصابی کش آمده و قیافهاي درهم شده وارد

 آشپزخانه شدم

 !به به چه بو برنجی-

ه شدحنانه بود که پشتم وارد آشپزخان  

 کالم سرخوشش را بیجواب گذاشتم، او بهتر از من

 به خودش مسلط بود ، همان زمان که وارد خانه

 شدند و رفتار علی را دید غم افتاده به نگاهش را

 دیدم اما در رفتار و کالمش صدمی تغییر حاصل

 نشد، شاید اصال او بابت مشکل علی ناراحت شده نه

 !نوع رفتار این مرد و دخترك

- میگفتی ما برنج نخریم دیگه خوب ! 

 کباب ها را روي کانتر گذاشتم،
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 تلخ و بی حوصله نگاهی بهش انداختم



 براي فردامه-

 چت شده تو؟-

 کفري از صداي قربان صدقه هاي علی ابرو در هم

 کشیدم و براي برداشتن بشقاب و قاشق و چنگال در

 کابینت را باز کردم

- ه؟ چرا دوباره پاچه میگیري؟وا چت  

 پر حرص بشقاب ها را روي کانتر قرار دادم و

 خواستم دو تا درشت بارش کنم

 کمک نمی خواید؟-

 صداي خودش بود، لطیف و دلربا

 انتظارش را نداشتم، انگار حنانه هم فکري شبیه به

 من داشت که جاخورده سمتش چرخ خورد، من از

دمپس سر حنانه چهرة دلربایش را دی  

 حنانه زودتر از من جواب داد

 نه عزیزم ، دست شما درد نکنه-

 از مغز معیوب حنانه لجم درآمد، مگر تو علی را

 دوست نداري و در مورد ریحانه نگران نیستی پس

 چرا دوباره پیش هم هلشان میدهی؟

 دندان روي هم فشردم تا حرفی نثار حنانه نکنم

رد خوبی هماما انگار این صبر و حوصله  من باز خو  

 داشت خدا داشت جایزة این همه خشم فرو خورده



 !را میداد

 گنجشککم لبخندي دلنشین به لب آورد و نگاهش

 بین من و حنانه چرخید ، حال او هنوز شبیه به قبل
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 بود همانقدر مطبوع و خواستنی

 تعارف نکنید، غذا ممکنه سرد بشه، بگید من-

م؟چیکار کن  

 این بار نگذاشتم مراد دلم را حنانه دوباره گند بزند با

 دست سریع کمرش را به کناري هل دادم انقدر که

 کمی به سمت چپ رفت اینطور او و من مخاطب هم

 میشدیم ، دیسهاي مخصوص کباب را روي کانتر

 سمت ریحانه سر دادم

 لبخندي روي لب نشاندم

 کباب ها با شما-

جایش صاف وسط قلبم بود جوابم لبخندش بود که  

 انگشتانش دیسها را گرفت و اینبار خودش با

 برداشتن چنگالی از درون جاقاشقی کنار سینگ

 مشغول به کار شد

 حضور این زن در آشپزخانهام آنقدر رویایی و

 !شیرین بود که نمیشد از دیدنش لذت نبرد

 آن کسی که دوستش داري در کنارت بایستد و پا به



و چه حس ملس و خوشمزهاي در زیر پایت کار کند  

 دندان و دلت میچرخد و چه خیال پردازي ها که اگر

 !!!او براي من شود و این همه شیرینی همیشگی شود

 او کباب میچید و من برنج میکشیدم دقیق کنارش

 ، تمام حواسم به او، و ظرافت انگشتانش بود

 دلم میخواست یک تکه از کباب را همانطور با

دهانم بگذارد انگشت به  

 از افکارم خندهام گرفت دور نبود زمانی که تمام این
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 افکار و رفتارها را چیپ و احمقانه میخواندم

 دیس کباب را برداشت، چشمانم سمتش سر خورد و

 نگاهش را روي خودم دیدم، از این مچگیري

 چشمانش هول کرد و لحظهاي گرد شد

بت حوالهاش کردم و یکی از دیس هالبخندي پر مح  

 را از مقابلش برداشتم و بدون حرفی از کنارش رد

 شدم

 عاشقش بودم و این نگاههاي او شبیه به همین حال

 من بود! نکند او هم من را میخواست؟؟

 زمان دیگري نبرد تا تمام شام روي میز ناهارخوري

 چیده شد

 علی بهار به بغل پشت میز نشست و حنانه در



رکتی بین المللی صندلی کنار علی را انتخاب کردح  

 من هم روي صندلی سر میز نشستم و ریحانه مقابل

 علی در آن سمت میز نشست

 ریحانه خانم چقدر بکشم؟-

 نگاهم کوتاه سمت علی گشت او تمام مدت حواسش

 پی بهار بود حاال و یکباره اینطور خودش را متوجه

 ریحانه نشان میداد؟

میخارید این رفیق تنش ! 

 آتش درونم شعله ور و سینهام محکم شد اما مانند

 بازیگري حرفهاي گرم و صمیمی دیس برنج را بلند

 کردم و به سمت ریحانه گرفتم

 من حواسم به ایشون هست، شما بهار خانم را-

 داشته باش
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 پس من چی؟-

 نگاهمان روي چهرة شاکی حنانه نشست، نمی

نستم این سري چه گندي میخواهد بزند، نگاه ودا  

 حالت چهرهاش که نمود خوبی نداشت

 او تمام نگاهش به علی بود و این مرد بی خبر

 متعجب به حنانه  جدید کنارش زل زده بود

 تو این جمع سه تا خانم هست اما انگار کسی قرار-



 ....نیست به من توجه کنه ، نه برادرم نه

ش مکث کرد و نگاه من هشیاردر گفتن ادامه  حرف  

 براي آنچه در دل حدس میزدم که علی را خطاب

 کرده بود

 راستش دلم براي خواهرم سوخت، او حالی شبیه به

 من داشت و حاال جز بیاعتنایی از علی چیزي

 نمیدید

 ناخواسته پر غیض به علی نگاهی انداختم

 علی جان حواست بیشتر به این خواهر من باشه-

آرام با همان لبخند و گرماي پر ادبشچشمان علی   

 روي من و حنانه چرخید و با لحنی متواضعانه در

 حالی که سرش را کمی خم میکرد گفت

 من همیشه حواسم به حنانه جان هست ولی بازم-

 به روي چشم

 و در حالی که دیس چنجه را یک دستی بر میداشت

 به سمت حنانه گرفت

 شرمنده ، بفرمائید-

ل از گل حنانه بشکفد و مشتاق دوتوقع داشتم گ  
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 سیخ بردارد

 اما انگار اشتباه حدس زده بودم چون قیافه.اش از



 قبل دمغتر شد و فقط یک سیخ برداشت و بدون

 نگاهی به علی تشکري ساده کرد

 انگار علی هم خیال من را کرده بود که از این حنانه  

ود ، لبخند علی هم محوپژمرده شده تعجب کرده ب  

 شد

 نگاهم روي ریحانه گشت او هم با نگاهی دقیق اما

 گرفته خیرة حنانه بود

 با صداي ضربهاي بر بشقاب و نقی کودکانه حواس ها

 پرت شد

 بهار ناراضی از جایش و درگیر براي برداشتن قاشق

 رو به رویش دست و پا میزد

 جانم خانم عسل-

- ما رو اذیت میکنهعلی اقا بدینش من اینطور ش  

 آن دو گرم در احواالت بهار شدند اما من نه،

 چشمانم هنوز روي حنانه بود که تکه گوشتی را در

 دهان بی میل میجوید،انگار سنگینی نگاهم را حس

 کرد که سر باال آورد نگاهم کرد، از اشک حلقه زده

 در چشمانش سینه ام درد گرفت

ن گنجشککمخاك بر سر منه برادر کنند که با بود  

 یکدانه خواهر دیوانهام را فراموش کرده بودم

 لبخندي کوچک روي لب نشاندم و آهسته لب زدم



 اشکال نداره-

 جوابی به من نداد و سرش را پایین انداخت
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 یک قدم با تو      

 .حال بدي یکباره وجودم را در بر گرفت

 در تمام مدت شام نگاهم پی حنانه بود و توجهام

تر روي او بودبیش  

 گنجشککم کنار دستم بود و نگاهش مدام روي بهار

 و قاشق هاي کوچک و نوك قاشقیه ماست بود که

 علی به دهانش میگذاشت ، علی هم حالی شبیه به

 من داشت و سعی داشت در کنار بهار و ریحانه

 توجهی مختص به حنانه را هم نشان بدهد اما حنانه

باران خورده جمعتمام زمان شام مانند جوجهاي   

 شده در خود با جواب هایی کوتاه جمع را همراهی

 می کرد

 غذا بیشتر از آن که فکرش را میکردم زیاد آمد

 زمان سفارششان به ریحانه و تقویت بدنی اش فکر

 کردم اما در طول شام زیاد نشد تعارفش کنم و

 حنانه هم برعکس همیشه و آن اشتهاي

سیخ چنجه رادایناسوریاش امشب تنها همان   

 .خورد

 ممنون آقا حسام خیلی شام لذیذي بود-



 نگاهم از بهار که براي گرفتن سیخ دست دراز کرد

 بود کنده شد و سمت ریحانهام برگشت

 نمیشد چهرة دوست داشتنیاش این اندازه به من

 نزدیک باشد و لبخند نزنم

 با رویی گشاده به چشمان زاللش خیره شدم

- دنوش جانتون، کم خوردی ! 

 این مقداري که شما غذا سفارش دادین براي یه-
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 یک قدم با تو      

 بیست نفر آدمه نه چهار تا آدم اونم دو نفرشون

 اینقدر کم غذا باشن

 چشمانم این بار به سمت علی و صورت بشاشش

 چرخید، بله که باید حالت خوب باشه یار درحصار و

 ...دنیا به کام و آنوقت خواهر کوچک من

 چه حرصی از علی در تنم پیچید، در تمام این سال

 ها یاد ندارم به اندازة این مدت کوتاه از علی کفري و

 یا عصبی بوده باشم

 سعی کردم احساسات درونی ام روي کالمم تاثیر

 نگذارد

 حنانه ماشاهللاا خوش اشتها است نمیدونم االن یهو-

 !چش شد

تو ببند ولیحنانه چشم غره اي حوالم کرد یعنی دهن  



 این روش خواهر من بی جواب بود آخر مگر علی

 علم غیب داشت که بفهمد این دیوانه عالقه اي خاص

 بهش دارد؟

 حقیقتش نمیشد علی را یک گوشه  رینگ افکارم

 بگذارم و به تمام حرصی که از ریحانه از سرش دارم

 بزنمش یک جاهایی هم باید انصاف به خرج میدادم و

ر مسائل را بررسی میکردمکمی عاقالنه ت  

 نگاه مهربان علی سمت حنانه چرخید و لبخندي

 گرم نثارش کرد

 حق داره تمام امشب ایدة ایشون بوده و حاال ما-

 یکم در حقش بیانصافی کردیم

 جو سنگین سر شام دوست نداشتم ادامه پیدا کند
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 یک قدم با تو      

دار برایشپس به در شوخی زدم و با خندهاي معنا   

 چشم و ابرو آمدم

 حنانه جان یه هادي دارن که سر غذا تمام-

 حواسشون معطوف به ایشون، یکم بد عادت شده

 چشمانش براق شد

 بد نبود یکم شما از پدرتون یاد میگرفتین-

 با همان فرم صورت قبلم گفتم

 آخه احساس کردم طرف حسابت من نبودم-



مانددر یک لحظه چشمانش گرد و دهانش باز   

 نگاه ریحانه و علی که سمتش چرخید به شکل با

 نمکی گونه هایش گل انداخت

 یکباره از روي صندلی بلند شد و دو تا از دیس هاي

 کباب را برداشت و با صداي لرزان و تند گفت

 کم چرت بگو-

 نگاه علی با دقت روي حنانه چرخید و تا آشپزخانه

 همراهیش کرد

و امیدوار بودم شصتشخب یه نخ به علی داده بودم   

 کمی خبردار شود

 ریحانه

 بشقاب کثیف خودم را برداشتم و دست بردم تا

 بشقاب حسام را هم از جلویش بردارم که چشمانش

 اول روي بشقاب و بعد بر دستم نشست و انگشتانش

 سمت دیگر بشقاب را گرفت

 چرا شما ، خودم جمع میکنم-

کار هايراستش دیگر نه به خاطر زشت بودن این اف  

923 

 یک قدم با تو      

 معمول کمک نمی کردم تمام تنم پر شده بود از حس

 آرامش

 ...این خانه و صاحب خانه  خاصش



 آرامشی را به من هدیه کرده بودند که سال ها بود

 فراموشش کرده بودم

 من می خواستم کمک کنم، به خاطر خودم و حس

به من شیرینی که حضور در آشپزخانه این خانه  

 .میداد

 حضور این مرد و رفتارهاي مردانهاش دلم را آب

 میکرد و به من یادآوري میکرد که هنوز زنی هستم

 پر از نیاز به دوست داشته شدن و دلم می خواست

 نگاه و رفتار حسام را به این حس معنی کنم، ته دلم

 غم بود حسرت بود و نبایدها اما میخواستم از حالم

ه همیشه از قضاوت شدن میلذت ببرم، منی ک  

 ترسیدم و فکر فردایم را میکردم االن دلم

 میخواست همین یکبار را فقط در خانه  حسام همه

 .چیز را به خودم راحت بگیرم

 لبخند به روي لب نشاندم

 قراره براي هر بار کمک کردن همینقدر تعارف-

 کنید؟

 تک ابرویی باال انداخت و چشمان من روي چهرة

ت کردجذابش حرک  

 نه قرار نیست-
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 لحن عسلش کامم را شیرین کرد

 بشقاب را برداشتم و به سمت آشپزخانه رفتم

 بشقاب ها را درون سینگ گذاشتم و دوباره سمت

 میز رفتم که علی همان دم آشپزخانه بهار به بغل

 جلویم ایستاد

 شما بهار رو بگیرید بقیش من کمک میکنم-

دانستم چی بگم؟ واضح ترین کار را کردم و بهار نمی  

 را بهحصار کشیدم و به سمت اتاق رفتم، بهار

 گرسنه هم بود و باید شیر درست میکردم تا بهش

 بدم، کنار رختخواب هاي تا شدهاي که قبال رویشان

 خواب بود نشاندمش و شیرخشک و جغجغه  

 کوچکش را مقابلش گذاشتم وشیشه شیرش را

براي پر کردنش آب جوش از اتاق بیرون برداشتم و  

 زدم

 با ورودم به سالن و نگاهی اجمالی جاي خالی حسام

 را احساس کردم ، علی و حنانه در کنار هم در

 آشپزخانه بودند، کنار ماشین ظرف شویی نشسته

 بودند دقیق رو به روي هم و با هم ظرف ها را درونش

د و منقرار میدادند، کسی در ذهنم حرف هایی میز  

 تمام مدت سعی میکردم به نجواهاي فضوالنهاش

 اهمیت ندهم



 حرف حنانه قبل شام جز بحث ناراحت کننده و حس

 همدردي که بهم داد، یک حس دیگر را هم در

 وجودم نشاند ،یک کنجکاوي یا شاید یک سوال؟

 حنانه به علی اهمیت میداد؟ مثل یک دوست شاید
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 یک قدم با تو      

ي بیشتر از اون ، شبیه حس من به حسامچیز ! 

 آهسته جلوتر رفتم، زاویه  قرار گرفتن آنها و منی

 که به سمتشان میرفتم طوري بود که متوجه من

 نبودند

 حنانه جان ، موضوعی هست که من باید بدونم؟-

 نه چطور؟-

 من واقعا نمی خواستم فضولی کنم و حرف هایی که

ید باید برمیگشتمبه من ربط ندارد را بشنوم، شا ! 

 ولی رفتارت قبل شام...!من نمیخوام تو رو-

 اونطوري ببینم و میخوام دلیلش رو بدونم شاید

 !بتونم کمکت کنم

 لحن پر نوازش و مهربان علی میگفت او هم به آن

 !چیزي که من خیال کرده ام فکر میکند

 خواستم قبل از آن که بیشتر از آن بشنوم اعالم

امال دم ورودي آشپزخانه بودم،حضور کنم، دیگر ک  

 دهان باز کردم که چادرم کشیده شد



 و من قبل از انکه حرفی بزنم سمت عقب چرخیدم و

 حسامی که در سکوت پشتم ایستاده بود

 او کی اینطور بیصدا پشتم ظاهر شده بود!؟

 قبل از سوالی از سمتم انگشت روي بینیاش

 گذاشت به حالت هیس

ه بود؟جا خوردم، چرا؟ چیزي شد  

 انگار رد سوالهایم را از چشمانم خواند و لبه  چادرم

 جایی دقیق نزدیک دستم را به سمت خود کشاند و

 با دست دیگرش به راهروي پشتمان اشاره کرد
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 یک قدم با تو      

 علی من جرئت گفتنش رو ندارم-

 لحن مردد و نگران اما پر احساس حنانه من را چقدر

خت وقتی به حسام و احساساتم فکریاد خودم اندا  

 میکردم

 نگفتنش حال خوبی بهت میده؟-

 حرکت سر و دست حسام نگذاشت بیشتر آنجا

 بمانیم و حرف هایشان را بشنویم و با بیصدا ترین

 قدمهایی که میشد برداریم به اتاقی که بهار داخلش

 بود برگشتیم

 ببخشید-

اق بوداین اولین کلمه  حسام بعد از ورودمون به ات  



 نگاه بهار روي ما که وارد اتاق شده بودیم ماند

 به چهرة حسام با دقت نگاه کردم

 چرا این کارو کردین؟-

 چادرم را رها کرد و لبخندي به نگاه پرسوالم

 انداخت، کمی از من فاصله گرفت و به سمت بهار

 رفت، بهار کار معمولش که وقتی کسی را ایستاده

انجام داد، باسن و میدید و هوس بغل میکرد را  

 کمرش را همانطور نشسته مدام از زمین بلند میکرد

 و دستانش را به سمت فرد مخاطب دراز میکرد و

 حاال این حرکات شیرینش قسمت حسام شده بود

 حسام سکوت کرده بود و حاال با این حرکت نمکی

 بهار انگار کال جواب به من را از یاد برد و سمت بهار

زانویش دقیق مقابل بهار نشستخم شد و روي دو   

 حاال بهار مانند یک تحلیلگر به چهرة مهربان حسام
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 یک قدم با تو      

 و آن لبخند دوست داشتنیاش خیره مانده بود

 نمی دانم چطور از احساسی که ریز ریز در دلم رشد

 می کرد بگویم از شوقی که هنگام نزدیکی این دو

ر حسی منع کننده وفرد به هم داشتم و در آخ  

 ...تلخ

 بهار بعد از بررسی هاي مورد نظر به مرادش رسید و



 درحصار حسام رو به رویم قرار گرفت

 حسام با دقت دستش به دور کمر وزیر باسن بهار بود

 و دست دیگرش بازوي بهار را در دست گرفته بود

 چقدر نرمه-

 لحن بامزه و خندة حسام لبخندي به لبم آورد

دلم بخواد حسامحصارش براي دختر من این که من  

 همیشگی باشد و او بشود کسی که نقش کامران

 نامرد را براي بهار در زندگی ایفا کند کامال

 خودخواهانه و خجالت آور بود اما همیشه آرزوهاي

 !آدمها تمیز و زیبا نبودند

 ...ریحانه-

 صداي نرم و پر نوازشش مانند ملودي پر آرامش

م را درنوردید و حسی ناب را بهسلول به سلول تن  

 جانم هدیه کرد...چقدر اسمم با صداي او زیبا بود

 عقلم میگفت  کب کنم یا با تعجبی تند دلیل این

 صمیمیت یکباره را بپرسم، اما من و دلم قصدي براي

 ...این رفتارها نداشتیم

 من با این مرد داشتم ریحانهاي جدید را تجربه

 میکردم
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ک قدم با توی        

 گیج شده از صدایش نگاهش کردم



 لبخند زد و دل بی حیاي من بی توجه به هرچه در

 تمام عمر رشته بودم جانمی را در جوابش زمزمه

 !کرد... او نشنید

 نگاهم را که دید لبخندش عمق گرفت، این مرد

 دوستم داشت وگرنه هیچ دلیل دیگري نبود که

 !اینطور زیبا و خواستنی نگاهم کند

 حنانه علی رو دوست داره-

 حرف یکبارهاش چشمانم را گشاد و نهاي بیاختیار از

 دهانم بیرون انداخت

 این بازي ابروهایش چقدر نمک چهره اش را بیشتر

 میکرد، ابروهایش باال ماندند و نگاهش پر شیطنت

 گرد شد

 !نه؟-

 خجالت کشیده از حرف نسنجیده ام لبم را به دندان

 گرفتم

- جالب بود منظورم چه ! 

 ارام و پر طمئنینه خندید

 !چه دستور زبان جالبی-

 کالم شوخ و خندانش لبخند به لبم آورد، بهار کالفه

 از گشنگی و خواب نصفه نیمهاش دست به سینه  

 حسام فشرد و تنش را عقب داد



 اِ -

 سریع جلو رفتم و دست سمتش دراز کردم و به

 توجیح کالفگیاش گفتم
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دم با تویک ق        

 گشنشه،شرمنده-

 دست حسام طوري پشت کمر بهار قرار گرفت یعنی

 قرار نیست بهار را به من بسپاره و همین باعث شد

 نگاهم از بهار سمت او بچرخد

 فاصله  بینمان کم بود و بوي عطر خنکش بینیام را

 نوازش کرد

 چشمانش کورهاي بود پر حرارت که قصد کرده بود

 سینهام را آتش بزند،

 اجازه بده بغلم بمونه-

 آخه اذیت میکنه-

 نگاهش از من روي نیم رخ بهار غرغرونشست

 مارشمالو میتونی یه کوچولو دیگه تحمل کنی تا-

 ببینیم خواهرم به مراد دلش میرسه یا نه؟

 بهار با همان چشمان درشتش با دقت به حسام نگاه

 کرد خنده ام گرفت انگار متوجه میشد حسام از او

ستهچه خوا  

 مارشمالو؟-



 به چهرة متعجب من نگاه کرد

 آره، مثل مارشمالو نرم و شیرینه-

 از لفظ بامزهاش در کنار آن چهرة دوست داشتنی

 خوشم آمد، اصال اگر حقیقتش را بگویم تازگی ها از

 !همه  کارها و رفتارهاي این مرد خوشم میآمد

 بهار که دوباره شروع به غر زدن کرد حسام براي

ه داشتنش مجبور شد در اتاق شروع به راهآرام نگ  

 رفتن بکند و حاال من میان لذت بردن از منظرة
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 بینظیر رو به رویم ناخواسته به مغوله  دیگري هم

 !فکر می کردم به علی اقا و احساس حنانه

 از همه جالب تر حسامی که من را به اتاق کشانده تا

ش را ابراز کندخواهرش شاید عشق ! 

 نگاهش کردم بهار درحصارش بود و جلوي کتاب

 خانه  چوبیاش ایستاده بود و منتظر ري اکشن بهار

 بود و دخترکم طبق معمول دوست داشت هر چیزي

 را بگیرد و پس بابت همین دست دراز کرد اما نه

 براي کتاب ها بلکه براي تقدیرنامهاي که از دور

 .نمیشد رویش را بخوانم

ام نظارهگر بود بهار با کنجکاوي انگشتانش بهحس  

 لبه  چوبی قاب برخورد کرد ، قاب تکانی خورد و قبل



 از آنکه بهار بتواند بگیردش از روي طبقه روي فرش

 افتاد

 حسام نیم نگاهی به بهار که همه  حواسش به قاب

 روي زمین بود انداخت و در عین جدیت اما با لحنی

 صمیمی پرسید

- کست؟به نظرت ش  

 آرام به سمتشان رفتم و خم شده و قاب را از زمین

 برداشتم ، چشمان براق و آغشته به بداخالقی بهار با

 من باال آمد ، نگاهی به قاب انداختم

 الحمدهللاا سالمه-

 عملیات شکست خورد-

 با لحن جدي حسام خنده ام گرفت قاب چوبی را

انهکمی دور از دسترس بهار روي میز کار کنار کتابخ  
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 یک قدم با تو      

 گذاشتم

 امیدوار بودید بشکنه؟-

 نگاه جدي اما پر مهر حسام روي چهرة خندانم

 چرخید

 !اگر قرار باشه شما تالفی کنید،بله-

 دل ندید بدیدم با حرفش قنج رفت

 لبهاي کش آمدهام عقب نکشیدند ، چشمانم بی قرار



 و بی طاقت از هرم نگاهش خیرهاش ماندند

 شرمندتونم این بار بهار باید براتون جبران کنه-

 باز هم این ابروي معروف که باال افتاد و دل من را

 مانند دخترکی عاشق تند و بیقرار کرد

 یعنی گوش و گوشواره از هم جدان؟-

 از لحن پر شیطنتش خندهام گرفت ، سعی کردم

 لحنم محکم باشد

 نخیر-

مند گفتشانه اي باال انداخت و با لحنی پیروز : 

 پس حرفی نمی مونه-

 حرفش تمام نشده سمت کتابخانه چرخید

 بهار جان اون طبقه شکستنی هست، میخواي-

 روي اون ها تمرین کنی؟

 احساس میکردم حال خوش و رویاییام را در این

 لحظه هیچ چیز نمیتواند خراب کند نه تمام

 بدهیهایم ، نه آن کامران بی غیرت، نه مریضی بهار

لی هاي همیشگیامو بی پو  

 در این اتاق احساس نمیکردم زنی بیوه و تنها و بی
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 پشت و پناه هستم، یک زن گم شده در این شهر و

 پنهان مانده از دید مردمان مهربانش



 احساس میکردم براي فردي مهم هستم و ارزش

 دارم، حال که خود آن فرد داشت یکی از عزیزترین

زندگیام میشدهاي  . 

 خدایا می دانم اینجایی دقیق کنارم شاید هم در

 آغوشت هستم که اینطور مملوام از این احوال خوش

 خدایا شکرت بابت ورود این مرد به زندگیام،

 قسمتم نیست میدانم و گلهاي هم ندارم اما با حضور

 این مرد فهمیدم عشق هم وجود دارد و توانستم

 تجربهاش کنم

- حنانه تونست بله را از علی بگیره؟به نظرتون   

 بیرون آمده از افکار پر آرامشم نگاهش کردم و با

 لبخندي پر مهر سوالی را که تمام مدت درون ذهنم

 چرخ می خورد را پرسیدم

 برام جالبه-

 بهار بداخالق بود و داشت مدام غر میزد، همانطور که

 نگاهم بین این دو فرد دوست داشتنیام می چرخید

فتمجلو ر  

 او خیرهام بود و منتظر

 دوباره نزدیکش بودم و گرماي تنش و بوي خنک

 عطرش من را دعوت به مامنی پر آرامش و امن

 !میکرد که سهم دخترکم شده بود



 نگاهم نوازشگرانه اما آغشته به شرم روي نگاه

 مردانه  نافذش نشست
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- راز محبتش بهاین کمک کردن به حنانه براي اب  

 !علی اقا

 دست بردم تا بهار را ازحصارش بگیرم و این بار

 ممانعتی نکرد و بهحصارم سپردش

 حنانه به گفته  خودش چندین ساله علی را دوست-

 داره، هر چیزي زیاد بمونه میگنده، ترسیدم از

 گندیدن این احساس در وجود خواهرم

 !چه تعبیر جذابی

 چه حرف قشنگی زدید-

 حسام

فور شده از تحسین در نگاهش باد به غبغبم افتاد،کی  

 اما کسی در درونم آرام نجوا کرد

 »!تو هم انگار می خواهی این محبت در دلت بگندد«

 نه نمی خواستم، تمام روش هایی که بلد بودم را در

 پیش گرفته بودم تا زودتر به این آرامش مطلق برسم

کنم و بتوانم همیشه در خانهام حضورش را احساس  

 به چشمان زیبایش لبخند زدم و آن نرمک بداخالق

 درحصارش



 بهتره به نتایجی رسیده باشن، چون فکر نمیکنم-

 بیشتر از این بتونه تحمل کنه

 نگاه او هم روي دخترکش گشت

 طفلکم تا االن هم صبوري کرده-

 دستانم را به دو طرف از هم باز کردم و با حالتی به

 سمت جلو تکانشان دادم

- س پیش به سوي آشپزخانهپ  
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 حرکات لوس و دمدهاي داشتم اما گور باباي هر چی

 !حس و خیاله من با همین کارها حالم خوش بود

 با رویی خوش و دعایی در دل از اتاق بیرون آمدیم،

 نگاهم سریع در سالن چرخید و با دیدن چهرههاي

تشون کمی حالمتفکر و جسم هاي دور از هم نشس  

 خوشم محو شد، انگار تمام نقشه هایم بر باد رفته

 بود و دعایم مستجاب نشده بود

 ریحانه خانم-

 با صداي جدي علی نگاهم همزمان با ریحانه سمتش

 چرخید

 بریم؟-

 برن؟ کجا برن؟

 قیافهام در هم جمع شد، این علی چه فکري کرده



 که براي گنجشکک من تعیین و تکلیف میکند، این

 زن جایش در خانه  من است، اصال گیریم شرایطش

 نیست که بماند اما علی هم حق ندارد این طور

 ...دستوري مانند همس

 !عمرا اگر این عنوان را در ذهنم هم بیارم

 بله، فقط اجازه بدین من براي بهار شیر درست کنم-

 علی لبخند زد و به سمت ریحانه که با قدم تندي

، رفت و بهار را از میانسمت آشپزخانه میرفت   

 آغوشش گرفت

 چه حس چرتی، چه حال پر عذابی، خدایا قرار هست

 باز هم خشمم را فرو بخورم یا روي صورت مردانه  

 !رفیقم خالیاش کنم
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 دستی به پیشانی ام کشیدم و کالفه نگاهی به حنانه

م نیستانداختم، کله اش درون موبایلش بود و معلو  

 !داشت چه غلطی میکرد

 جلو رفتم و دستانم را براي در امان ماندن علی

 درون جیب شلوارم فرو بردم

 هنوز که سره شبه، چرا انقدر عجله داري؟-

 نگاه علی سمتم چرخید، آنقدر چهرهاش آرام و

 عادي بود که حدس زدم هیچ حرفی بینشان رد و



ستفادهبدل نشده و حنانه از فرصتی که بهش دادم ا  

 نکرده، باورم نمیشد یعنی حنانه تا این حد از صحبت

 در مورد این عالقه خجالت میکشید؟ یا ترس از

 !نپذیرفتن باعث این سکوتش شده بود

 قربونت، من فردا باید صبح دادگاه باشم، قبلشم-

 ریحانه خانم را برسونم

 می خواهم بگویم رساندن ریحانه با من، اما خواهرم

کردم ؟ آن هم االن که بی توجه به مارا چه کار می  

 !کلهاش را در موبایلش کرده بود

 پس کم آورده فقط به ریحانه که شیشه را پر آب

 جوش کرده و از آشپزخانه بیرون می آمد نگاه

 انداختم

 باشه-

 در توانم نبود بیش از این حرفی بزنم

 ریحانه بهار را از علی گرفت و سریع به اتاق رفت،

جشکک چه عجلهاي به رفتن داشتحاال این گن ! 

 شب خوبی بود، با این مارشمالوي شیرین هم آشنا-
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 شدم

 علی با محبتی بیاندازه به بهار میانحصارش نگاه

 کرد و مالکانه لبخند زد



 بهتره زودتر بریم تا تو این لباس ها عرق نکرده-

بخند زدمدر جواب علی من به اجباري ناخوشایند ل  

 و ریحانه دنبال علی به سمت در خانه قدم برداشت،

 بهار شیشهاش را پس زد و علی در همان حال که

 شیشه را میگرفت ، در خانه را باز کرد

 نگاهم پر حسرت روي او بود، کفشش را به پا کرد و

 قبل از خروج سمتم چرخ خورد، دلم می خواست

ور تعبیراین نگاه لحظه  آخري را براي خودم اینط  

 کنم؛او هم دلش به رفتن نیست

 خداحافظ-

 لبخندي محو روي لب نشاندم

 خدانگهدارتون-

 وتمام ،رفتند و حاال من ماندم و خانهاي که گرماي

 .حضور این زن پرش کرده بود

 صداي قدم هایشان که قطع شد حنانه در خانه را

 بست

 غوطه ور در حال خرابم نگاهش کردم، دیگر اثري از

نه  گرم و خندان چند ثانیه  پیش نبود، انگار اوآن حنا  

 .آینه  من بود

 حال چشمانش به درماندگی و فلک زدگی من بود

 نمی دانم چرا از او حرصم گرفت



 نگفتی بهش؟-
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 چشمانش با لحن پرخاشگونهام روي صورتم نشست

 ...چرا-

 ...جا خوردم

؛آرام و سنگینقدم به سمت کاناپه برداشت   

 ....فرد دیگهاي تو زندگیشه،ولی-

 ریحانه

 نگاهم روي بهار بود، پستانکش را به دهان داشت و

 انگشتانش به مراد عروسک آویزان روبه رویش

 رسیده بود

 نمی خواي چیزي ازم بپرسی؟-

 چشمانم جا خورده از سوال مرد راننده وبهسمتش

 چرخید، نیم نگاهی سمت نگاه متعجبم انداخت

 دم ورودي آشپزخانه دیدمت،حرفامون رو یه مقدار-

 !شنیدي

 حس شرم و خجالت تا حلقم باال آمد و هولم کرد

 تنم روي صندلی صاف نشست و انگشتانم به جان

 لبه  روسریام افتاد

 در ذهنم کلمات را پشت هم ردیف کردم و در کالم

 صدایم کمی لرزید



 نمی خواستم یواشکی صحبتاتون را گوش بدم-

هرهاش جدیتی را داشت که کم دیده بودمشچ  

 !میدونم، دیدم حسام بردت-

 اوه پس این را هم دیده بود و ممکن بود فکر بدي

 ...کند

 ...اقا حسام فقط-
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 نگذاشت ادامه بدهم، نگاهی به چهرة سرخ و سفید

 شدهام انداخت

 نمی خواي بدونی بین من و حنانه چی گذشت؟-

 کنجکاو بودم ولی بعضی مسائل به من ربط نداشت

 پس همان حرفی را که درسرم چرخید را بیان کردم

 کمی کنجکاو هستم ولی این موضوع کامال شخصیه-

 و به من ربطی نداره

 چشمانش از روي صورتم گذر کرد و رو به خیابان

 ماند، حاالت چهره اش نشان از درگیري درونیاش

 داشت

- کنم باید به شما این حرف ها راولی من احساس می  

 بزنم

 چشمان گرد شدهام رویش نشست، چرا؟؟

 انگار این نشست و برخاست هاي زیادي صمیمیتی



 نامعقول را بینمون ایجاد کرده که من اصال ازش

 راضی نبودم

 اخم هایم در هم رفت و با صدایی جدي و محکم

 گفتم

- ااقاي سلیمانی فکر میکنم یه مسائلی براتون بد ج  

 افتاده ، من هیچ بایدي در این دونستن نمیبینم،

 ..شاید

 انگار تو این دنیا به تنها کسی که اهمیت نمیدي-

 من هستم

 اهمیت میدادم ولی شاید نه اون مدلی که او دوست

 داشت ، لحنم هنوز خشک و جدي بود ، چشمانم
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راحت و دلگیرحالی شبیه به لحنم داشت و نگاه او نا  

 بود

 ...اهمیت میدم، شما وکیل من هستید و-

 دوباره میان کالم تندم پرید

 اگر برام احترام قائل بودي یا به حرفام اهمیت-

 میدادي، انقدر راحت حرفا و قولهات را فراموش

 نمیکردي

 گنگ خیرهاش ماندم و او فهمید که من متوجه

 نشدم و با همان دلخوري که هر لحظه مقدارش



 بیشتر میشد ادامه داد

 من علی هستم نه سلیمانی، انقدر سخته که مثل-

 حسام صدام کنید؟

 در آن لحظه پاره شدن حدقه  چشمانم را بابت گرد

 شدن بیش از اندازة چشمانم احساس کردم، او

 داشت مستقیم به حسام اشاره میکرد، پس شاید از

 محبتی که در وجودم نسبت به او داشتم بوهایی

بودبرده   

 ...نه نیست، فقط-

 نیم نگاهی به آینه عقب انداخت و بعد راهنما زد و

 ماشین را کنار خیابان خلوت کشاند، نگاهم بیاختیار

 روي بهار که عقب نشسته بود ماند و پلک هاي

 بستهاش، حتما او هم مثل من بهار را چک کرده

 ماشین که ایستاد، دکمه فلشرش را زد و تن

اش کامل سمت من چرخیدمردانهاش روي صندلی  

 !فقط خون حسام رنگین تره-
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 طعنهاش آزاردهنده بود تا خواستم دهن به دفاع از

 خودم باز کنم او سریعتر از من با لحنی رنجیده ادامه

 داد

 به من قول دادي در مورد حرفام بد برداشت نکنی،-



 !به این هم عمل نکردي

ن لحن تازه کشف شده و نگاهحرفهاي جدیدش ای  

 خیرهاش معذبم کرده بود؛

 او نمی دانست چند بار جلوي ذهن و افکارم را

 گرفتم تا بد برداشت نکنم و سر قولم بمانم اما اینبار

 هر کاري کردم نمیشد، حرف هایش ضمیمه شده در

 کنار حال نگاهش وادارم میکرد تا مرزهاي بینمان را

 بهش یادآوري کنم

جاي صورت او روي انگشتانمو کیف زیر نگاهم به  

 دستم ماند

 شاید درونم از مسیر مستقیم چشمانش هول شده

 بود اما صدایم مثل قبل مسلط و آرام بود

 بله ،البته تا جایی که میشد روي قولم موندم ولی-

 بعضی اوقات نمیشه سکوت کرد

 پس منو در جریان این احواالتتون بزارید نه این-

م بکشیدطور شمشیر برا  

 نگاهم باال آمد

 حرف هاي من دقیق به همین دلیل بود و احتماال-

 اشتباه متوجه شدید من براي شما شمشیر نکشیدم،

 اصال چرا باید این کار را بکنم؟

 حاال چشمانم روي نگاهش و آن لبخند تلخ و محو که
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 براي لحظهاي گوشه  لبش نقش بست بود

- ونم این احساسی است که همیشه درنمی د  

 مقابلتون دارم، ترس از شمشیر قضاوتتون که بی

 هیچ فرصتی براي دفاع درون سینه ام فرو بره

 چه وحشتناك!قبول داشتم که همیشه حرفهاي

 جنس مخالفم را زیادي تجزیه و تحلیل میکردم و

 ...اجازه نمیدادم زیاد بهم نزدیک شوند، به جز حسام

حسابش با بقیه فرق میکرد، اما دیگر که خب او هم  

 آنقدرها هم بروز این احساسات و بیانشان ترسناك

 !و خشن نبود

 کمی به من حق بدین هر آدم دیگري هم در-

 موقعیت من بود همینقدر حصار روابطش را بسته

 !نگه میداشت

 نگاهش را گرفت و دست روي فرمان گذاشت و

رو رفته در خوددوباره ماشین را به خیابان کشاند، ف  

 به رو به رو خیره شد

 این فرد کنارم آنقدر رفتارهایش جدید و عجیب بود

 که من مانده بودم چه نوع رفتاري در مقابلش باید

 نشان بدهم،البته یک چیز را می دانستم که دلم

 .نمیخواهد او حرفهایش درست به نظر برسد



 نمی خواهید توجیحم کنید؟-

 نگاهم نکرد

- د از حرف هاي حنانه و احساس درونیمدیگه نه، بع  

 نیاز داشتم تا با کسی حرف بزنم تا کمی ذهنم را باز

 کنم اما بی خیالش شدم چون حصار روابط شما براي
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 !من خیلی بلنده

 خب االن خواسته یا ناخواسته توجیح کرده بود، آن

بود ، هم با لحنی پر کنایه که از علی خیلی بعید  

 آنقدر که من چند دقیقهاي فقط خیره هاج و واج

 !نگاهش کردم

 او فقط دنبال گوش شنوایی بوده تا مسائل

 آزاردهنده و سنگین درون ذهنش را برایش بگوید؟

 اما چرا من! یعنی آدم بهتري سراغ نداشت، دوستی

 یا آشنایی؟

 فکر میکنی اگر بود سراغ تو میآمد؟

ا من میکرد ، بیشتر ازوقتی عقلم شروع به بحث ب  

 آنکه به نتیجهاي برسم، گیج میشدم

 خب شاید بهترین کار االن سکوت بود، اصال به من

 چه که حنانه چه گفته و مغز در حال انفجار او چه

 !حالی دارد



 اي کاش همه چی آنقدر راحت بود و من می توانستم

 به اخم هاي در هم رفته و سکوت سنگین و پر معنی

یت میبودمعلی بی اهم ! 

 او از من کمک خواسته بود و بیاهمیتی به این

 .مسئله نشانه  بیاحترامی بود

 غلط یا درستش را نمی دانستم اما سعی کردم با

 لحنی محتاط وبدون حسی خاص کمکش کنم

 این حرف ها یعنی شما به حنانه عالقه ندارید؟-

 نگاهش عمیق و با دقت خیرة صورت بیحالتم شد،

ه جاي او به خیابان نگاه کردم وقدري که من ب  
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 ترسیدم با جایی تصادف کنیم

 عالقه یا عشق؟-

 او که دوباره به مسیر ماشین نگاه انداخت من چشم

 به نیم رخ جدیاش دادم

 عشق و عالقه شبیه به هم هستند-

 بله اگر منظور به دوست داشتن باشه، من حنانه را-

ی اگر قرار باشد عاشقش باشم یا دلمدوست دارم ول  

 در سینه با دیدنش بلرزد نه اینطور نیست

 حاال کنجکاو بودم تا بیشتر بشنوم و بدانم که جواب

 حنانه را چه داده، میدانستم به من ربطی ندارد اما



 علی آقا خودش میخواست این حرفها را به من

 بزند

 اینو به خود حنانه هم گفتید؟-

ین نگاه پر سوال من و خیابانچشمانش مسیري ب  

 روبه رو را طی کرد

 بله، حقش بود بدونه، وقتی از محبتی که چند ساله-

 صحبت میکرد باید میدونست من حالی دقیق شبیه

 به اون ندارم، من خودم درگیر فرد دیگهاي تو

 زندگیم هستم

 اوه... فرد دیگهاي؟ یعنی او کسی را در زندگیش

 داشت؟

ه این موضوع بعضی اوقات برایمجالب بود، البته ک  

 سوال شده بود اما هیچ وقت دنبال جوابش نبودم،

 حاال با رو شدن محبت عمیق حنانه به علی آقا

 بیاختیار داشت از آن فرد سوم حرف میزد
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 این که به من ربط ندارد و بپرسم برایم سخت بود اما

ها را بگویدانگار او نیاز داشت این حرف   

 به حنانه در مورد اون فردم گفتید؟-

 من هر دفعه با سوالی ساده شبیه به قبلی او را وادار

 میکردم تا هر چه در سرش می چرخد را بازگو کند



 بهش گفتم یه نفر تو زندگیم هست اما عاشقش-

 نیستم، گفتم خیلی وقته دارم براي برنامه ریزي

مزندگیم و آیندهم به اون فکر میکن  

 این بار را نشد تا اینطور متعجب و کنجکاو نپرسم

 یعنی عاشق اون فردم نیستید؟-

 چشمان تیرهاش سمتم چرخید، در تاریکی ماشین و

 خیابان حالت چهره اش را دقیق نمیدیدم ولی

 احساس میکردم در پس نگاهش حرفی مهم مخفی

 است،حرفی که انگار قرار نیست االن به من بزندش

این ها فقط یک حدس بود و ممکن بود که البته تمام  

 صد در صد اشتباه باشد

 من در حال تجزیه و تحلیل چهرة تاریک و گنگش

 بودم که او با لحنی آرام و شمرده ، صدایی شبیه به

 همیشهاش همانقدر مهربان جوابم را داد

 بعد از همسر اولم فهمیدم عشق براي زندگی کافی-

مهم تري وجودنیست، من یاد گرفتم که موضوعات   

 داره که آدم با داشتن آن ها و حتی نبودن عشق

 میتونه خوشبخت بشه

 یعنی بی عشق ازدواج کنید؟-

 لبخندش را به وضوح دیدم که دوباره روي لبش
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 نقش بست، انگار داشت به همان علی همیشگی

 تبدیل میشد

- احترام پر نه منظورم اینه با یک دوست داشتن و یا  

 محبت ، با اینکه بدونیم چقدر اون فرد برامون ارزش

 داره

 نگاهش روي صورتم چرخید، این بار نور چراغ هاي

 خیابان کمک کرد تا چشمان پر مهرش را ببینم

 عشق از آدم کور و کري میسازد بدون دیدن-

 مشکالت، اما این جدایی سخت به من فهموند که

بیشتر در کنارشوقتی ایرادات طرف را بدونم   

 میتونم زندگی کنم، فردي هم که من در موردش با

 حنانه حرف زدم، از این افکارها و خیال هاي من فعال

 بیخبر است ، اما قرار نیست این بیخبري زیاد طول

 بکشه

 دستی میان موهایش کشید و نفسی تازه کرد

 حنانه خواست من این حس را با او تجربه کنم و-

خودمون بدم اما مگر میشه یکبارهاین فرصت را به   

 یک نفر را از زندگیت بیرون بیندازي، آن هم فردي

 !که فعال تمام حواس و زندگیام رویش تنظیم شده

 نتوانستم که زبانم را نگه دارم

 بهتر نیست محبت کسی که دوستون داره را-



 بپذیرید تا فردي که هنوز خبر از حال و هواي شما

 ندارد؟

هاي اطرافمان آشنا بود خبر ازخیابان و کوچه   

 رسیدنمان میداد
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 تو این کارو میکنی؟-

 متوجه سوالش نشدم

 چی کار؟-

 لبخند زد انگار حاال او مشتاق شنیدن جوابم بود

 تو اگر جاي من بودي حنانه رو میپذیرفتی؟ کسی-

 که دوستت داره و دل و جرئت ابزار این حس را پیدا

ده یا فردي را که هنوز نسبت به احساس وکر  

 افکارش در مورد خودت مطمئن نیستی؟

 من شرایط او را نداشتم و سوالش شاید یک جورایی

 اشتباه بود بابت همین با نگاهی منطقی خیرة

 چشمانش شدم

 من شرایط شما را ندارم، پس نمی تونم تصمیم-

 بگیرم

 حاال درون کوچه  خودمان پیچیده بودیم

- سوال را طور دیگري می پرسم،اگر فقط یکخب   

 نفر ازتون بخواد که باهاش ازدواج کنید و احساس



 شما به اون فقط یک احترام ساده باشه، قبول

 میکنید؟ ولی میدونید شما با نبودن عشقی آتیشی

 !میتونید معایب هم را پر کنید

 ماشین ایستاد، دقیق روبه روي کوچه  تنگ خانهام

 بودیم

یرة چهرة پر سوال او بود،حال چهرهاشنگاه من خ  

 دیگر نه جدي بود و نه دلگیر حاال انگار جواب دادن

 !به این سوال راه گم کردة او را روشن میکرد

 او داشت از من همفکري میگرفت، شاید
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 بابت شباهت نوع تاهل و مطلقه بودنمان و شاید

د و من کمی از آن راسختی هاي زیادي که کشیده بو  

 می توانستم بفهمم

 پس سعی کردم منطقی باشم تا بتوانم جوابی درست

 به او بدهم ، حداقل تمام این صحبت ها به یک

 نتیجه  درست برسد

 کمی فکر کردم، نگاه منتظرش رویم سایه انداخته

 بود

 تا جایی با حرفاتون موافقم، شاید اگر همچین-

زندگیم و از همه پیشنهادي به من میشد شرایط  

 مهمتر آیندة بهار را مد نظر میگرفتم و اگر احساس



 کنم که همه چی در کنار اون فرد درست است و

 روي قائده جلو میره قبول میکنم

 صداي اهنگی مالیم میان گوش هایم میچرخید و سر

 غرق در خوابم را به سختی به دنیاي واقعی

پتو را بهمیکشاند، کالفه از صداي آرام اما مزاحم   

 سر کشیدم، اما آهنگ همانطور با ریتمی یکنواخت

 تکرار میشد، نمی دانستم صداي چیست و بالخره

 کالفه شده چشمهاي سنگینم را باز کردم و پتو را از

 روي سرم کنار زدم و نیم خیز شدم و با چشمانی

 خوابالود به دنبال منبع صدا گشتم

 که دقیق کنار بالشتم یافتمش

یه علی اقاموبایل قرض ! 

 همه چی یادم امد، انگشت روي صفحه لمسیاش

 کشیدم و دوباره میان رختخواب پهن شدم و با
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 چشمانی سنگین به سقف نگاه کردم

 گریههاي یک بند دیشب بهار و بیقراریهایش انقدر

 خسته و درگیرم کرد که نشد دیشب به گرفتن این

د فکر کنمموبایل عاریهاي زیا  

 وقتی سیم کارتم را در این گوشی جدید جا میداد

 گفت گوشیام را تا اواسط هفته به دستم می رساند،



 اینطور تا آن موقع حقوقم را هم گرفته بودم؛ فقط

 ازم خواسته بود چند روزي از این گوشی استفاده

 کنم، نمی خواستم قبول کنم ولی با حرف بعدیاش

ودممجبور به پذیرفتنش شده ب ! 

 تن بی حال و کرختم را از زیر پتو بیرون کشیدمو به

 .سمت سرویس بهداشتی رفتم

 در حالی که پالتوي قدیمی و تیره رنگم را روي بافتم

 میپوشیدم به ساعت سالن نگاهی انداختم،اي کاش

 میگفتم مریم بیاد، بهار حدود چهار خوابید و اگر

معلوم االن دوباره به هولی پوشیدن لباس بیدار شود  

 نیست تا کی می خواهد مریم را اذیت کند و تمام

 روز بهانه گیر و بدخلق میشود، به سمت آشپزخانه

 رفتم و آخرین نصفهي قرص مربوط به رفالکسش را

 کنار ظرف غذایش روي اپن قرار دادم، تمام مواردي

 را که ممکن بود مریم در طول روز به آن ها نیاز

روي اپن کنار هم ردیفداشته باشد را مانند همیشه   

 کردم، با چشمان سنگین لقمهاي نان و پنیر در دهن

 بیمزهام به اجبار گذاشتم و معدهام که به زور همان

 را قبول کرد بی خیال خوردن لقمه  بعدي شدم و
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 .بقیه را به یخچال نسبتا خالیام برگرداندم



که گرفتم شمارة تلفن را برداشتم و بابت تصمیمی  

 موبایل مریم را گرفتم، او منتظر آمدن من بود و حتما

 االن بیدار بودم، صدایش که بعد از دو بوق در گوشم

 چرخید فهمیدم درست حدس زدم

 سالم، صبح بخیر-

 سالم عزیزم، صبح تو هم بخیر-

 !چی شده؟ چرا نیومدي هنوز؟-

 دوباره نیم نگاهی به ساعت و بعد به چهرة معصوم

 غرق در خواب بهار انداختم

 بهار دیشب خیلی دیر خوابید ، میترسم بیارمش-

 اونجا اذیت کنه، برات مسئله اي نیست تو بیاي؟

 صداي زنگ آرام موبایل نگاهم را سمتش برگرداند

 نه االن میام-

 باشه ممنون-

 نگذاشتم مریم خداحافظی کند و تلفن را قطع کرده

ا نگاهی به صفحه اشو نکرده ،موبایل را برداشتم، ب  

 چشمانم روي شمارة ناشناس نشست و قبل از آنکه

 صداي آرام و کمش بهار را بیدار کند جواب دادم

 سالم بفرمائید-

 صداي مردانهاي سن و سال دار در گوشم پیچید

 سالم عمو جان-



 جا خوردم، زمان زیادي از شنیدن صدایش

 میگذشت و من هم انگار داشتم به کل این قسمت از

 زندگی ام را فراموش میکردم،
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 سالم عمو، خوبید؟-

 صدایش پر مهر بود

 ممنون دختر قشنگم، دخترت خوبه؟ کارهات بر-

 وفق مرادت هست؟

 می دانستم آنطور که باید برایم عمویی نکرده، اما

 همیشه کمی بهش حق میدادم، من مدتی مهمان

در کنار زن عمو و طاهر خانهاشان بودم و از بودن  

 ذله شدم حال چه برسد به او که عمرش را در آن

 !خانه گذرانده بود

 ممنون همه خوبیم، شکر یه کار جدید پیدا کردم-

 بدهی هارو دارم سریع تر میدم

 لحنش پر از شعف شد، دوست نداشتم اما ذهنم

 گریز زد که او خوشحال شد که با شغل جدیدم دیگر

ن یک میلیون ماهانه نداشته باشدلزومی به دادن آ  

 الحمدهللاا عزیزم، من که خجالت زدة تو هستم،-

 نتونستم اونطور که باید بهت کمک کنم و تو این

 روزگار سخت تنهات گذاشتم



 خدا نگذاشت از آن خیال زشتم ثانیهاي بگذرد و

 اینطور خجالت زدهام کرد

 این حرفا چیه عمو جان، بدهی من به گردن خودمه-

از شما توقعی ندارم، شما هم درگیري زیاد داریدو   

 نفسی عمیق و سنگین کشید

 روح پدر و مادرت شاد که همچین نازدانهاي به-

 ...یادگار گذاشتن و من تا آخر عمرم شرمندشونم

 دلم براي حزن صدایش سوخت
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 نزنید از این حرف ها، حال زن عمو خوبه؟-

ی از طاهر نبردم، نمیخواستم اگر تلفنبه قصد نام  

 روي بلندگو باشد زن عمو باز هم افکارش بهم بریزد

 و این مریضی ذهن دامن عموي بیچارهام را بگیرد

 الحمدهللاا اونم خوبه، همین کنارم نشسته، احوالت-

 را جویاست

 خداراشکر کردم که قبل از هر سوتیی فکرش را

ف درونم کمیکرده بودم ، سعی کردم لحنم برخال  

 مالیم تر کنم

 الحمدهللاا، ان شاهللاا همیشه سالم و سالمت باشید-

 مرسی دخترم-

 زنگ آیفون میگفت که باید بروم، همانطور که شاسی



 باز کردن در را میفشردم با لحنی مالیم گفتم

 خیلی خوشحالم کردید بهم زنگ زدید، البته-

 وظیفه  من بود و کوتاهی کردم،

- ، فداي سرتقربانت برم   

 لبخندي روي لبم نشست، به واقع دلم حسرت این

 گرماي صدا وحصار پر محبت یک فامیل را داشت،

 آن هم تنها عمویم که نمی دانم چرا همیشه

 دستانش برایم شبیه به بابا بود

 دلم بغض کرد، مریم وارد خانه شد و از دیدن نگاه پر

 حسرت و اشکم و گوشی دستم جا خورد

- باید برم شرکت عمو جان من  

 نگاه مریم که پالتویش را به جالباسی آویزان میکرد

 گرد شد
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 باشه دخترم فقط می خواستم بگم پولت را ریختم-

 و اگر اجازه بدي میخوام بیام تهران چند روزي

 مهمانت باشم

 جمله  دومش چشمانم را گرد و دهانم را باز کرد، بعد

ماه بیخبري یکهو میخواست بیاد چهار و پنج  

 دیدنم؟

 سکوتم صدایش را به شک انداخت



 ناراحت شدي عمو جان؟مزاحمم؟-

 !ناراحت نشدم فقط کمی غافلگیر شدم و مزاحم؟

 عمویم مزاحم نبود

 سعی کردم لبخند بزنم و لحنم را گرم کنم

 نه اختیار دارید، شما مراحمید، قدمتان برچشم-

لمه جلو آمدمریم کنجکاو از این مکا  

 عمو مهربان گفت

 ان شاهللاا شب مزاحمت میشم ، چیزي نیاز نداري؟-

 نیاز؟ چرا عمو جان یخچالم خالی بود و حبوباتم هم

 اخرهایش بود

 :اما بی آنکه خم به ابرو بیاورم گفتم

 نه ممنون، ان شاهللاا منتظرتونم-

 مزاحمت نشم بابا، خدانگهدارت-

- داحافظبه زن عمو سالم برسونید ، خ  

 تلفن را قطع کردم

 باورم نمیشه-

 سریع جلو رفتم و بوسهاي نرم روي گونهاش زدم و

 به چشمان گردش نگاه انداختم
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 خودمم باورم نمیشه-

 اما ته نگاه مریم مثل من حس خوبی نبود ، او انگار از



 این احوال پرسی خیلی ناراضی بود

- ن که چی؟بعد پنج ماه زنگ زد  

 عقب رفتم و روسري مشکی و کلفتم را روي سر

 انداختم

 گفت شب می خواد بیاد دیدنم-

 انگار فحش زشتی بهش دادم که آن طور غیض کرد

 میگفتی ممنون عموجان من نیاز به دیدار شما-

 ندارم

 جلوي آینه چادر را روي سرم قرار دادم و با لحنی

 آرام گفتم

 مریم جان عمومه ها-

ه باید کمی از لحن تندش بکاهدفهمید ک  

 آخه ریحانه از قبل گفتن سالم گرگ بی طمع-

 نیست

 چشم غرهاي بهش رفتم

 االن به عموم گفتی گرگ؟-

 قیافهاش شرمنده شد

 ببخشید ولی منظورم زن عموته نه عموي-

 بیچاره ات

 کیفم را روي شانه زیر چادر انداختم و از روي ا پن

یم روي گوشیموبایل را برداشتم که چشم مر  



 نشست

 فعال که خبري از زن عموم نیست-
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 مبارك باشه، از کی رسیده؟-

 چشمانش را مشتاق با کنجکاوي خاصی به گوشی

 میان دستم داده بود

 لبخند زدم و سمت در رفتم

 از علی آقا، بابت زبون درازیهاي توئه-

این او نبودهچنان نیشش باز شد و دوید سمتم انگار   

 که همین االن آنطور عصبی بوده است

 به به، مبارکت باشه، دست علی جون درد نکنه و-

 من !که باعث این خیر شدم

 از ذوق پوشالی بانمکش خندهام گرفت

 دوست خوش خیالم این عاریه ایست تا وقتی-

 گوشی خودم درست بشه، انگار گوشیه قبلیه

 خودشونه

ور نگاهم کردبا چشمانی خندان و پر منظ  

 آهان، این گوشی که یکی از آخرین موبایل هاي تو-

 بازاره، گوشی قبلیش بوده؟

 چشمانم گرد شد، خب من هیچ خبري از گوشی هاي

 توي بازار را نداشتم، آخرین بار هم از چند مغازة



 نزدیک میدان فقط چند گوشی ساده قیمت گرفتم

 که با فهمیدن هزینهاي که باید بکنم بی خیال

 تعویضش شده بودم

 راست میگی؟یعنی دست دو نیست-

 پر خنده شانهاي باال انداخت و این بار به سمت

 رختخواب ها قدم برداشت

 خدا داند-
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 چقدر حرفش پر منظور بود و آن خندة مسخره

 اوف از دست منه خنگ و علی آقا که از این بی

 خبري من سو استفاده کرده

ته که همه چی صد در صد نبودالب  

 شاید این گوشی را خریده و بعد از مدت کمی ازش

 !خوشش نیامده و یدونه دیگه خریده

 !!آره نه این که گوشی مفته

 عقلم هم داشت مسخرهام میکرد

 سرم را به حالت افسوس تکان دادم و با خداحافظی

 از مریم از خانه بیرون زدم

د، زمستان مثلامروز از روزهاي سرد زمستان بو  

 سال هاي پیش برفی براي ما نداشت اما سوز

 استخوان شکنش همیشه قسمتمان بود



 تا رسیدن به شرکت تمام مدت در سرویس ذهنم

 درگیر عمو و علی آقا بود، گاهی به آمدن بی دلیل

 عمو و دلتنگی یکبارهاش فکر میکردم و خریدي که

به آن باید بعد از شرکت انجام میدادم و لحظهاي بعد  

 موبایل نو که حاال از بودنش درون کیفم اصال حس

 .خوبی نداشتم

 دیشب علی گفته بود خبر هایی از کامران دارد و

 باید بابت همان اخبار به یکی از شهر هاي غربی

 کشور سفر کند و با این گوشی می خواهد من را از

 ریز به ریز این اطالعات با خبر کند و اینطور من

ن این موبایل شدم و حاالراضی به گرفت ... 

 حتی به کامران و آن خبرهایی که علی آقا میگفت
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 فکر کردم که البته حرام کردن عمرم بود، حقیقتش

 دیگر دنبال پیدا کردن کامران نبودم، این را همان

 دیشب فهمیدم ، نمی خواستم پاي این مرد دیگر به

من که داشتم به هر سختیزندگیام کشیده بشود ،  

 !بود این هزینه ها را پرداخت میکردم

 !!اما به علی آقا نگفته بودم

 با سالم و احوال پرسی و تعویض پالتویم با مانتویی

 خنک تر که در کمدم در رختکن چند روزي بود



 جاسازي کرده بودم ، پشت میزم نشستم

 و سرم را به کارهایم گرم کردم، اما االن در کنار

قلم دلم هم حواسش پرت مالک این شرکت شد،ع  

 .حسامی که یادش آرامم میکرد

 تا زمان ناهار سخت یا آسون میان تمام افکار و دل

 .بهانه گیرم کارهایم را انجام دادم

 بعد از نمازم مهر را در جامهري چسبیده به دیوار

 گذاشتم و کفش به پا کردم و از نمازخانه بیرون

م، شاسی را فشار دادموزدم،سمت آسانسور رفت  

 دکمه قرمز شد ، بابت صبحانه نخوردنم دلم ضعف

 میرفت و سرم به خاطر خواب کم دیشبم تیر

 میکشید

 دلم چند باري ایدة احمقانهاش را بازگوکرد که به

 اتاق حسام بروم و نظرش را در مورد غذاي تولدش

 بپرسم

 .اما در حد همان ایده ماند

یاش باز شدآسانسور رسید و کرکرة آهن  
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 چشمانم روي شایان نشست و نگاه مستقیم

 جدیاش، این مرد به راستی عصا قورت داده بود

 سالمی کردم و وارد شدم، جوابش خشک و بی



 انعطاف بود

 کمی از او جلوتر رو به در آسانسور ایستادم و دکمه  

 طبقهاي که می رفتم را زدم

- ار؟دارید میرین ناه  

 صداي خشکش از پشتم سر و بدنم را کمی سمتش

 چرخواند، نگاهی به چهرة بی حالتش انداختم

 بله-

 سرش را به حالت تائید تکان داد،

 بعد ناهار یک راست بیاید بایگانی-

 دلیلش را نپرسیدم فقط چشمی گفتم

 آسانسور در طبقه  بعدي یعنی مدیریت پیاده شد و

ي سالن نگاه کردم ومن با چشمانی مشتاق به انتها  

 مانند دختر بچه اي آرزو کردمکه در اتاقش باز شود

 واو مثل هنرپیشه هاي فیلم هاي هندي همانقدر

 جذاب از اتاقش بیرون بیاید، اما در آسانسور بسته

 .شد و من سمت پایین رفتم

... 

 تا به حال به بخش بایگانی نیامده بودم ، در طبقه  

مدهایی فلزي و سفیددوم بود ، اتاقی بزرگ با ک  

 رنگ که منظم در کنار هم قرار گرفته بودند و پر از

 پوشه و زوم کن بودند، نگاه از کمد ها گرفتم و به میز



 چوبی که انتهاي سالن بود نگاه کردم، هیچ کس
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 پشتش نبود

 نگاهی به دورم کردم

ها پشت اتاق بزرگی نبود شاید سه ردیف از این کمد  

 به هم قرار گرفته بودند، احتماال شایان یا مسئول

 بایگانی در بین همین کمد ها بود، اما یک جورایی

 مسخره بود، با ورود من نباید کسی خودش را نشون

 !میداد؟

 !سالم!اقاي شایان-

 صداي نسبتا بلند و سوالی ام انگار کار خودش را

 کرد

 سالم بنده اینجا هستم، االن میام-

اي ربات مانند خود شایان بود، عقب رفتم و کنارصد  

 پنجره ایستادم و در حالی که هر از گاهی به بیرون

 نگاه میانداختم منتظر او هم شدم، که بالخره از بین

 قفسه ها با یک زوم کن آبی رنگ در دست پیدایش

 شد

 نگاه سرد و بی حالتش رویم نشست، سمتش رفتم،

من رسید، زوم کن را او با قدم هایی بلند سریع به  

 سمتم گرفت



 امروز اقاي سعادت مداري نیستن، اسناد مربوط به-

 خرید و فروش ماموریت تنکابن و آقاي بخشی را

 مرتب کنید و بعد درج در سیستم طبق کدي که

 روي خود زوم کن هست سر جاش قرار بدین

 دست دراز کردم و مدارك را ازش گرفت و فقط یک

 جواب داشتم باشه
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 .و او رفت

 به سمت میز چوبی رفتم، صندلی را عقب کشیدم و

 رویش نشستم، در همان حال دکمه  روشن کیس و

 مانیتور را زدم، مدتی که زمان برد تا سیستم باال

 بیاید نگاهی گذرا به مدارك انداختم

 خوب خیلی کار آسونی نبود، چون در بین این

ی در مورد خرید یک سريمدارك ، برگه های  

 محصول و نتایج یک جلسه بود که من در آن سفر

 روحم هم از آن ها خبر نداشت

 موارد مربوط به بخشی را مرتب کردم و چند برگهاي

 که نمی دانستم چیست را کنار دستم قرار دادم ،

 تلفن را برداشتم تا با شایان تماس بگیرم و قضیه را

 به او بگویم

 بله-



- مفخار هست  

 بله، بفرمائید-

 لحنم شبیه به خودش بود خشک و بی انعطاف

 یک سري صورت جلسه و آمار خرید بین این-

 اسناد قرار داره که من اطالعی نسبت به اون ها

 ندارم

 به اقاي بارگاهی اطالع میدم-

 هنوز باشه نگفته تماس را قطع کرد و من طبیعتا باید

 منتظر تماس و یا خبري از سمت او میشدم

 دست زیر چانه زدم و شروع کردم به خواندن صورت

 جلسه که حقیقت چیز خاصی نفهمیدم، چند
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 لحظهاي گذشت و خبري از شایان نشد، انگشتانم

 روي میز ضرب گرفته بود که آهنگ مالیمی از سمت

 جیب مانتوام بلند شد، شمارة افتاده همان شماره

و استصبح بود، یعنی عم . 

 شاید آمدنش کنسل شده

 الو سالم-

 صداي خودش بود فقط کمی گرفته تر نسبت به

 صبح بود

 سالم عمو جان ظهرت بخیر-



 ظهر شما هم بخیر-

 ریحانه جان، آدرس شرکتت را میدي؟-

 آدرس شرکت را می خواست چه کار، سوالم را

 عنوان کردم

 عمو جان آدرس شرکتم را براي چی می خواید؟-

د و بعد با لحنی که تلخی خاصی درونشسکوت کر  

 خودنمایی میکرد گفت

 من تو راهم گفتم احتماال زود برسم ، بیام دنبالت با-

 هم بریم خونت

 لبم را بی اختیار به دندان گرفتم، خوب اینطور که

 من وقتی براي خرید نداشتم ، اما چه باید میگفتم؟

 عمو هیچ دوست و آشنایی در تهران نداشت، نمیشد

 بگویم برو دم خانه وایستا تا من بیایم ، ممکن بود

 برداشت اشتباه کنند و یا خیال بد در مورد کارم

 بکنند، عمو هم که همه چیز را به زن عمو میگفت و

 این زن همیشه منتظر این مسائل بود، اما چطور من
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 یک قدم با تو      

منهنوز این چیزها برایم مهم بود؟ مگر قرار بود   

 مردم اون شهرستان را باز هم ببینم؟

 تقهاي به در اتاق خورد و من با حواسی که پرت در

 اتاق شدم جواب دادم



 باشه عمو جان، کاغذ دم دستته؟-

 در باز شد و همان هنرپیشه  محبوب من با قدي

 برافراشته و پوشیده در کتی اسپرت طوسی و شلوار

 .لی وارد شد

 واوو

ي قلبم از حدقه بیرون زدچشمانم میان آتیش باز  

 عمو در گوشم جوابم را داد

 یادداشت میکنم-

 نگاه قهوهاي جذاب روبرویم روي قد و باالي من

 گشت و در آخر روي صورت حیرت زدهام نشست،

 لبخندي روي لبش نشست و دل من آب شد

 !ریحانه جان؟-

 من گم شده در حال خوشی که خدا یکباره مهمانم

خط تلفن فراموش کرده بودم، کرده بود عمو را پشت  

 حسام سري به نشانه  سالم تکان داد و من سعی

 کردم به خودم بیایم و در حالی که لب هایم به

 لبخندي از هم باز میشد سر تکان دادم و در گوشی

 آرام زمزمه کردم

 ...هستم، تهران، اتوبان صدر-

 نگاه حسام مردانه و کنجکاو روي گوشی و مکالمهاي

نشست و من که مشغول خداحافظی باکه داشتم   
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 یک قدم با تو      

 عمو شدم او به سمتم قدم برداشت

 قلبم با هر قدمش به سمتم مانند طبلی بلند می

 نواخت

 انگار هر چه میدیدمش به جاي تکراري شدن و

 عادت کردن به او هر بار لیلی تر از قبل میشدم

گوشی را با خداحافظی عمو تماس را قطع کردم و  

 .همانطور که در دستم بود پایین آوردم

 به او که حاال دقیق کنارم ایستاده بود لبخند زدم

 سالم-

 نگاهش را به نگاهم پیوند زد

 سالم، مبارکه-

 نمی دانستم از چه چیز حرف میزند،

 چی؟-

 کالم پر سوالم را چشمانش که از صورتم پایین آمد و

داشته بودمشروي موبایل که میان انگشتانم نگه   

 نشست

 در آن لحظه آب یخی روي احساسات به وجد

 آمدهام ریخته شد

 انگشتش جلو آمد و لبه  موبایل را گرفت و از میان

 دستم بیرونش کشید و باال آوردش



 نگاهش پر دقت روي موبایل نشست ،مهربان تبریک

 گفت

 !چه موبایل خوبی هم خریدي، مبارکت باشه-

ید این موبایل براو می دانست من از پس خر  

 نمیآیم، او خانه و وضع زندگیام را دیده بود ، لباس
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 .هاي ساده و ارزان من و دخترکم را دیده بود

 و حاال موبایلی که قیمتش را حتی نمیتوانستم

 تصور کنم در دستانم و خریدش آن هم با داشتن آن

 !!همه بدهی

 براي من نیست-

چرا ترس و دلهره مانند سمی خفیف رگ نمی دانم  

 هایم را پر کرد تا کم کم نابودم کند، از چه می

 ترسیدم؟

 این که بفهمد این ماله علی است و ناراحت شود؟

 مگر ناراحت میشد؟

 چشمانش روي نگاهم نشست، ته نگاهش می گفت

 که میدانم براي تو نیست فقط منتظر حقیقت از زبان

 .خودت هستم

د، من آدم پنهان کاري یا دروغ نبودمحال بدي بو  

 !آن هم به حسام



 از طرفی بعد از آن حرفش که خواسته بود سلیمانی

 را هیچ وقت علی خطاب نکنم ، احتمال این که از

 !این قضیه خوشش بیاید خیلی کم بود

 اما زمان مناسبی نبود براي فهمیدن این قضیه که

 دلیل این حساس بودن به علی و من چیست؟

- راي کیه؟ب  

 لحنش ساده و معمولی بود

 اما براي من تداعی آتش زیر خاکستر شد

 آب دهانم را قورت دادم،نگاهم را از آن چشمان

 نافذ و عجیب به موبایل دادم
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 .براي علی آقا است-

 سکوتش ، زبانم را چرخاند که ادامه بدهم، نمی

گذردخواستم فکر اشتباهی از ذهنش ب  

 علی آقا گوشی قبلیشون را دادن بهم تا در این-

 مدت که موبایلم را میبرن براي تعمیر دستم باشه،

 انگار امروز میخواستن برن سمت غرب کشور ،

 ...خبرهایی از همسر سابقم شنیدن و

 نفس کم آورده از این پشت هم حرف زدن، نفسی

 عمیق کشیدم و چشمانم پر تردید باال آمد و روي

انش نشست، هیچ حالی را نمیشد از این نگاهچشم  



 !خواند

 گفتن باید با من در ارتباط باشن-

 گوشی را روي هوا طوري که صفحهاش به سمت من

 باشد گرفت

 !این براي گوشی دست دوم زیادي نوئه-

 چه حس مزخرفی داشتم، عذاب وجدان با حسی

 !!شبیه به خیانت

 او هم حرف مریم را میزد

ختمشانه باال اندا  

 نمی دونم این حرف خودشونه-

 گونه هایش منقبض شد و رگ گردنش زیر نگاهم

 متورم شد

 !خوبه انقدر حرفشو قبول داري-

 طعنه میزد؟

 براي گرفتن موبایل دست جلو بردم
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 ایشون وکیلم هستن-

 انگشتانم پایین تر از انگشتان مردانه اش دور موبایل

 حلقه شد

رویش باال رفتو نگاه تلخ شدهاش را ترسناك هماب  

 کرد



 این آقاي سلیمانی وکیل شما انگار خیلی به شما-

 لطف دارن؟

 نگاهش مثل تیغی به جان سینه ام افتاده بود و

 لحنش وقتی آقاي سلیمانی را ادا کرد آنقدر منظور

 پشت خود پنهان کرده بود که ناخواداگاه اخم به

 صورتم آورد

- محترمی هستن و بیشتر لطفی که ایشون شخص  

 ایشون به بنده دارن بابت دخترم هست

 گوشی را رها کرد، پلک روي هم گذاشت و نفسش را

 محکم بیرون داد، احساس میکردم دارد خودش را

 کنترل میکند، اما چرا؟

 شما مشکلی با رفتار ایشون دارید؟-

 پلک هایش باز شد و نگاهش قفل نگاهم شد

شده بود، دسته خودم نبود لحنم رسمی و خشک  

 !باید میفهمیدم دلیل این همه حساس بودنش چیه

 گوشه  لبش کج به سمت باال کشیده شد

 من باعلی آقا شدنش هم مشکل داشتم یادته؟-

 نمی دانم چرا فکري گزنده مانند ماري سمی دور

 سرم چمبره زد

 بله و احتماال می خواید رفیق صمیمیتون را از یه-
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 زن شکست خورده و بچهاش دور نگه دارید؟

 این سوال آنقدر تلخ و سنگین بود که بغض به

 گلویم انداخت و زهر سمی این افکار سینهام را

 سوزاند

 چشمانش پر حیرت خیرة چهرة گرفته ام ماند

 چی؟-

 گوشی را به سختی درون جیب مانتویم انداختم

کباره روي مغزم فروداین افکار شیطانی و کشنده ی  

 آمده بود و آنقدر خوب درون سرم نشست که نمی

 شد بی خیالش بشوم ، پس به تلخی گفتم

 احتماال از خواهرتون شنیدین که علی آقا کسی را-

 دوست دارن و به من و دخترکم شک کردین و تمام

 این محبت ها را به اون ربط میدین، اما نگران نباشید

پهن نکردم و آنقدر خار ومن براي دوستتون دام   

 ذلیل نیستم که دخترکم را طعمه اي براشون قرار بدم

 علی آقا براي من فقط یک وکیل هستند که برادرانه

 دارن بهم کمک میکنند و من چشم طمعی به ایشون

 ندارم

 حالم اسف بار بود، خورد شده بودم ، او حرفی نزده

بود ، بود اما این حرف ها حریر دلم را صد چاك کرده  

 بی خیال کارهایم شدم و خواستم از کنارش بگذرم



 که دستش از روي چادر ساعدم را گرفت

 جا خورده از این اتصال و برقی که یکباره از تنم رد

 شد، ایستادم و سریع سمتش چرخیدم، انگشتانش

 به سرعت عقب رفت و نگاهش با کالفگی روي
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جا خوردهام نشست چشمان پر غم اما  

 این چه اراجیفیه داري میگی؟-

 خشم و عصبانیت صدایش تعجبم را دوبرابر کرد ،

 ابروهایم هر دو باال پریدند

 چشمان پر خشمش دور چشمانم گشت

 باورم نمیشه زنی به مستقلی و توانمندي تو اینطور-

 خودش را قضاوت کنه

 اولین بار در عمرم بود که عصبانیت کسی اینطور

م را میلرزاند و به مذاقم خوش میآیددل  

 این حرفها یک معنی داشت که او اینطوري در

 موردم فکر نکرده!؟ نور پشت درهاي سیاه قلبم

 جمع شد تا سوالم را بپرسم

 یعنی تا حاال به این چیزها فکر نکردي؟-

 سوالم ضامن بمب صدایش بود که کشیدمش و او

 بلند فریاد زد

 نه، معلومه که نه-



دش درهاي سیاه درونم را شکست و خانه  دلمفریا  

 نورانی شد

 دستی به میان موهایش کشید، انگار از نظرش زیاده

 روي کرده بود اما براي من این عکس العملها طعم

 ناب عسل را داشت، حس مهم بودن و شاید خواسته

 شدن، او شبیه به مردم این شهر نبود! صدایش

 پایین آمد لحنش کالفه بود

- ا چه تصورات اشتباهی است که تو نسبت بهاین ه  

 !خودت و مارشمالو داري؟
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 لبخند روي لبم جا خوش کرد، میخواستم منطقی

 باشم اما مگر حال عصبی و دل کم جنبهام اجازه

 میدادند،سعی کردم لحنم کمی منطقیتر از ظاهرم

 باشد

- ینهدیدگاه مردم نسبت به من و دخترکم هم ! 

 فشار دندان هایش را بر روي هم دیدم و اخم عمیقی

 که دوباره بین ابروهایش شکاف عمیقی را ایجاد کرد

 مردم هر چرتی رو بگن تو هم باید پشتشون تکرار-

 کنی؟ باورم نمیشه زنی مثل تو اجازه بده دیگران

 !اینطور نگاهش کنند

 او کمی زیاده روي می کرد، هر چند که زیاده



هم دوست داشتم اما جوابش را دادم رویاش را  

 من شب و روزم را بین همین مردم میگذرونم و تا-

 جایی که تو این مدت کم فهمیدم مردم به اجازة من

 براي قضاوت کردنم نیاز ندارن، اونا فقط حرف هاي

 خودشون را میشنون نه چیزهایی که من میگم، شما

 نمی تونید منو درك کنید

تائید تکان داد سرش را محکم به حالت  

 آره نمی تونم درکت کنم ، ولی من زیر نگاه منفی و-

 حسود همین آدم ها این دمبک و دستک را براي

 خودم راه انداختم

 نگاهم روي دستش که دور اتاق چرخید گشت و

 فهمیدم منظورش به شرکتش هست، اما فاصله  ما

 خیلی بود! میشد گفت مقایسه  خنده داري بود

ه روي لبم نشست انگار حرف دروناز پوزخندي ک  
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 ذهنم را خواند

 شغل من بر پایه  اعتماده ، وقتی قراره حرف از-

 ارقام کالن و گنده گنده بزنم باید اونقدر بهم اعتماد

 داشته باشن که حرفمو بخرن و باهام کنار بیان،

ن روزمیگی حتما دیدن بابام باهامه، اما پدر من اولی  

 تاسیس شرکتم جلوي همه دوست و دشمن پشتمو



 خالی کرد و گفت، حسام پسرمه ولی تو عرصه  کار

 رقیبمه و اگر جایی کم آورد نگید باباش هست، چون

 من نیستم و چند باري هم ثابت کرد که نیست

 چشمان حیرت زده ام روي قهوة تلخ نگاهش

 !نشست، باورش سخت بود

روبه روي چشمانم تکان انگشت اشارهاش جلو آمد و  

 خورد

 پس براي من از حرف مردم نگو چون زخم-

 خوردشم، اونی که به تو کمک میکنه خودتی و

 باورهات، اجازه نده حرف یه مشت عقب مانده تو رو

 تفسیر کنه، تو اونی هستی که خودت تصور میکنی

 حرف هایش مانند فیلم هاي انگیزشی بود با همان

برعکس همیشه که از اینانگیزه و هیجان و من   

 فیلم ها بیزار بودم حاال مانند کودکی مشتاق

 تمامشان را در صفحه  قلبم حک میکردم

 خواستم لبخند بزنم و تشکر کنم اما او دستش را

 عقب برد و روي سینه اش به دست دیگرش حلقه رد
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 ...در ضمن-

ر حال حاضرچشمانم محو او بود، آخر چه چیز د  

 براي من جذاب تر از اومیتوانست باشد



 گوش هایم تیز شد و او با لحنی که حاال دیگر نه

 عصبی بود و نه پر دعوا ، برعکس نرم بود و

 :حمایتگرانه گفت

 من نگران تو هستم تا علی-

 زیر پاي دلم خالی شد و با کله در کوزه عسل افتادم

که مناو این سکوت من را مبنی بر این گذاشت   

 منتظر توضیح بیشترم

 حاال یک دستش به کمرش بود و دیگري کنار بدنش

 علی دوست سالمه، رفیق گرمابه و گلستونمه-

 چم و خمشو بلدم اما باز نگرانتم که رفتاري از

 سمتش تو و مارشمالو را ناراحت کنه و یا احساس

 کنی امنیتت به خطر افتاده

 ولی علی آقا همچین ادمی نیستن-

ش جز چشمان من جایی نداشتچشمان  

 می دونم اما بعضی وقتا احساسی که داریم ربطی به-

 فکري که می کنیم نداره،علی خیلی مرد خوبیه

 انقدر که من اجازه دادم حنانه محبتش را بهش ابراز

 کنه،

 جدیت نگاهش و حرف هاي صادقانه اش وادارم

 میکرد که به آنچه او میگوید ایمان بیاورم، اصال این
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 مرد ساخته شده بود براي قانع کردن آدم ها به

 !چیزي که او میگوید

 حتی من میگم همسر قبلیش حماقت محض کرد-

 که علی رو رها کرد ، چون شاید علی میتونه یکی از

 ...ایدهال ترین مرد ها باشه اما نه براي تو

 قاطعیت صداش باعث شد کمی عقب بروم

مئنش با حرارت کالمش دست به دست همنگاه مط  

 دادن وقلب من را به گلویم رساندند

 علی در وجودش چاهی عمیق حفر شده، یک-

 کمبود بزرگ که خودم شاهد خورد شدن ها و عذاب

 کشیدن هاي علی بابتش بودم، علی به هر دري

 میزنه تا این چاه را پر کنه. علی اگر توجهی نسبت به

واقعیت که فقط بابت بهار و پرتو بکنه نه بابت خود   

 .کردن خال علی است

 سکوت کرد، لحظه اي انگار منتظر بود ببیند من

 حرف هایش را خوب متوجه شده ام، وقتی من را

 متوجه به حرف هایش دید ادامه داد

 علی دنبال یک بچه است تا خلع پدر بودنش را پر-

 کنه، اون عاشق بچه است و اگر من بخوام به

ک کنم، عشق علی نسبت به بهار هستموضوعی ش  

 نه تو، بابت همین موضوع میگم علی مرد ایده الی



 براي تو نیست، تا االن زندگی ات بابت مردم و نوع

 نگاه ها و فرار از ترس هایت بوده و هیچ وقت به

 خودت اجازه درست زندگی کردن ندادي و حاال با

 انتخاب فردي که فقط صالح زندگی بهار درش
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 خالصه شده باشه جز اینکه باقی عمرت را تباه

 میکنی براي آیندة مارشمالو هم عذاب وجدان

 !میخري

 من مات و حیرت زده فقط نگاهش میکردم، حرف

 هایش عجیب بود،آنقدر واقعیت داشت انگار او خود

 من بود و می دانست که من چجور آدمی هستم و

 !همینش عجیب بود

فش تمام شده بود نگاهش روي چهرهام چرخیدحر  

 نمی دانم در چهرهام چه دید که لبخند روي لبانش

 فرم گرفت

 خوب ،حاال بهتره بریم سراغ کارمون-

 نگاهش را از من گرفت و به طرف میزي که سمت

 چپمان بود قدم برداشت

 نگاهم دنبالش کشیده شد ، حقیقتش تمام مدت یک

ود و االن باید آن را بهشحرف بیخ گلویم گیر کرده ب  

 می گفتم



 !چقدر خوبه که قهرمان زندگی خودتون شدید-

 او دقیق کنار میز بود و با حرف من چشمانش

 درخشید،

 اجازه میدم قهرمان زندگی تو هم بشم-

 او خندید اما من فقط لبخند کوچکی روي لبم

 نشست، اونمی دانست اما از همان شمال حسی

او داشتم، یک حامی، یکشبیه به یک قهرمان به   

 مردي که هر زنی در زندگی اش به او نیاز داشت و

 حاال با بخش جدیدي از او که در موردش فهمیده
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 بودم انگار ارادتم به او هزار برابر شده بود

 ممنون-

 تشکرم واقعی بود اما او به شوخی برداشتش کرد

ز قدم برداشتماو خندید و من سمت دیگر می  

 یه پیشنهادم براتون دارم-

 چشمان او روي صفحه کامپیوتر بود

 در مورد حرفام؟-

 نمی دانستم من باید روي صندلی بنشینم یا او پس

 بی خیال نشستن شدم و مانند او آنطرف کامپیوتر

 ایستادم و نگاهم را به او که خیره به صفحه بود دادم

 به نظرم جلسات انگیزشی بزارید-



رفم سرش را سمت چهرهام باال کشید ، متوجهح  

 حرفم نشده بود

 چی؟-

 لبخندم عمق گرفت

 نوع حرف زدنتون و قدرت کالم و حال نگاهتون-

 خیلی به درد این همایش ها میخوره

 چشمان قهوهایاش کیفور از حرفی که زده بودم برق

 زد

 پس چجوري فکر کردي این همه مشتري را راضی-

؟ کردم باهام کار کنن  

 از لحن پر اعتماد بنفسش خنده ام گرفت اما به

 سختی کنترلش کردم، اینبار من بودم که براي فرار

 از نگاه کشندة جذابش به مانیتور کامپیوتر پناه بردم

 اگر روزي خواستید پیشنهاد من را اجرایی بکنید-
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 ممنون میشم منم دعوت کنید

- دقیقه پیش تو کالس خصوصیشما که همین یه   

 !بودین

 لحن نمکینش دلم را به قنج انداخت، سعی کردنم

 لحن برعکس دل از حال رفته ام معمولی و ساده

 باشد و غش و ضعف درونم را به نمایش نگذارد



 اگر زودتر گفته بودین نوت برداري میکردم-

 نیم نگاهی سمتش انداختم و خواستم دوباره چشم

 بگیرم

- برات خالصه اي از کالس االن رو اس میخواي شب  

 ام اس بدم؟

 چشمانم در نگاه پر شیطنتش گیر کرد و

 پر حیرت از این پرو بازیش گفتم

 نه ممنونم-

 که به واقع دلم این را آرزو میکرد، شب بخیري از او

 را در گوشی ام بخوانم و خواب شبم را شیرین کنم،

 !اما قرار نبود هر چه بخواهم را اجرا کنم

 لبخندش عمق گرفت و من در پشت این شیطنت

 خباثتی مردانه را دیدم، انگار او به عمد داشت سر به

 سر من میگذاشت و از معذب شدن من لذت میبرد

 خب مشکل کجاست؟-

 او صاف درون چشمان من خیره بود و قلب من چنان

 ضرب گرفته بود که صداي او را از میان تپش هاي

 تندم میشنیدم

 مشکل کار؟-

975 

 یک قدم با تو      

 نیشش دوباره کش امد، ناخواسته پوئن هایی بهش



 .میدادم که با همان ها سربه سرم بگذارد

 جاي دیگه اي هم مشکل دارید؟-

 دلم خواست من هم اذیتش کنم پس ابرویی باال

 انداختم

 اگر دفعه ي دیگه براي نگه داشتنم دستم را-

 !نگیرید نه مشکلی ندارم

ار نوبت او بود جا بخورد و قهوه اي خوش طعماین ب  

 چشمانش گرد بشود و دل من را براي خودش بلرزاند

 بابت اون کار شرمنده ام-

 خنده ام را قورت دادم و نگاهم را به مانیتور دادم،

 دلم شرمندگی اش را نمیخواست، اصال آن حرف ها

 آن حس سخت اول را شسته بود

- ن صورت جلسه ايتو این مدارك ماموریت تنکاب  

 ...هست که من ازش بی خبرم و

 این ها ماله همون شبیه که من دیر اومدم، به-

 ایمیلم ارسالشون کنید تا درستشون کنم و میدم

 شایان بعد اصالح بزاره تو فایل تنکابن، بقیش چی؟

 سري تکان دادم

 بقیش درست شده-

 سرش را عقب کشید

 ایمیلم را داري؟-



م، نگاهش رویم بود، تنم راسرم را سمتش چرخواند  

 مثل او عقب کشیدم

 نخیر-
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 پس برات اس ام اس می کنم-

 لبخندي زد و سمت در اتاق رفت

 دلم همراهش داشت از اتاق بیرون میرفت

 مقابل در نگاهش دوباره چشمانم را شکار کرد

 مشکلی بود اینبار به خودم زنگ بزن، شایان براي-

ه استبقی  

 چی؟ براي بقیه! یعنی من بقیه نیستم؟؟

 نگاه پر سوالم روي صورتش چرخ خورد که دستگیرة

 در را پایین داد و قبل از آن که خارج بشود چشمکی

 سریع زد

 فعال-

 و در مقابل چشمان وق زده و حیران من از اتاق

 بیرون رفت

 مدت زمان باقیمانده در شرکت را با شارژي پر

ز گاهی به شمارهاش و پیامی کهسپري کردم، هرا  

 .فقط ایمیلش را برایم فرستاده بود خیره میشدم

 با اتفاق افتاده با روحیهاي مناسب به استقبال عمویم



 .می رفتم

 خودکارم را درون جامدادي کنار کیبردم انداختم و

 دفتر مقابلم را بستم و درون کشوي میز قرارش

واستم عمو رادادم، باید زودتر پایین میرفتم، نمی خ  

 منتظر بگذارم، بعد از تعویض مانتو با پالتویم و

 .خداحافظی از همکارانم از اتاق بیرون زدم

 از در اصلی شرکت که بیرون آمدم، همانطور که پله

 را پایین می آمدم نگاهم روي ماشین ها و یا
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 عابرهاي پیاده گشت؛براي دیدن مردي که قد و

االي بلندش شبیه به بابایم بودب ... 

 نبود! شاید هم هنوز نرسیده بود، شمارة همان

 موبایلی که دوبار از آن بامن تماس گرفته بود.را

 گرفتم ، آنقدر بوق خورد که خودش قطع شد، سوز

 سرما به تن ضعیفم نشست، این بار شمارة قبلیاش

 را گرفتم اما پاسخگوي آن هم نبود، دلشورة بدي به

انم افتاد، نکند در راه اتفاقی برایش افتاده باشد؟ج  

 این سوال در کنار سرماي هوا کافی بود که دلم سیر

 !و سرکه شود

 دستم را دور دست دیگرم که هنوز مصرانه شمارة

 عمو را میگرفت انداختم ، گردنم از سوز هوا کمی به



 سمت پایین جمع شد

 ، به سمت جنوبی خیابان قدم برداشت که چرخش

 الستیک هاي ماشینی از پشتم را روي آسفالت

 شنیدم و صداي آشنا که مو بر تنم سیخ کرد

 ریحانه ! سالم-

 در همان چند ثانیه اي که زمان برد تا سمتش سر

 بچرخوانم هزار بار در دل دعا کردم او نباشد، اما

 !!!بود

 نگاهم ناباور و جا خورده روي صورت الغر و کشیدة

جا چه کار میکرد؟طاهر نشست، او این  

 چند سالی گذشته بود و گذشت این ایام هم اجازه

 نداد هیچ حالت خوشی بر چهرهام بنشیند

 سالم-
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 !نمی دانم متوجه لحن یخ و پر انزجارم شد یا نه

 از ماشین پیاده شد و من بیاختیار نگاهم روي

دمش بهچهرهاش ثابت شد، در این مدت که ندیده بو  

 طرز وحشتناکی کریح تر از قبل شده بود، نمی

 !دانستم چرا اما من از بند بند این بشر بیزار بودم

 قدمی عقب رفتم و قیافهام از لبخند خوش خوشان

 روي چهرهاش جمع شد، نگاه خریدارانهاش سر تا



 پایم را دید زد

 !خوبی دختر عمو؟ چقدر تغییر کردي؟ بزرگ شدي-

 تعریفهایش دلم را بهم زد ، چادرم را محکم تر از

 قبل گرفتم، نمی خواستم نگاهاش صدمی قسمتی از

 تنم را ببیند

 اخم روي صورتم نشست، دست خودم نبود، این مرد

 حرکات و نگاه و لحنش تنم را پر از ترس و نفرت می

 !کرد، من از ترس او به کامران بله گفتم

بردماز ترس شغالی به گرگی پناه  . 

 نگاهم را از چشمان بی حیایش گرفتم و طوري که

 رویم را به سمت دیگر متمایل میکردم با لحنی تند

 :اما لرزان گفتم

 مچکرم، شما از عمو خبر ندارین؟ قرار بود بیان-

 اینجا

 سکوتش وادارم کرد نیم نگاهی بهش بیندازم که از

 فرم لب هاي کش آمدهاش و دندان هاي زرد رنگش

هم پیچ خورد ، دستی به چانه  شیش تیغهاشدلم به   

 کشید
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 واال، بابا شب با مامانم میاد-

 حضور او در اینجا نشان دهندة رکبی بود که از عمو



 خوردم

 ...عمو خودشون زنگ زدن و آدرس-

 در ماشینش را بست و قدمی جلوتر آمد، آستین

ساعد باال زد هاي بافت درشت قهوهاي تنش را تا  

 به خاطر من گرفت، بابامو فرستادم جلو چون از من-

 دل خوشی نداري، منم به وهللاا روم نمیشد بیام سر

 !وقتت

 باور این که عمو همچین رودستی به من زده قابل

 باور نبود ، حرف از آمدن عموي تنها بود و حاال طاهر

 !!و زن عمو هم بودند

م میشد بزرگتریندو نفري که بودنشان در کنار ه  

 عذاب من

 فهمیدن این قضیه در این لحظه من را به عقب

 برگرداند، به روزها و ماه هایی که براي فرار از طاهر

 ساعت ها خودم را در زیرزمین زندانی میکردم و در

 آخر طعنه هاي گزنده زن عمو که من را مقصر دل

 هرز رفته ي پسرش میدانست

بود را به سختی نفسی که در سینه ام گیر کرده  

 بیرون دادم

 چهره اش بابت موهاي خیلی کوتاهش کدر و

 استخوانی تر معلوم میشد



 نگاه از او گرفتم و به عقب قدمی برداشتم

 با اجازتون من چند جا خرید دارم-
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 :بلند گفت

 بیا هر جا امر کنی میبرمت-

ندشماز لحن مجنونوار و دست به سینه اش چ  

 !میشد، و این در لحن و نگاهم به وضوح معلوم بود

 اما او چرا نمی فهمید؟؟

 دست شما درد نکنه-

 او مثل همیشه پیگیر و کنه بود، خندید و خط هاي

 روي پیشانی و گونه هاي صاف و صوفش مو بر تنم

 سیخ کرد، از نگاه کردن به او نفرت داشتم و از

دمچشم گرفتن ازش وحشت داشتم، میترسی  

 دستانش مثل وقتی که در حیاط پشتی خانهاشان

 مشغول درست کردن  رب بودم به سراغ تنم بیاید

 من زودتر اومدم تا در رکاب تو باشم دختر عمو، تا-

 به تو خدمت کنم، حاال دستم درد نکنه همین؟

 میدونی به خاطرت چقدر رانندگی کردم؟

 صدایش بلند بود و وقیح

کردي به خاطر من آنقدراي کاش میشد بگویم ،غلط   

 رانندگی کردي، حقیقتش را بخواهی اگر می دانستم



 قرار است پاي تو به خانه ام باز بشود، می مردم هم

 جواب عمو را نمیدادم، آخ از این عموي ذلیل که باز

 هم من را به طاهر فروخت، هر چه باشد بچهاش عزیز

 .تر است

 رو ترش کردم و با صداي محکم گفتم

- اد نزنید، من شرایطم طوري نیست که با شمالطفا د  

 جایی بیام، اینجا هم محل کارمه، خوبیت نداره
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 اما مصر سمتم قدم برداشت

 !چرا مثل این فیلم ها حرف میزنی، محل کار-

 خوبیت نداره؟ فامیلتم مثال... درسته با این اخم و

ورمت، نترستخم خیلی شیرینی ولی قرار نیست بخ ! 

 او بی توجه به خواستهام و بیاهمیت به نگاه عابران

 همانطور بلند صحبت میکرد، همیشه اینطور بود، پرو

 و وقیح ، چه اعصابی از من خرد میکرد، اینجا رو به

 روي شرکت بود و تا به االن کلی ادم من را با او دیده

 بودند ولی من براي یک ثانیه هم حاضر نبودم کنار

بشر در فضاي تنگ ماشین بشینم و مهمتریناین   

 چیز این بود من ریحانه  گذشته ها نیستم

 :من ضد او با صدایی خفه و پر حرص گفتم

 اقا طاهر قرار نیست چون فامیلیم محرم هم باشیم،-



 شب با عمو اینا خونم میبینمتون با اجازه

 تو بخواه محرمم میشیم-

از حدنگاه غضبناك و حیرت زدهام روي وقاحت   

 گذشتهاش ماند روي چشمانی که دلم را مضطرب

 میکرد و دست و پایم را به ضعفی دردناك مهمان

 میکرد

 خانم فخار-

 صداي آرامش بخش خودش بود که من را رسمی و

 بلند می خواند، نگاهم سمت پشت طاهر و ماشینش

 چرخید،

 قهوه اي پر اقتدارش روي من و مرد دراز کنارم چرخ

دلم نیشتر زد که نکند فکري اشتباه خورد و ترس به  
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 !به سرش بزند، نکند فکر کند بین ما خبري است

 نشسته پشت فرمان با دست به من اشاره کرد که

 سمتش بروم

 کجا بودید؟ می دونید چقدر معطلتون شدم ؟! انگار-

 قرار با شرکت بیم زعفران یادتون رفته؟

ه مورد حرف میزند! لحنش محکمنمی دانستم در چ  

 و پر جذبه بود،شاید هم کمی بداخالق

 .اما من با حسام حاضر به جهنم رفتنم بودم



 بی محل به مرد بد لباس کنارم خواستم ازش بگذرم

 که تن الغرش سد راهم شد

 این ژیگول خان کیه-

 آخ از فضولی هاي روانپریشانهاش، اي کاش از جسم

تم ، آنوقت با کیفم درونزپرتیاش آنقدر ترس نداش  

 سینهاش میکوبیدم و بیجواب ازش رد میشدم

 بوي گند سیگارش بینیام را آزار داد ، نگاهم را

 اینبار به کف خیابان دادم

 رئیسم هستن، جلسه ام دیر شد-

 و اینبار دیگر اجازه ندادم سوالی بپرسد و با قدم

 هایی تند دورش زدم و سمت ماشین مشکی رو به

مرویم رفت  

 روي صندلی که نشستم ماشین به سرعت حرکت

 کرد،درون کوچه اي که چرخیدیم، لرز به جان

 نشسته ام نماي بیرونیاش را نشان داد، تنم مانند

 آدمی مریض شروع به لرزیدن کرد

 قدرت نگاه کردن به حسام را نداشتم ، پلک هایم را
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 روي هم گذاشتم

 ممنون-

سکوت بود و حرکت هاي ماشین که احساس جوابم  



 می کردم دارد هر لحظه آرامتر میشود تا آن جایی

 که دیگر هیچ حرکتی را احساس نکردم

 درون ماشینش پر بود از عطر تلخ و آرامشی مست

 کننده

 حالت خوبه؟-

 پرسش پر محبت و نوازشگونهاش اشک را مهمان

 چشمانم کرد و بی آنکه کنترلی رویشان داشته

 باشم، قطرههاي اشک از چشمانم جاري شد

 دستم باال آمد و روي صورتم را پوشاندم، این که دلم

 نخواهد او در این وضعیت من را ببیند امري طبیعی

 .بود

 صداي پر بغضم لرزید

 ...متاسفم-

 اشکال نداره، راحت باش-

 کالم پر مهرش دل ترسیده ام را رام کرد و زبانم را

ا سینه  سنگینم را سبک کندبی اختیار وا داشت ت  

 ازش متنفرم، باورم نمیشه عموم فریبم داد تا-

 بفرستتش دم شرکت، مگه من یتیم برادرش نیستم؟

 چرا دلش برام نمیسوزه؟ چرا نمیزارن به دردم

 بمیرم؟

 دستم اشک روي گونه ام را پاك کرد، رویم نمیشد



 سر باال بیاورم و میان این آه و زاري به او نگاه کنم
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 اما دستش را دیدم که دستمال کاغذي را از جعبه

 اش که کنار پایش بود بیرون کشید و سمتم آورد

 او کامال ساکت بود انگار می دانست که من چقدر

 محتاج این سکوتم ، با تشکري دستمال را ازش

 گرفتم

 بینی ام را که پاك کردم، سرم را باال آوردم و نگاهم

 را سمت چهرهاش چرخاندم

 چشمانم روي نگاه آتش گرفتهاش نشست

 حسام

 در همین لحظه می توانستم سر ماشین را کج کنم و

 برگردم و گردن آن مردك یالقوز را بشکنم تا دیگر

 غلط کند سر راه ریحانه  من سبز شود، چشمان پر

 خشمم غرق نگاه پر بغض و تنهایش نشست، این

شکهاي به جا ماندة رويچشم ها آتشم میزدند، ا  

 گونهاش نفسم را تنگ میکردند، دردم این بود که

 فقط تماشاچی حال خرابش بودم و نمی دانستم باید

 چه غلطی کنم، چه بگویم که بغض اینطور صدایش را

 :نلرزاند

 لب تر کنی بچه هارو میفرستم سراغش... میدم-



 یه جوري گوشمالی بدنش که تا عمرداره پاشو

هسمتت نذار . 

 سرباال کشید. انگار که عصبانیت کالمم متعجبش

 کرده باشد با آن نگاه برق افتاده از بغضش چهرهام را

 :کاوید. متعجب پرسید

 شوخی میکنید دیگه؟-
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 نه باورکن... می خواي دور بزنم تا بچه ها میان-

 خودم دو تا مشت حوالش کنم؟

ر حالت داد، دلم رفت برايچهرهاش رفته رفته تغیی  

 خط لبخندي که جان گرفت، عمق گرفت و همانند

 .غنچه شکفت

 باورکردنی نبود که او با یک لبخند، آن آتشفشان

 .عصبانیتم را همانند آبی روان شست و ب رد

 از موقعیت پیش آمده استفاده کردم تا این حال

 خوشی که تمام وجودم را در چنگ گرفته بود را به

ازگردانم. به چهرهاش لبخند میآمد. آرزوخودش ب  

 .کردم کاش براي تمام عمر لبخندساز صورتش باشم

 سویش چرخیدم بیشتر و عمیق تر نگاهش کردم، تا

 این لذت تا می تواند بر پوست و گوشت و استخوانم

 نفوذ کند



 چشمان خندانش دیگر بغض نداشت غریبی مهمان

ودناخواندهاشان نبود، برایم همین کافی ب . 

 چهره اش به اندازه کافی دفرمه هست، حیف-

 مشتتون که بخواد حروم اون بشه

 لحن پر ناز آغشته به شرمش قلبم را در سینهام آب

 کرد

 در جایش کمی جا به جا شد و دستمال را روي باقی

 اشکهایش کشید، نگاه دلنشینش آویز چشمانم شد،

 باورم نمیشد اون لحظه شما را آن جا دیدم، حرفاي-

 بعدتون که دیگه شدیدا غافلگیرم کرد

 حس قهرمانانه اي بند به بند تنم را در برگرفت،
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 :بادي به غبغب انداختم و با لحنی پر غرور گفتم

 از دور وقتی دیدم توي خودت جمع شدي و رنگ-

 از رخت پریده حدس زدم به یک شاهزادة با اسب

این موقعیت دورت کنهسفید نیاز داري تا از . 

 از پشت مژههاي بلند بهم چسبیده اش نگاه پرشرم

 :اما زیرکانهاي نثارم کرد

 ممنون که دارید حواسم را پرت میکنید-

 کاش شهامتش را داشتم. کاش میتوانستم حقیقتش

 .را بگویم



 بگویم نه قصد من حواس پرتی تو نیست من واقعا

ی تو ومی خواهم شاهزادهات باشم و تمام زندگ  

 مارشمالویم را نجات دهم ، حیف که حرف هاي

 .مشاور درون ذهنم مرور میشد و منعم میکرد

 !خوب کجا ببرمت؟ خونه؟-

 چشمان معصوم براق شده از اشکش روي چشم

 ابرویم چرخ خورد

 نه ممنون، سر خیابان پیادم کنید میرم-

 این خانم خانما منو چی فرض کرده بود؟

ما لحنم را همانطورنگاهم کمی بدخلق شد ا  

 حمایتگرانه حفظ کردم، قرار نبود بترسد فقط می

 خواستم متوجه شود حساب او با تمام آدم ها براي

 من فرق دارد

 دیگه چه خبر، پیادت کنم که دوباره اون مرتیکه-

 دراز مزاحمت بشه ؟

 آهنگ کالمم بیش از اندازه مالکانه بود، اما من انقدرا
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با تو یک قدم        

 هم که مشاورم صبر داشت صبور نبودم، اگر کمی هم

 !از دل من خبردار میشد بد نبود

 چند بار خیره به صورتم پلک زد و تزریق حسی

 شیرین و خواستنی را در نگاهش احساس کردم



 انگار این لحن و کالم به مذاق گنجشککم خوش

 آمده بود

که نگاه از من گرفت و با لحنی مردد و نرم در حالی  

 چشمانش روي درختان خشک خیابان می چرخید

 گفت

 من خرید دارم، باید قبل از رفتن به خونه ،خریدارو-

 انجام بدم

 شاید نباید می پرسیدم، مشاور گفته بود نباید در

 کارهایش دخالت کنم نباید بخواهم او را هم مسیر

 خودم کنم اما نمیشد که کنجکاو نشوم روي مهمان

تمال میدادم به همین پسرةهایی که درصدي اح  

 مزاحم ربط داشته باشن

 نکنه همین مرد ناحسابی مهمونته؟-

 باید روي خودم کار میکردم این حد از غیرتی شدن

 آن هم یکباره شاید برایش هضمش سخت باشد

 چشمانش ناباور و متعجبش دوباره مقصدشان صورت

 من شد، بدك هم نبود این رفتارهاي تازه سهم

شمانش را نصیبم کرده بودبیشتري از چ  

 قرار نبود طاهر مهمونم باشه، ولی انگار تمام-

 خانوادة عموم دارن میان

 این حس جوشش در تنم، حس مزخرف بودن آن
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 مرد در خانهاش، احتماال تمام این خانواده، دلبرك

 من را آزار میدادن که با گفتن این جمله اینطور

ژمرده شد و پریشان شده و کالفه نگاهشچهرهاش پ  

 کردم

 می خواي بزاري بیاد خونت؟-

 داشتم مانند آن نقشی که دلم میخواست در

 زندگیش داشته باشم با او رفتار میکردم و حقیقتش

 صابون اینکه بگه به من ربطی نداره را به دلم سابیده

 بودم ، اما چطور میشد وقتی او بخواهد خودش را

ن ساکت بمانمآزار بدهد م ! 

 انگار مرور اینکه تا چند ساعت دیگر در خانهاش چه

 افرادي می خواهند حضور داشته باشند او را دوباره

 غمگین کرد

 نمی تونم در رو روش ببندم، پسر عمومه، بخاطر-

 عموم مجبورم

 خون خونم را میخورد، آن مردك چندش و وقیح

هیز وسط خیابان مقابل آن همه آدم انطور بیپروا و  

 !!برخورد میکرد ، واي به خلوت

 خب خونه نرو، برو خونه  دوستت، ببینن نیستی-

 برمیگردن



 نگاهش رنگ تعجب داشت و در کمال ناباوري من

 انگار قرار نبود از لفظ به تو چه استفاده کند و این

 روي من را بیشتر کرده بود

 پوزخندي تلخ روي لبش نشست

- انقدر راحت بود ،اي کاش راه حل همه  مسئله ها   
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 ولی خانوادة عموي من استخوان الي زخم زندگی

 .من هستند

 این در خطر بودن آرامشش ،اعصابم را کش میآورد

 دست به صورتم کشیدم و گوشه چشمانم را فشردم

 تا کمی این مغز داغ کرده ام شاید آرام بگیرد و من

اما چه منطقی! وقتی منبتوانم منطقی تر فکر کنم،   

 .هنوز در زندگی اش نقشی نداشتم

 مزاحمتون نمیشم-

 عصبی همانطور چشم بسته غریدم

 بازم تکرارش کردي که-

 چشمانم رو به صورت دوست داشتنیاش باز شد

 میبرمت خرید بعد میرسونمت-

 ابروهایش باال پرید

 الزم نیست، تا االنم زیاد شما را درگیر مشکالتم-

 کردم



جدیاش میگفت آن ریحانه  عاقل و مستقل لحن  

 دارد پیدایش میشود ، باید بهانهاي براي کمک کردن

 به او پیدا میکردم، اما در آن لحظه چیزي به ذهنم

 نمی رسید

 یعنی به من ربطی نداره، درسته؟-

 نگاهش مثل گذشته تلخ و یا جنگنده نبود،گرماي

 میانشان من را به افکاري که در سرم می چرخید

 امیدوار میکرد

 من این حرف را نزدم ولی دلیلی نداره شما را به-

 زحمت بندازم
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 نفس عمیقی کشیدم، نمی دانستم عنوان کردن

 حرفی که می خواهم بزنم درسته یا نه

 تا یه ساعت دیگه هوا تاریک میشه تا خرید کنی و-

تیاین همه راه رو برگردي فکر کنم دو ساع  

 مهمونات را پشت در منتظر گذاشته باشی، البته که

 من بدم نمیاد

 حقیقتش نمی دانستم این حجم از کینه و بغض از

 !کجا آمده

 شاید آن دراز یالقوز در کنار حرف هاي پر اه و ناله

 اش در مورد عمویش و بدهی زیاد و با وجود داشتن



 فامیل این همه تنها بودن ، همه را که کنار هم

ذاشتی، نتیجهاش میشد همین حس کینه توزانه  میگ  

 من

 شما نگران مهمونام هستید؟ االن که میگفتید-

 !راهشون ندم

 چشمان داغ کردهام را زوم چشمان پر سوال و کمی

 شوخش دادم، این لبخند کوچک دل من را مالش

 میداد و سفرة آرامش را پهن قلبم می کرد

 من فقط نگران تو هستم-

 ریحانه

انگار زیر پاي دلم خالی شد و یکباره چند با حرفش  

 پله را با هم پرت شدم پایین، هیجان وارد شده بهم

 وادارم کرد که سریع و بی مکث بپرسم

 چرا براتون مهمم؟-

 دلم می خواست بگوید چون دوستم دارد، اما! می
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انمترسیدم که او بگوید و ریحانه  عاقل درونم را نتو  

 کنترل کنم، من براي شنیدن این حرف هنوز آمادگی

 .نداشتم

 دل به دل نگاهش داده بودم و در آن ثانیه و لحظه نه

 به شرم فکر میکردم نه به نامحرم بودنش فقط دنبال



 جوابی بودم که احساس میکردم تمام این روزها پی

 جوابش بودم

ونگاهش گرم بود، مهربان ،آرام، مثل دریایی آفتابی   

 !دلپذیر همان قدر خوش آب و هوا

 !آنقدر که دلت بخواهد تا ابد میان نگاهش بمانی

 ظاهر چهره اش جدي بود و هیچ خبري از شیطنت

 هایش نبود

 چون من قهرمانتم-

 دستش به استارت رفت و ماشین را روشن کرد و راه

 افتاد

 جواب جدیاش به خندهام انداخت ، او با لبخندي

م انداختمحو نیم نگاهی سمت  

 چشمانم روي نیمرخش که به سمت خیابان بود ماند،

 من به قهرمانی مثل تو نیاز دارم، اصال دلم می خواهد

 !عادت کنم که تو قهرمانم باشی

 مچکرم ولی قانع نشدم-

 اشکال نداره، فعال باید بریم خرید-

 عقلم نهیب میزد که باید از ماشینش پیاده شوم و

دگیام دخالت کند، اما زننگذارم آنقدر در امور زن  

 تنهاي درونم دلش می خواست روي همین صندلی
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 بنشیند، خسته بود از تنهایی و بارهاي تمام نشدنی

 این زندگی، دلش میخواست حاال به او تکیه کند و

 او را در نقش همسفر همیشگی اش ببیند، رویا است

نمیشد ما بشویم اما و دست نیافتنی، اصال من و او  

 دلم نمیخواست حاال که فرصتش هست با

 خودخواهی و استقالل ورم کردهام از دستش بدهم،

 شب اتفاقات جذابی منتظرم نبودند پس کمی جان

 گرفتن با عطرش و ذخیرة انرژي با بودن در کنارش

 !بد هم نبود

 اصال این مرد را خود خدا در زندگی ام گذاشته تا

سختم بشود، پس عقل دیوانهام قهرمان روزهاي  

 کمی زبان به دهن بگیر و اجازه بده در کنار او

 .نداشته هایم را تجربه کنم

 مشماهاي خریدها را به دست گرفت

 در صندوق رو می تونی ببندي؟-

 در را سریع بستم

 یکیشو بدین من، خیلی سنگینن-

 همانطور که به سمت انتهاي کوچه میرفت نگاهم کرد

- ی؟ورزش میکن  

 حرف بی ربطش نگاهم را از مشماها باال آورد

 نه چطور؟-



 او نگاهش به رو به رو داد و بدون اندکی فشار به

 صورت یا دست هایش قدم برداشت

 ولی من ورزش میکنم، اینا هم برام چیزي نیست-

 خنده ام گرفت، تازگی ها زیاد از خودش تعریف
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غبغب میانداخت، اگر ریحانه  عاقلمیکرد و باد به   

 بودم چنان میزدم در پرش تا دیگر اینطور جلوي من

 قیف نیاید، اما االن ریحانه  عاشقی بودم که ناخواسته

 نگاهم روي بازوهاي پنهان شده زیر کتش نشست و

 در دل مثل دخترکان غش و ضعف کردم و باز عقلم

 که مدام میگفت خجالت بکش، آخ از این مغز که

 انگار کنیز حاج باقر بود و با کفگیر دستش یک بند

 بر سر احساسات پر شورم میزد و با نق و غرش می

 خواست این لحظه ها را کوفتم کند

 هیچ نگفتم و فقط در کنارش تا دم خانه آمدم،

 مشماها را روي زمین نگذاشت ، نگاه منتظرش رویم

 نشست

 درو وا نمیکنی؟-

 بقیش را خودم میبرم-

زد لبخند  

 نمیبرم تو خانه، میزارم تو حیاط-



 سعی کردم لحنم بیش از اندازه مودب باشد

 انقدر راهو دیگه بلدم ببرم-

 اصرار بیشتري نکرد و کیسه هاي خرید را روي زمین

 گذاشت

 باشه، به مارشمالو سالم برسون-

 لبخند گرمی نثار چهره اش کردم

 حتما و بابت امروز ، تمام لحظه هاش ممنونم-

تی به کتش کشید و کمی صافش کرددس  

 قهرمان شدن الکی نیست زحمت داره-
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 خندیدم

 ممنون که سعی میکنید قهرمانم باشید، ولی من-

 قهرمان خودمم

 باز هم این عقلم دهن باز کرد و گند زد به تمام حس

 و حال خوش عاشقانه ام ، این که بگویم لب و لوچه  

ان شد اغراق نکردمدلم آویز  

 نگاهش لحظهاي روي صورتم چرخ خوردو من معذب

 شده نگاه سمت در خانه برگرداندم

 مواظب خودت و مارشمالو باش، فردا میبینمت-

 خداحافظم را وقتی گفتم که او چند قدمی از من دور

 شده بود،



 همانطور که نگاهم روي قامت بلند و مردانهاش بود

دور میشد آیفون را زدم که با قدم هایی بلند ازم  

 کوفتشون بشه، اصال براي چی براشون این همه-

 خرید کردي؟

 یکی از مشماها را دستش دادم و با لبخندي که با

 زدنش سعی داشتم حال خرابم را ازش پنهان کنم

 ارام گفتم

 مهمون حبیب خداست، حتی اگر خانواده ي عموم-

 باشن

با نفسیمریم با چهره اي جمع شده عصبانیتش را   

 محکم بیرون داد

 حاال براشون چرا مرغ خریدي میزاشتی بفهمن-

 چجوري داري زندگی میکنی، تمام پول عموت را

 !داري میریزي تو شیکم خودشون که
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 درست میگفت خیلی از پولی که عمو به حسابم

 ریخته بود براي همین اقالم رفته بود و شاید به قول

م باید می گذاشتم بفهمن که من چقدر درمری  

 تنگنایم ، اما خون پدر و مادرم در من جاري بود

 اخالقیات انها در وجودم نقش بسته بود، همیشه

 بهترین ها را براي مهمانشان می خریدند



 در حالی که سمت پله ها می رفتم و مریم با همان

 :نگاه و حال پر عصبانیت پشتم می امد گفتم

- اونا نیست، خودم و بهارم به این خوراکی فقط براي  

 ها هر چند ماه یکبار نیاز داریم

 کفري از جوابم اتش گرفت

 به خدا اگه اونا قرار نبود بیان خوشحال میشدم-

 بابت خریدهات که داري به خودت اهمیت میدي ولی

 تو به اون ادماي ناحسابی بیشتر از خودت اهمیت

کم داري مریضمیدي!ریحانه من احساس میکنم کم   

 میشی، یه جور مازوخیسم!؟

 حرف هایش درست بود، خودم هم قبول داشتم انگار

 در این زندگی همه چیز داشت نسبت به من و عالقه

 مندي هایم سبقت میگرفت

 خواستم پله ها را پایین بروم

 ...ریحانه خانم-

 صداي بلند و زنانه ي صاحب خانه ام بود

گرد کردم و بهجا خورده سریع ایستادم؛ عقب   

 سمتی که مریم گردن کج کرده بود نگاه چرخواندم

 همسر صاحب خانه ام بود ، پوشیده در بافتی شیري
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 رنگ و روسري کلفت طوسی بر سر ، سنی نداشت



 شاید سال اما همیشه ي خدا استخوان هاي تنش

وددرد میکرد ، چه برسد وقتی هوا انقدر سرد شده ب  

 به چشمان ریز و قهوه اي رنگش لبخند زدم، زن

 مهربانی بود، انقدر که همسرش را راضی کرد با پول

 کم و پیش ناچیزم خانه اشان را به من اجاره دهد، ان

 !!هم زنی جوان و تنها

 سالم حکمت خانم، خوب هستید؟-

 لبخند کوچکی روي لبش نشست و با سالم خشک

ردمریم نگاهش روي او هم چرخ خو  

 سري تکان داد

 سالم، قربونتون، اگه میشه یه دو دقیقه بیا داخل-

 کارت دارم

 مشما را همانجا روي پله رها کردم

 چشم-

 به سمت حکمت خانم قدم برداشتم و نگاهی به مریم

 انداختم و ارام گفتم

 برو االن میام-

 او فقط سر تکان داد و به داخل رفتن من وحکمت

 خانم نگاه کرد

گرماي دلپذیري صورتم را مورد رحمت قراربا ورودم   

 داد



 بیا تو دخترم-

 سعی کردم تمام نگاهم به مبل کوچک گوشه ي

 سالن باشد، با تشکر چادرم را جلوتر کشیدم و روي
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 اولین مبل نشستم ،صداي تلویزیون از اتاق می امد،

 احتماال همسرش درون اتاق بود

پزخانه رفت و من نگاهم را میخاو به سمت اش  

 جوراب هاي سیاهم بر روي فرش الکی رنگ کردم

 خیلی طول نکشید که با سینی چاي به سالن

 برگشت و نگاه من رویش ماند ، لبخند به صورتم زد

 دستتون درد نکنه-

 چاي را جلوم قرار داد

 از سر کار برگشتی؟ انگار مهمون داري؟-

ل بدي را به جانمسوال هایش بی غرض بود اما حا  

 انداخت، دلم گواه خوبی به این حال و احوال پرسی

 یکباره نمیداد ، این زن و مرد تا به حال کاري به

 کارم نداشتند، شاید می خواهند بابت تنها بودنم از

 این به بعد کمی حواسشان را بیشتر جمع کنند، دلم

 می خواست در این لحظه این تنها دلیل دعوتم به

ن باشدخانه اشا . 

 به او که روي مبل مقابلم می نشست نگاه کردم



 بله ،نزدیک چندوقتی هست تو یه شرکت مشغول-

 کار شدم، امشبم قرار خانواده عموم از شهرستان

 بیان

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 به سالمتی، پس زیاد مزاحمت نمیشم-

 مراحمید-

- دار می دونی که استخوان هاي تنم از در و دیوار نم  

 این خانه به ستوه اومده، تابستانم همه تنم درد
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 میکنه و دیگه به این فصل ها که میرسه نا تو تنم

 نمی مونه

 سکوت کرد و نگاهش را از چشمانم گرفت، انگار

 گفتنش برایش راحت نبود و این استرسی به تنم

 تزریق کرد

- کردن این خونه حقیقت دخترام باباشون را راضی  

 رو بکوبیم ، یه دو واحده درست حسابی ازش در

 بیاریم، این مدتم قرار شده خودم برم اجاره نشینی

 دلم گواه الکی نمیداد، این چاق سالمتی علت

 ...ترسناکی پشت خودش داشت، در به دري من

 سینه ام سنگین شد، سرم خاطراتم را مرور کرد،در

زیرزمین را پیدابه درهایی که کشیدم تا همین   



 کردم آن هم به توصیه و ریش گرو گذاشتن پدر

 مریم ، حاال چی؟؟ دوباره قرار است قصه ي آوارگیام

 شروع شود، خدایا منو تنها که نگذاشتی؟؟ هنوز

 باالي سرمی درسته؟؟

 مرور خاطرات تلخم سرم را فشرد و رگهاي تنم را

 منقبض کرد، سردم بود، انگار سال هاست زندگی

تانیام خورشید به خود ندیدهزمس ! 

 متاسفم عزیزم-

 تاسفش براي چه بود؟ انگار مردم این شهر می

 دانستند بدبختی هاي من تمام نشدنی است که

 اینطور به من ترحم میکردند

 دلم خون و کاسهي سرم پر درد بود اما لبخندي پر

 نقش بر لبان رنگ پریده ام نشاندم
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- ن شاهللاا به مبارکی، ان شاهللاا خانه براي من بازما  

 !پیدا میشه، خدا بزرگه

 .به این موضوع ایمان داشتم

 لبخند از لب هاي او پر کشیده بود، نگاهش ناراحت

 بود

 ان شاهللاا دخترم، این خانه دیگه پوسیده ، براي تو-

 و گل دخترتم دیگه جایی مناسب نیست



یکردم، من به همینچه حقارتی را باید تجربه م  

 دیوارهاي نم زده و یخ راضی بودم، این که سقفی

 باالي سرمان باشد

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 بله درست میگید، فقط حکمت خانم من کی باید-

 خالی کنم؟

 این کلمه گلویم را سوزاند

 واال اونی که خانه را خریده ، دو ماه فرصت داد تا-

گفتم بابت شما بزاریم بعد عیدتخلیه کنیم ، اما من   

 .خالی کنیم

 اوه ، پس تمام کارهایشان را کرده بودند و فقط تا

 !عید فرصت بود براي بلند شدن؟ خدایا

 از جایم بلند شدم و زانویم لرزید

 چشم ان شاهللاا سر وقت خالی می کنم-

 راضی باش از من دخترم-

 به چهرهي شرمندهاش نگاه کردم، اگر مادرم زنده

ود شاید همسن و سال حکمت خانم بود، کمیب  

 جوان تر ، این زن و مرد در حق من جز لطف کاري
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 یک قدم با تو      

 نکردن و این حقشان در زندگی بود تا خانه اشان را

 بهتر کنند



 لبخند زدم، امیداور بودم نفهمد پشت این لبخند چه

 بغضی گلویم را میفشرد

- انم ، من از شما جز خوبیاین حرفا چیه حکمت خ  

 ندیدم، ان شاهللاا که خدا خیر به زندگیتون بده که

 این مدت با من و دخترم راه اومدین

 جلو آمد و به تنم را بهحصارش کشید و بوسهاي بر

 گونهام زد

 قربونت برم، خیلی دختر خوبی هستی، خدا به-

 زمین گرم بزنه اونی که باعثو بانی سرگردون شدنت

 شد

بوسهاي بر گونه هاي قرمز و سفیدش زدم ومن هم   

 عقب آمدم

 بالخره این روزیه منه از زندگیم و چون خدا هست-

 منم تحمل میکنم

 سمت در رفتم و او آرام پشتم قدم برداشت

 خدا خوشبختت کنه عزیزم-

 ممنون، با اجازتون-

 با خداحافظیش در را باز کردم و کفشهایم را درست

رفتم پا نکرده به سمت پله ها  

 در خانه را باز کردم و خودم را به داخل خانه کشاندم

 و دیگر نشد که بیش از این به خودم مسلط باشم،



 زانوهایم خم شد و همان جا دم در میان چادر و

 لباس هاي بیرونم ویران شدم
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 تمام بغض هایم سر باز کردند

 خاك به سرم چی شده-

هي مریم بود که با شنیدن هقصداي وحشت زد  

 هقهاي بلندم از آشپزخانه بیرون زده بود

 او نمی دانست چه شده اما سریع تنم را بهحصارش

 کشاند

 دورت بگردم چی شده؟ حکمت خانم چی گفت-

 مگه؟

 بی جواب به پرسش هایش فقط میانحصارش زار

 میزدم

 دستانش خواهرانه سر و کمرم را نوازش کرد

- برم، الهی اون طاهر بمیره تا تو یه الهی قربون دلت  

 نفس راحت بکشی

 از نفرینش در میان گریه ام جا خوردم، اما دلم از آن

 ها هم پر بود، راضی به مرگ کسی نبودم اما گریه

 امان نداد تا نظرم را بگویم

 صداي گریهي ظریف و کودکانهاي باعث شد سر از

 آغوش مریم بیرون بیاورم و نگاه تارم به دنبال



 دخترکم سالن را جستجو کند، او ترسیده از حال

 خراب و گریه هاي من وسط خانه همانطور که چهار

 دست و پا بود گریه می کرد

 مریم خواست بلند شود، که بازویش را گرفتم و با

 بغضی که هنوز گلویم را میخراشید گفتم

 بزار خودم بغلش کنم-

 از جایم بلند شدم، چشمانم روي صورت معصومش
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 چرخ خورد، حق دخترکم این نبود، او در این مدت

 مادري به خودش ندیده بود و میان نداشتن هاي من

 صبورانه زندگی کرده بود، نگاهم روي لباس هایش

 چرخید، لباس هاي دست دومی که مادر مریم برایم

 جور کرده بود، آتش به جگرم میزد، من هم مادر

لم پر میکشید براي جوجه ام بهترین ها رابودم و د  

 بخرم نه لباس دیگري را تنش کنم ، دلم خوش است

 که دارم برایش آرامش میخرم ، زندگی بی سختی

 اما کجاي این زندگی آرامش داشت، کجایش براي

 طفلکم رفاه داشت، خم شدم و بلندش کردم و به

 آغوشم کشیدمش

ر پناهیامحاال دیگر براي خودم و دردها و بی س  

 گریه نمی کردم



 حاال دردم فراتر از این ها بود، دخترکم و آرزوهایی

 که برایش داشتم و انگار قرار نبود هیچ کدامشان

 .رنگ واقعیت بگیرد

 مریم هر چه اصرار کرده بود که بماند و قوت قلبم

 باشد و در این حال نزارم کمک حالم باشد قبول

فی درنکردم، دلم نمیخواست زن عمویم حر  

 موردش بزند ، آدم عزیزانش را از شر بال و حرف و

 حدیث دور میکند، حالم خراب بود، بابت گریه هایم

 بهار ترسیده بود ازحصارم جدا نمیشد، همانطور او

 درحصارم شام گذاشتم و میوه هاي شسته را در

 ظرف چیدم و چاي دم کردم

 دست و گردنم ضعف میرفت و کمرم ذوق ذوق
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 .میکرد

 سوپ بهار را بهش دادم و خدا را شکر کردم دخترکم

 غذا را دوست دارد و میان این اوضاع قرار نیست

 حرص این موضوع را هم بخورم، ساعت نزدیک هاي

 بود وچشمان خمار شده ي بهار میگفت خوابش

 میآید، دارویش را در آب حل کردم و با قاشق کم

م که مانند همیشه با بدخلقیکم در دهانش ریخت  

 بابت طعم تلخشان نصفشان را بیرون ریخت،



 اتاق سرد بود و اگر بهار را کنار بخاري مثل هر شب

 می خواباندم ممکن بود سر و صداي آمدن مهمان ها

 بیدارش کند ، نمی دانستم چه کنم،بد خوابیدن شب

 قبل، استرس و رویایی با طاهر و قصه ي خانه از

کرده بود، بهار غر میزد و کالفه دست بهدرون لهم   

 لباسم میانداخت و میکشیدشان، صورتش را به

 سینه ام میکشید و چشمان و بینی اش را میخاراند،

 دلم به حالش سوخت، تشکی کلفت را برداشتم و

 نزدیک به در اتاق انداختم، بهار را روي پایم

 خواباندم و به تکان سوم نرسیده چشمان

د، پتویش را رویش کشیدم وپتويخوابش بسته ش  

 دیگري هم به حالت حائل دورش قرار دادم تا تن و

 سرش را از سرما محافظت کند،

 از اتاق بیرون آمدنم همزمان با زنگ خوردن آیفون

 شد و دل آشوبهاي که به جانم افتاد، پایم لرزید و

 دلم جوش خورد، نفسم تنگ شد، نسبتا آماده بودم،

با انگشتانی لرزان فشردم، چادرمدکمه ي باز در را   
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 را به سر انداختم و عقب تر از در ایستادم، نفسم و

 ضربان قلبم آنقدر تند شده بود که می ترسیدم

 همین لحظه از شدت اضطراب جان دهم، صداي قدم



 ها و حرف زدنشان که در پله ها آمد، رعشه به جانم

ه پایین آمد، چشمانم سیاهیافتاد و دستگیره ک  

 رفت، تمام خاطرات تلخ سه سالم جلوي چشمانم

 چرخ خورد و جاي زخم هایی که زن عمو با

 طعنههایش بهم زده بود آتش گرفت

 نگاه بی فروغم روي چهره ي زنانه اش نشست،

 چهره اي که با چهره ي پسرش مو نمی زد، همانقدر

اي منکریح و غیر قابل تحماللبته شاید فقط بر  

 -اینطور بود

 جلو نرفتم، اصال پاهایم سنگ شده بود و قدرتی

 براي تکانشان نداشتم اما از همان فاصله ي کم به

 سختی با لحنی سرد سالم کردم

 نگاه تیز بین و تندش روي سرتا پایم چرخید ،

 لبخند زد و آخ از این حالت چندش آور

 او گرم جلو آمد و تن یخ زدهام را درحصار فشرد و

 من مانند مجسمه اي میان دستانش هیچ تکانی

 نخوردم

 سالم عزیزم، سالم خانمم، ماشاهللاا، ماشاهللاا چقدر-

 خانم شدي

 گونه ام را چند بار بوسید هر بار من جلوي دستانم را

 .گرفتم تا با خشم او را به عقب پرتاب نکنم
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ود و حاال میدانستم چهاو تا به حال من را نبوسیده ب  

 نعمتی را داشتم و خودم بی خبر بودم، محبتش هزار

 برابر از خشم کینه اش غیر قابل تحمل تر بود

 نسبت به سردي رفتارم بی خیال بود، همهاشان می

 دانستند چقدر از او بدم میآید ، اصال این را وقتی از

 آن شهرستان فرار کردم بهش گفتم، گفتم که

 !حاللش نمیکنم

 سالم عمو جان ،-

 نگاهم روي چهره ي شکسته و تکیده ي عمویم

 نشست، باورم نمیشد ، چهره ي عمویم در این دو

 سال به اندازه ي ده سال پیر شده بود و غم و گناه

 میان چشمان کدر شده اش، روحم را زخم میزد، او

 همخونم بود و من را به خانوادهاش فروخته بود، اما

انگار او در این مدت بیشتر ازحال چهرهاش میگفت   

 من سختی کشیده، دوست نداشتم فکر کنم بدي در

 حق من یتیم این کار را با او کرده

 نگاهم دلگیر روي چهره ي چروکش نشست، عمویم

 !!فقط چند سالی از علی اقا بزرگتر بود

 !سالم عمو جان، خوش امدید-

 کالم آخرم دروغ محض بود، فهمید که لبخند از روي



رتش پر کشید، نمیدانستم حال شرمنده يصو  

 !!چشمانش واقعیت داشت ، یا نه

 سالم دختر عمو-

 صدایش آتش بود به صبرم ، او منبع تمام نفرت هایم

 بود ، نگاهش نکردم، از این دختر عمو گفتنش دلم
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 پیچ خورد

 سالم-

 به به چه خانه زندگیی، عموت همچین میگفت-

 ریحانه اوضاع زندگیش سخته گفتم االن تو چه

 !!بیغوله اي هستی ، اینجا که خانه شاهانه

 پر غیض و نفرت نگاهم سمت چهره ي زنانهاش باال

 آمد، جان به جانش میکردن زبانش نیش مار بود ،

 عادت نداشتم جوابش را بدهم ، هر چه میگفتی

 بیشتر زخمت میزد

- نجا میگی ویالدستت درد نکنه حاج خانم، به ای  

 شاهون ، پس خانه ما حتما قصر معین الدوله است

 نیم نگاهی به طاهر انداختم، او همیشه از من

 طرفداري می کرد و به جاي آنکه مهرش به دلم

 بنشیند بیشتر ازش منزجر میشدم، همه ي این ها

 بابت او بود، اگر عشقی به من داشت با فاصله از من



به جانم بیندازدمیتوانست زن عمو را کمتر   

 زن عمو چادر مشکی طرح دارش را از سر کشید و به

 سمت بخاري رفت و همانطور به طاهر نگاه کرد،

 برعکس همیشه چشم غره اي بهش نرفت

 قدیما زندگی ما اینطوري نبود که، خانه اوایل-

 عروسی من شیش متر بود، جا نبود جم بخورم

زانطاهر کاپشن مشکی چرمش را به جالباسی آوی  

 کرد و به جاي مادرش سمت من آمد که من وحشت

 زده قدمی عقب رفتم

 اون اتاق شیش متري شما در مقابل این خانه بازم-
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 بهتر بوده، اصال اون زمونه همین بود دیگه ، نه االن

 که خانه ها همه کلی بزك و دوزك داره

بیشتر کوچیکم این مثال داشت از من دفاع میکرد یا  

 میکرد! خجالت هم خوب چیزي است در مقابلم

 اینطور راحت هر چه به ذهن و دهنش می آید می

 گویند

 عمو ساك مشکی دستش را کنار جالباسی قرار داد

 بسه ،نرسیده این حرفا چیه-

 نگاه من روي اندازه ي چمدان بود و در ذهن حدس

 !!براي اینکه چند روز قرار است بمانند



- جان یه چایی به ما میدي؟عمو   

 از خدا خواسته بله اي گفتم و خودم را از جو سنگین

 بیرون کشیدم

 سینی و سه فنجان رویش کنار گاز آماده بود،صداي

 .حرف زدنشان می آمد

 چاي را ریختم، چادرم را زیر بغل زدم و با سینی به

 سالن برگشتم

 اول جلوي عمو و بعد زن عمو و در آخر طاهر سینی

گرفتمرا   

 خودت پس چی؟-

 طاهر بود که این سوال را پرسیده بود

 سینی را کنارم گرفتم و بدون اینکه نگاهش کنم

 گفتم

 من شام را آماده میکنم-

 و قبل هر حرف دیگهاي به آشپزخانه پناه بردم،
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 سینی را روي صفحه کابینت گذاشتم و نفس هاي

، حالم بد بود، آنقدر که میتندم را بیرون دادم  

 توانستم همین االن بهار را بزنم زیر بغل و از این

 خانه فرار کنم

 با دستان و تن لرزان بشقاب ها را جمع کردم، ساالد



 را از یخچال بیرون آوردم و لیوان و دوغ... لحظه اي

 سرم گیج رفت و دستگیره ي یخچال را گرفتم تا

 نقش بر زمین نشوم

- ر عمو؟؟چی شدي دخت  

 جا خورده از صدایش چادرم را سفت مقابلم گرفتم

 لبان خشک شدهام لرزید

 هیچی، بفرمائید االن سفره را میارم-

 جلوتر آمد، ضربان قلبم تند شد، نه از عاشقی و

 هیجان دلپذیرش که از ترس و نفرت که از مرور

 خاطراتی که کابوس چهار سال عمرم بود

- ، حالت بده؟کجا برم، رنگ به صورتت نیست  

 اره بدم، که تو و مادرت اینجایید، زنگ صدایت حالم

 را بهم میزند، چشمان هیز و ناپاکت بر بدنم نا امنی

 را چون موجی سنگین بر تنم فرود می آورد

 اما یخ زده و خشک گفتم

 !شما برید بیرون من حالم خوب میشه-

 تو هنوز دلت با من نیست؟-

نزنم پلک بستم، نفس گرفتم تا فریاد  

 صدایم خش افتاد

 حرفاتون اذیتم میکنه، برید بیرون-
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 صدایش تلخ شد و قدم هایش نزدیکتر امد

 انگار تو این کره ي خاکی فقط من تو رو اذیت-

 میکنم ؟! اون شوهر خائن و رئیس ژیگولت خوبن

 اره؟

 حرصی شده از اینکه حسام را وسط کشیده چشمانم

فرت رویش نشستپر ن  

 دارید پاتونو بیشتر از حدتون برمیدارید-

 چشمان قهوه ایش پر ولع روي صورتم چرخید و

 روي لبانم ماند و لبخندي ترسناك روي چهره اش

 نقش گرفت

 این پسره با اون ماشین نانازش خوب تیکه ایه، اما-

 نه براي ریحانه ي من، بهتره فکر تو از سرش رد نشه

راش دارهچون عواقب بدي ب  

 ته دلم خالی شد، چشمانم بی اختیار روي جاي

 چاقویی عمیق بر گردنش نشست، از گذشته ي پر

 افتخارش خبر داشتم، اما قرار نبود ترس و وحشتم

 را بفهمد، او حق نداشت حسامم را تهدید کند

 زیاد دور بر ندار، تا االن هر چی مراعات کردم بابت-

باهات داشته باشم عمو بوده وگرنه رفتاري که باید  

 خیلی بدتر از اینیه که میبینی، یکبار دیگه هم اسمم

 را به دهنت بیاري من میدونم و تو



 لحن خشمگین و پر نفرتم جاي آنکه عقب بکشدش

 لبخندش را عمق داد، سرش جلوتر آمد که من

 سریع عقب رفتم و دستم محکم به قابلمه ي

راخورشت خورد و سوزش شدید در روي دستم اخم   
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 بلند کرد

 چی کار میکنی؟-

 سوختنم را دید و خواست جلو بیاید، که دست جلز

 و ولز کننده ام را سریع زیر چادر مخفی کردم و

 دوباره عقب رفتم

 برو عقب-

 مادر این نره غول که قبال ها جوش میزد که پسر ش

فته بودرا از من دور نگه دارد چرا حاال خفه خون گر  

 ونمی آمد ببیند پسرش چه غلطی دارد میکند

 سوزوندي خودتو-

 نگاهش نگران بود و من با حال خراب میان این

 انزجار و سوزش دست گفتم

 نسوخت-

 به وضوح دروغ گفتم و او خیره ي چشمان راسخ و

 محکمم شد

 باز هم نیشش عمق گرفت



 از این وحشی بودنت خوشم میاد، دلم ضعف میره-

م رامت کنمتا خود  

 این را گفت و بیرون رفت ومن مانند جنگنده اي بعد

 از نبردي تن به تن سنگین به نفس نفس افتادم

 دستم را از زیر چادر بیرون کشیدم، قرمزي بزرگ

 پشتش میگفت قرار است تاولی نافرم رویش شکل

 بگیرد، می سوخت آنقدر که دلم می خواست در آن
1011 

 یک قدم با تو      

 لحظه براي این درد زار بزنم

 چیزي از شامم نفهمیدم، تمام زمان تعریف زن عمو

 از دست پختم و بزرگ شدنم سرم پایین بود، به به و

 چه چه طاهر و با هر قاشقش تعریف و تمجیدي غلو

 شده نگاهم را باال نیاورد و تشکر آرام و گرم عمو هم

 در آخر غذا دلیلی نشد تاچشمانم روي چهره اش

 بنشیند، مهمان حبیب خدا بود، اما خود خدا

 میدانست این آدم ها چگونه زندگی من را نابود کرده

 اند و حاال با آمدنشان چطور دارن روحم را آسیب

 .میزنند

 ظرف ها را درون ظرف شویی گذاشتم، زن عمو از

 جایش تکانی هم نخورد ، اما عمو و طاهر سفره را

ر را هم با خودجمع کردند و عمو با رفتنش طاه  



 بیرون برد، زیر چاي را دوباره روشن کردم، جلوي

 سینگ ایستادم، دستم میسوخت ، تمام طول شام

 بابت مقدار کمی که کشیده بودم با دست سالمم غذا

 خوردم و دستم را زیر چادر نگه داشتم، دلم نمی

 خواست این آدم ها برایم ذره اي دل بسوزانند،

وي پوست ملتهب دستمخوردن قطره هاي آب به ر  

 اشک را به پشت پلک هایم کشاند، اما همانجا

 ماندند، آنقدر در مقابل آنها غرور داشتم که نخواهم

 اشک هایم را ببینند

 ظرف ها را شسته دوباره چاي ریخته و به سالن

 رفتم، دلم می خواست دوباره به آشپزخانه پناه ببرم

- ت پیداعمو جان کارت چطوره، علی آقا انگار برا  
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 کردن درسته؟

 نمی دانستم از کجا خبر دارد و همین موضوع وادارم

 کرد با ایستم و نگاهش کنم

 بله ایشون منو معرفی کردند، شما از کجا خبر-

 دارید؟

 لبخندي کوچک روي لبش نشست و در حالی که

 قندي به دهان میگذاشت گفت

- ره به عنوان بزرگترتزنگ زدم بهش، گفتم بالخ  



 باید پرس و جوکنم ببینم جاي خوبی مشغول به کار

 !شدي یا نه

 بزرگتر؟؟ خنده ام گرفت اما صورتم را همانطور جدي

 نگه داشتم

 بله جاي خوبی است، شرکت بزرگ و موفقیه-

 !انگار این علی آقا خیلی بهت لطف داره-

 لحن پر طعنه ي زن عمو نگاهم را سمتش کشاند

- حداقل ایشون اجازه ندادن بدهکارها بابتبله،   

 پولشون من و بندازن زندانویه منبع درآمدي برام

 جور کردن

 زن عمو از لحن تندم خوشش نیامد، خدایا شرمنده

 !اما به درك

 من که اصال از این مردك خوشم نمیاد-

 لحن پر شکایت طاهر ، زبان زن عمو را دوباره

 چرخاند

- میاد،چه معنی داره یهاره واال منم ازش خوشم ن  

 وکیل آنقدر تو کارت دخالت کنه؟
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 دوست نداشتم چرت و پرت هایشان را بشنوم، حرف

 هایشان برایم پشیزي ارزش نداشت

 دختر عمو تو چرا انقدر دور و ورت مرده؟-



 از سوال بیشرمانه اش جا خوردم

بارش نگاه تندم سمتش برگشت و خواستم درشتی  

 کنم، که صداي زن عمو اجازه نداد

 دختر خوشگل هواخواه زیاد داره مادر جان، اصال-

 وقتی میگن دختر نباید زیاد تو خانه بمونه بابت

 همیناست دیگه

 نگاهم با ناباوري رویشان چرخید

 دختر؟ تو خانه بمونه؟ این ها دارند در مورد چه

 موضوعی حرف میزنند، نکنه یادشون رفته من

لقه هستم و االن یک مادرممط ! 

 چند بار گفتم ریحانه را ول نکنید تو این شهر-

 درندشت، مردا گرگن، هی زیر سیبیلی رد کردید، بیا

 حاال هر آشغالی بهش چشم پیدا کرده

 کفري از حرف هاي بی سر و تهشان گفتم

 ممنون بابت دل نگرانی هاتون ولی نه علی آقا و نه-

نکردن و من جز لطف و مرد دیگه اي خبط و خطایی  

 احترام چیزي ازشون ندیدم و من نیاز ندارم کسی

 نگرانم باشه، الحمدهللاا خودم از پس خودم برمیام

 طاهر چهره در هم کشید و اخم عمیق بین دو

 ابرویش صورتش را وحشتناك کرد

 خوش ندارم اینطور به اسم کوچیک صداش بزنی،-



 چی کاره سنمته؟
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دم با تویک ق        

 لحن تند و خشمگینش دوباره ته دلم را خالی کرد،

 من می دانستم این بشر در کنار نفرت انگیز بودن

 .رفتار و منشش چه آدم خطرناك و کله خري است

 طاهر بابا جان، چایتو بخور، حاال این دختر یه چی-

 گفت تو چرا جوش میاري

 پسرم رو ناموسش غیرت داره، خوبه سیب زمینی-

؟باشه  

 من هیچ چیز این بشر نبودم، اصال این ها چشون

 بود، بعد دو سال پیداشون شده و دارن براي من

 فیلم نگرانی و خانواده بودن را در میآوردن؟؟

 اخم کردم ، انگشتانم لبه ي سینی را فشرد، رو به هر

 :سه نفرشون گفتم

 من آنقدر فهم و شعور دارم که بدونم با کی چطور-

زم نمی دونم برام تعیین و تکلیفبرخورد کنم و ال  

 کنید

 چشمان زن عمو پر کینه و نگاه عمو نگران و طاهر

 .خوفناك و رعب انگیز شد

 !به به چه حرفایی، بیا آقا طاهر تحویل بگیر-

 چی را تحویل بگیرد؟؟



 حرف مادرش طاهر را آتیشی تر از قبل کرد، حرف

 !هایش چوب بود درون خشم پسرش

- یحانه ي پاك و معصوم چالنه پسر جان اون ر  

 شده، انگار این خانم همچین بدشم نمیاد اون وکیله

 دو رو ورش بچرخه

 اخم کرده و عصبی گفتم
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 این حرفا یعنی چی-

 زن عمو صورت گرد و زرد رنگش را جمع کرد، انگار

 از دیدن چهره ام چندشش میشد

- بو برش میداره، زیادزنی که مرد باال سرش نباشه یا  

 براي خودت راحت چرخیدي فکر کردي بی کس و

 کاري

 کفري از حرف هایش گفتم

 بله من بی کس و کارم، نکنه فکر کردید بعد دو-

 سال پیداتون شده و حاال میتونید هرجور دلتون

 خواست برام تصمیم بگیرید ؟

 نمی دانم طاهر چطور خیز برداشت و با پشت دست

کوبیدمحکم به دهانم   

 چنان جا خورده بودم که براي چند لحظه میان درد

 لب هایم که محکم به دندانم خورده بود و کار



 .وقیحانهاش بیحرکت ماندم

 خاك بر سرت-

 صداي فریاد بلند عمو تکانم داد، انگار حاال فهمیدم

 چه شده

 عمو به تندي بلند شد و طاهر را با دست به کنار

ي من آمدهول داد و دستش به سمت گونه  

 نفرت، ترس، دلگیري، بغضی که گلویم را بند آورد

 همه شد پایی که عقب رفت و نگاهی تند که از روي

 صورت پریشان شدهي عمو روي چهرهي زرد و کدر

 طاهر نشست

 از خونم برو بیرون-
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 چهرهي طاهر از اخمهاي عمیقش چین افتاد

زشت تر کرد صورتش را بیش از همیشه  

 الهی بمیرم عمو جان، الهی این دست قلم بشه که-

 به تو زنگ زدم

 نگاهم روي چهرهي پرافسوس و ناراحت عمو

 نشست، بغض بیخ گلویم داشت خفهام میکرد، لبانم

 مانند پوست دست ملتهبم دل دل میزد ،دردي که

 میکشیدم مهم نبود من به دردها عادت داشتم، اما

دوست داشتم میتوانستمغرورم شکسته بود،   



 خرخره طاهر را بجوم یا آنقدر توان در بدنم بود که

 زیر مشت و لگد لهش کنم، اما اگر همهي اینها امکان

 !پذیر نبود ندیدن ریخت نحسش که ممکن بود

 نري بیرون زنگ میزنم پلیس-

 واه واه چه حرفا، بسم هللاا، دختر خوب تو این شبی-

؟، تو سرما بلند شه کجا بره  

 با نفرتی که با صداي زیغش درون تنم زبانه کشید

 نگاهش کردم

 می دانستم از حرکت طاهر قند در دلش حل میکنند

 اگر شما هم نگرانشید می تونید باهاش برید-

 خوشحال میشم

 این ضربه به دهانم انگار آن سد احترام را برایم

 شکاند دیگر برایم مهم نبود که ناراحت شوند، اصال

ن برن به جهنمهر دویشا ! 

 طعم خون در دهانم را حس کردم

 به حق که ادب خوردي حیارم قی کردي-
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 پشت چشمی برایم نازك کرد و پر چندش نگاه از

 من گرفت اما صدمی در جایش تکان نخورد

 ریحانه جان بزار ببینم دهنتو، لبت داره خون میاد-

شته بودم، او شبیه به بابایمتمام صبرم را براي او گذا  



 بود و نمی خواستم به تندي با او حرف بزنم ، دوباره

 نگاهش کردم

 با من بد کردي عمو، من یتیم برادرتم-

 نشد که بمانم سد بغضم ترك برداشته بود و

 نمیخواستم جلوي آنها قطرهاي اشک بریزم، به

 هواي شستن دهانم به سمت دستشویی رفتم ، قبل

دون آن که نگاهشان کنم پر خشم دستوراز ورودم ب  

 دادم

 اومدم نمی خوام اینجا باشه-

 با ورودم به دستشویی چشمانم در آینه روي لبم

 نشست، چیز زیادي مشخص نبود، جز کمی التهاب و

 قرمزي،به اندازهي تمام عمرم عصبی بودم، دلم

 میخواست جیغ بزنم، زار بزنم

ا این آتشصورتم را با آب خنک چند باري شستم ت  

 کینه کمی فروکش کند، دلم نمیخواست تا آخر

 عمرم ببینمشان، اي کاش در را که باز میکردم

 همهیشان رفته بودند

 بیغیرت-

 صداي زن عمو را شنیدم،صدایش بیتوجه به بهار و

 منی که در دستشویی بودم بلند و رسا بود. در

 ورودي دستشویی تا آنها فاصلهاي نداشت
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 نمی دانم منظور زنعمو به کی بود که صداي عصبی

 عمو را شنیدم

 من بیغیرتم یا این پسر لندهورت؟-

 !بابا شروع نکنا وگرنه بد می بینی-

 از لحن پر تهدید و خشن طاهر نسبت به پدرش

 خوف کردم

 دیگه می خواي چی کار کنی؟ ساله عمرمو-

بانی تو لعنت کهگرفتی، ابرومو بردي، اي بر باعث و   

 .خودم میشم و این مادر بی خیالت

 بر خودت لعنت، بر پدر و مادر خودت لعنت، فکر-

 نکن باهاتون اومدم این خراب شده دهنمو بستم،

 دور برت نداره، تو اگه مرد بودي، پدر یا عموي خوب

 بودي نمیگذاشتی زن اون کامران بشه، که حاال براي

پسر با جربزهي منو لعن وما دور برنداري و َکس و کار   

 .نفرین کنی

 جربزه؟همون که خودت از این درخت چنارت-

 !تعریف کنی

 دستم را روي دهانم گذاشتم تا از شدت حیرت

 صدایی از دهانم بیرون نپرد

 همه تو شهرستان فهمیدن که ریحانه از ترس طاهر-



 و نفرت از تو زن اون مردك بیصفت شد، بعد من

یجربزه ام ، بیغیرتم چوننگذارم؟ آره که من ب  

 .اجازه دادم یکی یدونه برادرم بدبخت بشه

 بابا میبندي دهنتو یا ببندمش؟-

 بیاختیار عقب رفتم و کمرم به سینک روشویی
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 خورد، البته که از طاهر بعید نبود با پدرش اینطور

 حرف بزند

- دختر ازولش کن اینو، پیر شده خرفتم شده، این   

 روز اول کرم تو تنش بود، دید طاهر راه نمیده

 آویزون اون پسره شد، البته خدا جاي حق نشسته و

 خوب جوابشو داد

 خشم و حرص مذاب شد و در دلم قل خورد،

 خواستم جوش آورده بیرون بزنم و هر چه الیقشان

 هست بارشان کنم

 همه چی تقصیر توئه، اگه ریحانه منو نخواست بابت-

زبون توئه نیش  

 خوبه واال، فعال که من به خاطر تو بلند شدم خودمو-

 زابه راه کردم، بیا اینم ریحانه جانت، محل سگم بهت

 نمیده

 زده دهن بچه رو خون کرده بعد محلشم بده، خدا-



 .را شکر که آدم حسابت نمیکنه

 صداي فریاد طاهر وضربهاي بلند پشتش از سالن

، دارن اون بیرون چهآمد و قلبم بی قرار بهار شد   

 کار میکنن؟

 ولش کن ، محکم میزنی ناکار میشه میوفته وبال-

 !گردن منااا

 از صداي پرحرص زنعمو لحظهاي براي رفتن تردید

 نکردم سریع بیرون آمدم و طاهر را بر روي عمو

 دیدم، بی.اختیار جیغ زدم و سمتش قدم تند کردم

طاهراختیار از کف دادم و با دست محکم به کمر   
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 کوبیدم

 گمشو از خانه من بیرون-

 چته دختره پاچه پاره-

 بی توجه به صداي جیغ زنعمو از پشتم به چهرهي

 پر غیض و نگاه خون گرفتهي طاهر نگاه کردم، ازش

 می ترسیدم اما دلم براي صورت قرمز شدهي عمویم

 خون شده بود

اما براي جدا کردندست زدن به او منزجرم میکرد   

 دستانش از یقهي عموي پیرم چارهاي نداشتم،

 چادرم را دور دستم پیچیدم و محکم هولش دادم



 ول کن این پیرمردو، خجالت بکش پدرته-

 یقهي عمو را رها کرد و فشار دستانم او را سالنه

 سالنه سمت در خانه هل داد،

 به چهرهي بی حال عمو نگاه انداختم، در حقم

زیادي کرده بود اما او هم زندگی خوبیبدیهاي   

 نداشت، سریع کنارش خم شدم و روي زانویم

 نشستم، به چشمان بیحال شدهاش نگاه کردم

 عمو جان خوبی؟-

 عمو فقط سرش را به حالت تائید تکان داد و خودش

 را باال کشید

 ریحانه،-

 صداي پرخشم و بلندش بهار را بیدار کرد ، پر نفرت

به چشمان پرخشمش خیره شدم سر باال آوردم و  

 انگشتش سمتم اشاره کرد

 تو ماله منی، هر مرد دیگه اي را دورت ببینم نفلش-
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 میکنم، شیر فهم شدي؟

 دندان هایم را پر حرص روي هم فشردم

 از جایم بلند شدم و سمتش قدم برداشتم، شاید باید

حکمش و یااز چشمان پر شرش ، از ضرب دست م  

 چهرهي پرخشمش می ترسیدم اما قرار نبود اجازه



 بدم هر چرتی دلش خواست بگوید

 تو هم خوب گوش کن ، جز تنفر حسی بهت ندارم-

 و حاضرم بمیرم ولی دست تو بهم نخوره

 ناگهان قدمی بلند سمتم برداشت و دستش را به

 چادرم انداخت و من را با چادر سمت خود کشید

در و روسري که به عقب سر میوحشت زده از چا  

 خورد دست سمتشان کشیدم

 ولش کن کثافت-

 صداي عمو بود که بی رمق فریاد میزد و گریهي بلند

 و ترسیدهي بهار که حاال خودش را چهار دست و پا

 به ورودي اتاق رسانده بود

 دستانش از روي چادر چفت مانتویم شد و من

دم ووحشت زده از این اتصال خودم را عقب کشی  

 جیغ زدم

 به من دست نزن-

 به آن نگاه شیطانی هوس آلود لبخندي نجس هم

 اضافه شد

 دستش سمت روسریام آمد

 خدایا تا کی می خواي نگاه کنی؟ بس نیست؟؟

 چند ضربهي محکم به در شیشه اي خانه حواسش را
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دهپرت کرده و من دو پا داشته و دو تا دیگر قرض کر  

 از دستش خودم را رها کردم و با هول و وال سمت

 بهار رفته و درحصارش کشیدم

 چشمان طاهر سمت من و فرارم چرخید

 !ریحانه خانم-

 !!صداي پدر مریم بود، خدایا شکرت

 نمی دانستم چطور سر از پشت خانهي من درآورده

 بود اما می دانستم او به خواست خدا اینجا است

ر رفت و بازش کرد، نگاهشطاهر با قدمی سمت د  

 طلبکار روي پدر و محمد برادر مریم که پشتش

 ایستاده بود چرخید

 فرمایش-

 نگاه پدر مریم اول از همه روي من و بعد خانه و در

 آخر روي طاهر نشست و اخمی عمیق روي صورتش

 نشست

 صاحب خانه می گفت صداي داد و بیداد میاد-

پرو گفتطاهر ابرو باال انداخت و با لحنی   

 خب شما را سننه-

 پدر مریم فهمید که باآدم عوضیاي رو به رو شده ،

 نمی خواستم همینطور الل مونی گرفته آنجا بمانم،

 بهار یک بند جیغ میزد اما فعال در پی آرام کردنش



 نبودم

 با لحنی بلند و عصبی گفتم

 این آقا مزاحم منه، زنگ بزنید پلیس-

ر خیره ماند و چهرههانگاه مردان مقابل در روي طاه  
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 همه جمع و حالت تدافعی گرفت

 طاهر این دختر لیاقت نداره، بیا بریم،-

 زن عمویی که تا االن الل شده بود و با لذت به

 صحنه هاي رو به رویش خیره شده بود، حال تند و

 فرز چادر سر کرد و کیف روي شانه انداخت و دست

رفتطاهر را گ  

 نگاهش روي دو مرد مقابل در نشست

 این دختر هرجایی هم لقمه براي شما و مرداي-

 دیگه، پسر من زن دست خورده نیاز نداره

 حرف هاي زن عمو آتش شد به وجودم و سلول به

 سلول تنم را خاکستر کرد

 طاهر مطیعانه به دنبال زن عمو از در خانه بیرون

لت زده، تمامزدند و حاال من شرمسار بودم و خجا  

 این مدت براي خودم آبرو جمع کردم، صاف رفتم و

 اومدم تا یک نفر در موردم بد فکر نکنه و حاال زن

 عمو مقابل پدر و برادر مریم چه چیزهایی بارم کرد



 تنم می لرزید و وجودم مانند درختی خشکیده و

 کرم خورده از درون تهی و خالی شده بود

فته بود و حرفاي زنبهار جیغ میزد، قلبم درد گر  

 عمو و دست درازي طاهر به دور سرم تاب

 میخوردند

 پایم توانش را از دست داد روي زمین آوار شدم،

 دست بیجانم روي سر بهار را نوازش کرد و آرام

 صدایش کردم

 بهار مامان، دخترکم، عزیز کوچیکم، مارشمالوي-
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 ...من

چشمانم پاشید، چقدر به او ویاد مرد نمک به   

 بودنش نیاز داشتم، اگر او بود، هیچ کس جرئت این

 کارها را نداشت، جذبه و قدرتش براي من و دخترکم

 کافی بود

 دخترم خوبی؟-

 چشمانم پلک زد و قطره اشکی روي گونهام چکید

 نگاه پدر مریم نگران به صورتم بود

 نه-

، روي چهدیگر نمی توانستم درد هایم را بپوشانم  

 چیز سرپوش میگذاشتم؟



 چشمانش را افسوس و غمی عجیب در برگرفت

 بزار یه آب قند بدم دستت-

 همانطور که بلند میشد نگاهی به محمد که کنار عمو

 بود انداخت

 زنگ بزن محسن مریم را بیاره-

 محمد فقط سري تکان داد و من باز ناتوانتر از

 همیشهام سعی به آرام کردن دخترم کردم

 بهارخانم، مامان پیشته، بیین منو، جون دلم،-

 قشنگ ترینم، بیا ببینیم خانم قزي کجا قایم شده

 دست پر لرز و سوزانم را روي زمین کشیدم تا

 عروسک دخترکم را پیدا کنم و با لحنی بینا گفتم

 خانم قزي، کجایی؟-

 برادر مریم نظاره گر تالش بی ثمرم بود که بلند شد

تم آمداز کنار عمو و سم  
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 بدینش به من-

 دلم می خواست بهار را درحصارم نگه دارم، نه براي

 او بلکه آرامش خودم، کودکم آرامشی خدایی را

 نصیبم میکرد ، اما در این حال زار نمیتوانستم

 آرامش کنم و او داشت اذیت میشد ، پس سر تکان

 دادم



، بهار دستانشمحمد دست سمت بهار دراز کرد  

 چادرم را در خود گرفتند و خودش را به من چسباند

 پشتش را نوازش کردم

 ترسیده-

 چشمان برادر مریم هم پر از غم بود اما من شرمسار

 بودم

 من بمیرم که تو رو بدبخت کردم، خدایا منو بکش،-

 چرا این جونو نمیگیري تا بمیرم و نبینم بچهي

را آزار میدهبیصفت من چطور این طفل معصوم   

 شانه هاي عمو از گریه هایش به لرزش افتاد

 به خدا من شرمنده ام، مجبورم کردن، چاقو-

 گذاشت بیخ گلوم، اي کاش میکشتنم، اي بمیرم من

 محمد سمت عمو رفت و سعی کرد آرامش کند ، اما

 چه باید میگفت؟

 پدر مریم با دو لیوان آب قند به سالن برگشت یکی

و دیگري را به سمت من گرفت ،را به پسرش داد   

 بخور پدر جان، این طفلکم ترسیده-

 کمی از آب قند را خوردم که تقهاي به در خانه خورد

 و برادر مریم با جهشی سریع در را باز کرد، مریم و
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 برادر دیگرش محسن بودن



 درحصار مریم بی توجه به حضور برادران و پدرش

ختم، شاید باید براي آرام شدن دخترکم واشک ری  

 حال ترسیدهاش این بغض سرطان شده را خفه

 میکردم مثل همهي عمرم خفه خون میگرفتم و اما

 این سرطان آنقدر ریشه کرده بود که انگار دیدن

 چشمان خیس و دستان خواهرانهاش که تن خستهام

 را بهحصارش کشید نتوانستم خودم را کنترل کنم و

مانی ابري و گرفتهشدم آس  

 مریم دست به سرم میکشید و از صداي نفسها و

 شانه هایش فهمیدم که او هم حالش شبیه به من

 .است

 مریم بابا، بهار داره اذیت میشه-

 انگار صداي هشدار گونهي پدرانهاش به مادرانههایم

 ضربه زد و وادارم کرد که خودم را ازحصار مریم

ه چهرهي گریانبیرون بکشم و با حالی خراب ب  

 دخترکم نگاه کنم ، دستان لرزانم جلو آمد و

 اشکهاي روي صورتش را پاك کردم و چند بوسهي

 نرم روي صورتش زدم،

 نگاهی به چهرهي خیس اشک مریم انداختم

 االن میام-

 سریع بلند شدم و با بهار، بدون نگاه به بقیهي افراد



 به تنها اتاق کوچک خانهام رفتم ، چراغ را روشن

 کردم وباز هم صورت بهار را بوسیدم و میانحصارم

 تکانش دادم، قربان صدقهاش رفتم ، کمرم از وسط
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 داشت میشکست، دستانم ضعف میرفت، اتاق به

 دور سرم میچرخید،

 مریم وارد اتاق شد ، انگار چهرهام شده بود آینهي

 حال درونم چون سریع جلو آمد

- ، االن غش میکنیبدش من  

 دلم نمی خواست آرامشحصارم را از دخترکم بگیرم

 ، اما تضمینی نبود این سیاهیهاي گاه به گاه

 چشمان و ضعف زانوانم کار دستم ندهد، ناچار به

 دستان مریم سپردمش، انگار بهار هم اینحصار را

 بیشتر از مردان آن اتاق قبول داشت که سریع

 پذیرفتشان

کودکم راحت شد، تکیه به دیوار ،خیال تنم که از   

 زانو خم کردم و روي زمین آوار شدم، بغض شده بود

 آتشفشانی در وجود آماده به بارشم اما بابت حال

 بهار نمیخواستم به این خواسته عمل کنم

 فقط سر به دیوار تکیه دادم و پلک بستم، صداي

 قربان صدقههاي مریم و بهاري که هر لحظه آرامتر



 .میشد

- ر جان کجا میخواي بري، حالتون خوب نیستپد  

 !اصال

 صداي محمد پلکهاي متورم و سوزانم را باز کرد،

 نگاهم روي مریم که چشمانش به بیرون از اتاق بود

 ماند

 مریم-

 بهار آرام شده بود و حاال با پستونکی که مریم میان
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 دهانش جا داده بود، مشغول شده بود

 نگاه مردد مریم سمت من برگشت

 !عموت داره میره-

 فردي درون تنم به فریاد آمد

 »بهتر، همتون برید و ریحانه نامی را فراموش کنید«

 بزار بمیرم فداي یه تار موي ریحانه-

 صداي پر بغض و دردش، چشمه اشکم را به جوش

 انداخت

 این حرفا چیه ، از سر و دهنتون داره خون میاد،-

ین ببریمتون بیمارستان بعد بریداجازه بد  

 نه الزم نیست-

 چقدر صدایش تنها بود



 نداي درونم که به درك هایش را فریاد میزد را

 خاموش کردم، نگاه مریم همانطور مردد رویم بود، او

 هم دلش سوخته بود اما به خودش اجازه نمیداد با

 حرفی از من چیزي بخواهد

لحظه سیاهیاز روي زمین بلند شدم، چشمانم یک   

 رفت، دست به دیوار گرفتم تا دوباره حال چشمانم

 خوب شد، دست لرزانم چادرم را روي سر درست

 کرد

 رنگ به صورت ندارید-

 من دیگه روي موندن ندارم، تا ریحانه نیست برم-

 بهتره

 از کنار مریم رد شدم و از اتاق بیرون زدم، نگاه

دممحمد و محسن رویم چرخید، پدر مریم و عمو   

1029 

 یک قدم با تو      

 ورودي خانه ایستاده بودند، دست عمو به دستگیره

 بود، انگار لبهایم را به هم دوخته بودند و باز

 کردنشان از هم باعث پارگی آن نخها شد و چه پر

 !درد و سخت بود

 عمو-

 ایستاد، کمر خم شدهاش به وضوح لرزید، دلم خون

یهاي عمو خوب یادمبود و خون تر شد، هنوز جوان  



 بود، یلی بود براي خودش، قد بلند و چهارشانه و

 حاال...پوست و استخوانی خمیده

 اشکهایم گوشهي چشمانم را نیش زد و روي

 گونههایم جاري شد

 نرید، حالتون خوب نیست، نمی خوام براتون اتفاق-

 بدي بیوفته

 قلبم صد پاره شد تا بگویم، فرد ناراضی درونم به

غزم مشت میکوبید و پر اعتراض فریاد میزد،قلب و م  

 اما نمی توانستم عموي پیر و تنهایم را بابت پسرش

 مجازات کنم، او دردش از من بیشتر بود

 تن رنجورش آرام چرخ خورد و نگاه شرمنده و

 خیسش روي صورتم نشست،

 به خدا قلبم داره میترکه، دارم از شرمندگیت-

 میمیرم

رحصارش بکشم، اما اونمیتوانستم جلو برم و د  

 آمد، آهسته نزدیکم شد، نگاه تار شده از اشکم را

 ازش گرفتم

 ازتون دلم پره، رنجیده و دلگیرم اما راضی به اینکه-
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 بالیی سرتون بیاد نیستم ، هنوزم عموم هستید

 دستان مردانه و چروکش جلو آمد، حاال میشد



پنجاه سال چرا شبیه مردان فهمید این مرد نزدیک  

 هفتاد ساله است ، طاهر من و پدرش را پیر و بدبخت

 .کرده بود

 دستم را گرفت و روي دستم را ،سر انگشتان زبرش

 آرام نوازش کرد

 میمونم عمو جان تا باهات حرف بزنم، خیلی باهات-

 حرف دارم

 فقط سر تکان دادم

صالدستم را رها کرد، شاید او هم می دانست که ات  

 این دستان فقط رنجش قلبم را بیشتر میکند

**** 

 جانمازم را جمع کردم و آرام کنار کمد دیواري

 گذاشتمش، در همان تاریکی سمت بهار و مریم

 رفتم،پتوي روي بهار را درست کردم و کنار مریم که

 خیلی وقت بود خوابش برده بود دراز کشیدم، خسته

 !!بودم به اندازهي یک عمر

قات امروز اجازه نمیداد پلک روي هم بگذارم،اما اتفا  

 هنوز جثهي طاهر که روي تن عمو بود مقابل نگاهم

 بود ،صداي ضربهي سر عمو با زمین اتاق، لحظهاي

 که چادرم را کشید تا تنم را بهحصار کثیفش بکشد

 مانند فیلمی پشت پلکهایم تکرار میشد وهر بار



ریمتنم را میلرزاند!!همان لحظهاي که پدر م  

 پیشنهاد داد تا امشب را در کنار عمو در خانهي من
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 بخوابد فقط براي حس آرامش من، باز هم مثل ابري

 باریدم و میان تعجب مریم نتوانستم بگویم چقدر

 دلم براي امنیتی از جنس پدرانه تنگ شده، وقتی

مآنها خوابیدند، میان نماز شبم براي خدایم گفت  

 چقدر به پدر و مادرم نیاز دارم و چقدر دلتنگم،

 خدایم میشنید و این مانند همیشه سخت اما کافی

 .بود

 دراز کشیده و کالفه از پلکهاي خستهاي که خیال

 .کوتاه آمدن نداشتند، پهلو به پهلو شدم

 ترس را زیر پوست تنم حس میکردم که مانند ماري

ظه یکباردر حال گذر است و قلبم را هر چند لح  

 نیش میزد و زهر وحشت را بهش تزریق میکرد، براي

 گذر از این حال بد دست به موبایلم انداختم ، از

 وقتی به خانه آمده بودم نشده بود یک بار چکش

 کنم، منتظر خبري از سمت علیآقا بودم، نمی

 دانستم چی، شاید پیدا نشدن کامران، دیگر دوست

گیام بشودنداشتم خبري از این مرد در زند  

 صفحه گوشی را که روشن کردم ، از دیدن پیامی



 روي گوشی جا خوردم، نگاهم گرد و قلبم ایستاد

 چند بار به اسم فرستنده نگاه کردم

 »حسام بارگاهی«

 چشمانم روي پیامی که فقط چند کلمهي اولش

 معلوم بود نشست

 ..»..پیامم را خوندین جواب بدین، لطفا«

و قفلش باز شد، قلبم حاالدستم صفحه را لمس کرد   
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 چنان میتپید که انگار مسابقهي باالترین سرعت

 است. من باید در آن اول بشوم، هیجان خواندن

 پیام، ناواردي در استفاده از گوشی و ناباوري از

 دیدن پیام تبدیلم کرده بود به آدمی که گرگیجه

مهاي گوشی را پیداگرفته و نمی تواند آیکون پیا  

 کند،

 بالخره یافتمش، انگشتانم از حسی ذوقزده نبض

 میزد، از دیدن عدد که جلوي اسمش نوشته شده

 بود سینه ام فشرده شد، سریع اسمش را لمس کردم

 و پیامها باز شد

 سالم، بابت حال امروزت بعد دیدن اون نرهغول و«

 مزاحمتهاش یکم نگران بودم، خوبی؟ اگر اتفاقی

تاد باهام تماس بگیراف « 



 پروانه ها در سینهام بال زدند

 پیامم را خوندین جواب بدین، لطفا، حتی دیروقت«

 »بود

 دستانم از شوق و شدت احساسات به وجود آمدهام

 لرزیدند ، دوباره اشک هایم جاري شدند، مگر میشد

 حامی قهرمانم حالم را بپرسد و نگرانم باشد و من با

نکنم، اصال جز این اشکها چه این حال نابود گریه  

 چیز دیگري داشتم ؟

 صفحهي گوشی را روي قلب آرام گرفتهام گذاشتم،

 انگار قلب بی تاب و ترسیدهام با همین پیام خیالش

 .راحت شد

 عجیب است اما میان تمام اتفاقات نابود کنندهي
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التیامامروز پیام او شد آرامبخش روح ترسیده و   

 بخش زخم دست و لبم ، به حال خنده داري دیگر

 جاي سوختگی ملتهبم نمی سوخت، در همین

 !!ثانیهي کوتاه

 نفس عمیق کشیدم و اشک هایم را پا کردم، برایش

 تایپ کردم

 »سالم، طاهر و زن عموم رفتند، بهترم«

 دلم می خواست برایش از سیر تا پیاز را بفرستم و



برایش بنویسم درد ها و ترس هایم را  

 مغزم مدام نهیب میزد، چرا او نگران است؟ صنمش

 با من چیست؟ اصال چطور به خودش اجازه داده و

 کلی اراجیف آزار دهندهي دیگر، اما باز هم

 نمیخواستم گوش دهم ، من به همچون حسامی

 نیازمند بودم، تمام امشب، میان درد و ترس یادش

یت گرفته ،بشومبودم و حاال وقتی آرزویم رنگ واقع  

 عاقلترین زنی که می توانستم باشم و حالش را

 بگیرم!؟

 اصال میخوام به عشق فکر کنم ، میخواهم به یک

 مامن امن بیندیشم به مردي که نه از ترحم و

 انسانیت بلکه شاید از احساسی درونی اینطور

 !محبت خرجم میکند

 این افکار ترس به جانم می انداخت و باز عقلم

لند باالي نشدنهایم را جلویم می خواندلیست ب . 

 اینها میشود دلیل این جواب کوتاه ، اما چشمانم

 هنوز پیامها را میخواند و میخواند، دلم به مغزم غر
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 !!میزند، این که دیگر جرم نیست

 با آمدن پیامی جدید سریع نیم خیز میشوم و با

یکی شب به صفحه روشنچشمانی گشاد شده در تار  



 .خیره میشوم

 »همین که اونا نباشن کافیه، شبت بخیر«

 »شب بخیر«

 صداي مردانه اش سینه ام را پر از حس هاي زنانه

 میکرد

 صدایش گرم و مهربانش گوش هایم را نوازش کرد

 صبح تو هم بخیر، نه داشتم میرفتم شرکت-

 لحنش نگران شد

 اتفاقی افتاده؟-

 سریع گفتم

- ستش می خواستم بابت امروز مرخصی بگیرمنه،را  

 صمیمیت بینمان انقدر شیرین بود که امر و نهی

 عقلم هم نتوانست من را از این جو دور کند

 موردي نداره، فقط می تونم دلیلش را بپرسم؟-

 منطق چاقو کشید بود و یورش برد تا سرد شوم اما

 سد احساسات نابم مانعش شد ، لحنم ارام زمزمه وار

 شد

 باید یکم با عموم صحبت کنم، میخوام کارو یکسره-

 کنم، خسته شدم

 سکوت کرد اما صداي نفس هاي ارامش دلم را قنج

 می انداخت، تا حاال نمی دانستم صداي تنفس یه ادم



 میتونه اینقدر ارام بخش باشه
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 کار خوبی میکنی، ولی من هم هستم،اگر اتفاقی-

بهم زنگ بزن افتاد  

 منی که تا چند لحظه پیش احساس تنهایی و ناتوانی

 داشتم حاال پشتم گرم او شده بود، حرف اطمینان

 بخشش ممکن بود براي هر کسی حکم یک تعارف را

 داشته باشد اما براي من واقعی تر از هر واقعیتی بود

 لبخند روي لبم نشست،

 باشه حتما، ممنونم-

تباط نبود اما تا االنشمدلم راضی به قطع این ار  

 زیادي در رویاهایم سیر کرده بودم

 مزاحم نمیشم، مواظب خودتون باشید، خداحافظ-

 لبخند گرمش را می توانستم حس کنم، اصال

 تصویرش برایم انقدر زنده بود ، انگار او جلویم

 ایستاده بود

 جذاب و فریبده، با نگاهی نافذ و پر ابهت

- ت و مارشمالو باش،مراحمی، تو هم مواظب خود  

 خدانگهدارت

 گوشی را قطع کردم

 !به به، حسام جان بودند؟-



 با صداي کیفور مریم از پشتم سه متر باال پریدم و

 سریع سمتش چرخیدم، چشمان ترسیدهام روي

 نگاه پر شیطنتش نشست، گوشی به همراه دستم

 روي قلب وحشت زدهام قرار گرفت

 !سکته کردم، دختر-
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 لبخندش عمق گرفت، نگاهش روي موبایل نشست و

 ابرویش را با رقص چند بار باال و پایین انداخت

 حسام جان بودن؟-

 شرمی دیوانه وار به جان تنم افتاد، انگشتم را روي

 بینیام نشاندم

 هیس-

 جلو آمد و فاصلهي بینمان را به صفر رساند، و با

 لحنی خفه و مشتاق گفت

- بود آره خودش  

 نگاهم با اضطراب روي پشتش نشست و وقتی خیالم

 از نبودن کسی پشتش راحت شد ، سرم را به حالت

 مثبت تکان دادم

 زنگ زدم تا بگم امروز نمیرم شرکت-

 چشمانش برق زد

 !!خب-



 وقت براي این حرف ها نبود، لبخند کوچکی روي لبم

 نشاندم

 بعدا حرف میزنیم-

 لب و لوچهاش جمع شد

- ه، فقط چه فکري تو سرته؟باش  

 حاال لبخندم محو شده بود، سمت یخچال رفتم و

 درش را باز کردم و در حالی که وسایل صبحانه را

 بیرون میکشیدم گفتم

 می خوام این دردنامه را تموم کنم-

 چجوري؟-
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 حقیقتش خودم هم نمی دانستم ، شانه باال انداختم

 نمیدونم-

یافهاش در هم رفت و جلو آمد، بشقابی برداشت تاق  

 پنیر را درونش بگذارد

 از طاهر شکایت کن، یهکاري کن دیگه دورو ورت-

 پیداش نشه

 چاي را دمکردم و نگاهم را به قوري روي کتري دادم

 اي کاش حذف کردنش به همین راحتی بود، اون-

 موقع من هم زن کامران نمیشدم

- اي خونهي ما؟میخواي یه چند وقت بی  



 نگاه درگیر شدهام روي صورتش نشست

 بعدش چی؟-

 انگار سوال من او را هم به فکر واداشت، واقعا طاهر

 . گرهي کور این زندگی شده بود

 بعد صبحانه مریم بهار را بغل کرد و همراه پدرش به

 خانهي خودشان رفتند،دلم راضی به رفتن بهار نبود

ار کرد، که بله را ازاما آنقدر مریم براي بردنش اصر  

 من گرفت ؛البته حضورش اجازه نمیداد کامل ذهنم

 .را به بحث با عمو بدهم

 شاید یک ربعی از رفتنشان گذشته بود، من هنوز

 پیچیده در چادرم با فاصله از عمو نزدیک به در اتاق

 نشسته بودم، اما نگاهم مستقیم به سمت او بود،

انگار شروعنمیدانستم حرف را چطور شروع کنم،   

 یک حرف سخت ترین قسمتش بود، که عمو من را از

 این عذاب نجات داد
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 عمو جان، دلم می خواد تا آخرین روز عمرم بهت-

 بگم شرمندهام، بگم شب و روز به این فکر میکنم

 اون دنیا چطور تو چشم بابات نگاه کنم، وقتی ازم

دري؟ چی جوابش را بدم ؟میپرسه این بود حق برا  

 سرش پایین بود و لحنش پر از غمی سنگین، انگار



 !شدت درد و غممان هم وزن بود

 میدونم از روزي که اومدي تو خانهي ما یه روز-

 خوش ندیدي، میدونم بابت گرفت ارثیهات هیچ وقت

 حاللم نمیکنی، میدونم بابت کارهاي طاهر شب و

ی بیشترش حقمهروز نفرینم میکنی، اما هر چی بگ  

 آب دهانم را قورت دادم و به سختی لبهاي به هم

 چسبیدهي یخ کردهام را باز کردم

 من هیچ وقت نفرینتون نکردم-

 سرش باال آمد و خیرهي چشمانم شد، عذاب وجدان

 سلول به سلولش را داشت میسوزاند، این را به

 راحتی میشد از نگاه و صدایش حس کرد

- ، اون موقع شاید ایناي کاش میکردي جان عمو  

 زندگی پر نکبت تموم میشد

 نمی دانستم چه بگویم، نگاهم به چشمانش بود، اما

 !حرف و خواستهي من فقط یک چیز بود

 عمو ، من نه ارثمو می خوام نه پول ماهانه یا-

 معذرت براي عذاب این چند سال فقط یه لطف می

 خوام اونم بردن طاهره، نمی خوام دورو ور من و

رم باشهدخت  

 چشمانش پر از درد و شرمندگی شد، نگاهش را که
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 گرفت، فهمیدم خواستهام احمقانه است

 عمو منو مثل یه آدم یا مرد نبین، من نه یه پدرم و-

 نه یه همسر، یه مترسک سر جالیزم نیستم،اون

 زمان که مهمون خونم بودي پشت مادرش بودم،

اقت طاهر بیشتر از ریحانه است ،چون میگفت لی  

 میدونستم چرته، اما تائید میکردم تا این زن پاي

 طاهر را از اومدن به سمتت ببره، میدونستم اذیت

 میشی از حرفاي زنعموت اما حاضر بودم اون حرفا

 رو بشنوي ولی اون ناخلف سمتت نیاد،بابت همین

 کامران که اومد زود موافقت کردم که بري، دلم

نبود، این پسر بی بته، که بدون خانوادهاش راضی  

 جلو اومده را قبول کنم ، سختم بود جگر گوشهي

 برادرم را میخواستم بی شناخت بهش بدم بره، اما باز

 از ترس این طاهر و کاري که شاید دست همهیمان

 بدهد راضی شدم،این همه سال یه گوشه وایساده

با این بودم ، میدیدي کسی آدم حسابم نمیکرد اما  

 همه بی محلی باز سعی کردم طاهر رو ازت دور کنم،

 !اما عمو جان االن دیگه نمی تونم

 ته دلم خالی شد

 نگاهش دوباره باال آمد، تنش تکانی خورد ، نفسی

 عمیق و سنگین از سینهاش بیرون آمد



 !این بار زن عموت پشت طاهره-

 تنم به رعشه افتاد و ترس به قلبم چنگ انداخت

- هو؟ مگه زن عمو از من بدش نمیومد؟چرا ی  

 انگار براي او هم نفس کشیدن و حرف زدن هم زمان
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 کاري سخت و دشوار شده بود ، عمیق نفس گرفت و

 دستش را با درماندگی روي صورتش کشید، لحن

 صدایش معذب بود

 هنوز هم خوشش نمیاد، اصال نمیدونم این زن-

ا از همون روز اول کینهي تو به دلشناحسابی چر  

 افتاد

 بعضی اوقات آدم میان بغض و درد خندهاش میگیرد،

 من هم به حرفی که در ذهنم گذشت لبخند زدم، زن

 عمو از اون اول کینه به دل نگرفت، وقتی خانه و پول

 هاي پدرم را باال کشید، به خونم تشنه شد، که

کنم و ارث خداي نکرده من بخواهم در مقابلش قیام  

 و میراثم را بخواهم، اما آخ از ریحانهي آن زمانها،

 دخترك یتیمی که در فقدان از دست رفتن عزیزانش

 در خود فرو رفته بود و تا چند ماه نمی فهمید چه

 اتفاقاتی در اطرافش می افتد

 اگر اینجاست و دل به خواسته طاهر داده چون-



ه خورد وازش میترسه، آنقدر نان حروم داد این بچ  

 تو گوشش حرفاي چرت زد که حاال پسرش شده

 کفتار و کسی از پسش برنمیاد، طاهر تهدیدش کرده

 خب این اتفاقات غیر قابل پیش بینی نبود بالخره

 این حیوانی که زن عمو داشت پرورش میداد به جان

 خودش افتاده بود، اما خب این حرف ها این بار به

 من ربط داشت،چشمانم ریز شد

- هدیدش کرده که بیاد خونهي من؟ت  

 باز هم عمو این پا اون پا شد، گفتن این حرف ها
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 انگار برایش خیلی سخت بود

 اون موقع که کامران خدا نشناس تو رو ول کرد این-

 ناخلف ایران نبود، تا دو ماه پیش که برگشت و همه

 !چیز را فهمید

داد و نگاهش را به موکتنفس سنگینش را بیرون   

 زیر پایش داد

 گفت بیایم خواستگاریت،من مخالفت کردم کتک-

 خوردم ، مادرش داد و بیدادهاي نره غولش را

 دید،ترسید، شاخ شمشادش تهدیدش کرده که

 .رضایت داده

 نفس میان قفسه هاي سینه ام گیر کرد و مانند چاقو



دبر سینه ام فشرده شدند، لبهایم به وحشت لرزی  

 یعنی اومدید خواستگاري من؟؟-

 طاهر این را گفته بود اما من مانند همیشه به حساب

 حرف هاي مفتش گذاشتم و زن عمویی که راضی

 !!نیست

 عمو دستش را روي صورتش کشید و انگشتانش پر

 فشار روي چشمانش ماند

 ...عمو جان طاهر معتاده-

 می دانستم چهرهي کریح و بوي گند تنش زودتر از

ف عمو دستش را برام رو کرده بودحر . 

 ...نه به تریاك بلکه به شیشه-

 قلبم ایستاد، عمو شانهاش لرزید و صدایش خرد

 شده از زیر آوارهاي یک پدر آمد

 کله گندهاي شده براي خودش، حسابی خرش-
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 میره، کلی آدم براي خودش داره، اینبار کسی از

 پسش برنمیاد،

 !!می ترسم برات عمو

 صداي لرزان عمو را گریه هایش خفه کرد و اضطرابی

 .جنونوار به جان تن و قلبم افتاد

 حسام



 سایت شرکت را بستم و دکمهي خاموش مانیتور را

 زدم،کاغذهاي امضا شده را برداشتم و از اتاق بیرون

 زدم، شایان نگاهش سمتم چرخید

 برگهها را روي میزش گذاشتم

- ت بازرگانیمیرم قسم  

 او به نشانهي تفهیم سر تکان داد و من در حالی که

 لبهي کتم را مرتب می کردم گوشی را از جیبم

 بیرون کشیدمو به صفحهي خالیاش نگاه کردم،

 دست خودم نبود این همه نگرانی و دلواپسی

 مدام با خودم درگیر بودم تا نروم خانهاش بست

ن مرتیکهننشینم، آن هم بابت این که صبح گفت آ  

 .معتاد در خانهاش نیست االن تو شرکت بودم

 درون آسانسور دکمه ي طبقه بازرگانی را زدم، گوشی

 را خواستم به داخل جیبم برگردانم که زنگ خورد و

 وادارم کرد که دوباره به صفحهاش نگاه کنم و

 شمارهي ناآشناي رویش

 سالم-
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نازصدایی زنانه و پر   

 سالم ، اقا حسام، خوبید؟-

 صدایش برایم آشنا نبود ، پس سرد و بی روح



 جوابش را دادم

 !مچکرم، ببخشید به جا نیاوردم-

 خندهاي ظریف، صداي پر نشاطش گوشم را خراش

 داد

 مهتابم-

 یکباره حس کالفگی و بیحوصلهگی شدید کردم،

 انگار آن یک ماهی که اصال منتظرش نبودم داشت

دشروع میش  

 خوب هستید؟-

 انگار توقع داشت بعد معرفیاش لحنم متفاوت بشود،

 اما این توقع بیجایی بود

 مچکرم، مزاحمتون شدم؟-

 در آسانسور باز شد و با وارد شدنم به طبقهي

 بازرگانی مجبور شدم با سر به چند نفر سالم کنم

 بنده االن مشغول کار هستم، کار واجبی دارید در-

 !خدمتم

- نمی خواستم مزاحم بشم، بابته ناهارآهان، نه   

 امروز تماس گرفتم، وقت دارید؟

 این مدل جدید دعوت کردن بود، یهجوري حرف

 !میزد انگار از قبل با هم برنامه داشتیم

 با همان سردي و خشکی صدایم بعد نگاهی کوتاه که



 :به ساعت مچیام انداختم گفتم
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- روزهام برنامه ریزي خاص خودشون نمی دونم، من  

 را دارن، اگر برنامه ناهار میخواید بریزید، قبلش

 !حتما با من هماهنگ کنید

 این یعنی امروز نمیشه؟-

 شاید باید صدایش ناراحت و پر حرص میشد اما

 لحنش مشتاق و گرم بود

 دستی بین موهایم کشیدمو به سمت اتاق شهیدي

 قدم برداشتم

 نخیر-

 خندید

- ه جناب رئیس پس براي فردا بهم وقت بدین؟باش  

 انگار بازي راه انداخته بود و خودش داشت از

 انجامش لذت میبرد،

 فردا هم مشغولم ، ان شاهللاا هفتهي بعد-

 واووو،یک هفته مشغولید؟-

 اگر دلت نخواهد یک نفر را ببینی تمام عمر کار

 !داري

 پشت در ایستادم تا بعد تماس وارد اتاق بشوم

- لهب  



 جواب قاطعانهام ناز صدایش را بیشتر کرد

 با هادي جان حرف زدم گفتن امروز و فردا وقتتون-

 !!آزاده که

 هادي جان؟ یکم زود صمیمی نشده این دختر

 نچسب؟

 اخم هایم در هم گره خورد
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 خانم بخشی، احتماال حرف پدرم را اشتباه متوجه-

رم با بنده تو یه شرکت کارشده باشید،چون پد  

 .نمیکنیم

 !متوجهم ولی این حرفی بود که خود ایشون زدن-

 تا اینجا هم زیادي براي این دختر وقت گذاشته

 :بودم تند و صریح گفتم

 ببخشید من سرم شلوغه، براي شنبه شام مکان را-

 باهاتون هماهنگ میکنم، تا اون روز خداحافظ

که اینبار نتوانستکالمم آنقدر محکم و قاطع بود   

 حرفی جز باشه و خداحافظی بزند و من امیدوار بودم

 تا شنبه شب صدایش را نشنوم و خوب متوجه حرفم

 شده باشد و دیگر سر خود با من تماس نگیرد. خدا

 کند شنبه هم سیلی ، زلزلهاي بشود و این قرار

 ناخواسته به هم بخورد، اما آن طور ریحانهام چه



 میشود؟

*** 

اتاقم شدم، هنوز یک ساعت هم از گردش وارد  

 درون شرکتم نگذشته بودکه دوباره گوشیام را

 چک کردم ، تا شاید خبري از گنجشککم شده باشد،

 که نام فروغ روي صفحه گوشی و پیامی که خوانده

 نشده بود نگاهم را به دنبالش کشید، به جاي آنکه به

زدموسمت میز بروم و رویش بنشینم، مبل ها را دور   

 سمت پنجرههاي قدي اتاق رفتم، پیام را باز کردم

 حسام جان ، پدرت و حنانه امشب دیر میان، اگر«

 »میشه زودتر بیا ، باید باهات صحبت کنم
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 این نوشته نگرانم کرد، نکند چیزي شده؟

 سریع شمارهي فروغ را گرفتم، اصال این روزها مدام

 !نگران بودم

 چند بوق خورد و این انتظار کوتاه اعصابم را کش

 آورد

 سالم پسر گلم-

 صداي شاد و پرانرژیاش دلم را آرام کرد، به چه

 چیز فکر کرده بودم که اینطور نگران شده بودم؟؟

 سالم فروغ عزیزم، خوبی؟-



 ممنون جان دلم، خسته نباشی-

 صدایش چه آهنگ زیبایی داشت، راست میگویند

و آرامشش نمیشود هیچ کس مادر  

 قربانت، کارم داشتی؟-

 صدایش کمی آرام شد و انگار شروع به راه رفتن

 کرد

 آره عزیزم، دلم می خواد یکم در مورد اون خانم که-

 دلتو برده باهات حرف بزنم

 جا خوردم و خجالت کشیدم، چه خندهدار من این

 !!حس را هم در وجودم داشتم

 منظورت ریحانه است؟؟-

را روي لبش حس میکردمرد لبخند   

 آره پسر جان، بیا که دوتایی میخوایم مفصل در-

 .مورد این خانم خانما حرف بزنیم

 دلم قنج رفت از حالی که فروغ ریحانهام را خطاب

 کرد، ذوق زده رضایتم را اعالم کردم
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 پس من براي شام میام اونجا-

یدانست االن حال خوشیخندید، او مرا بلد بود و م  

 دارم

 شام زود یا دیر؟؟-



 کیفور نگاهم روي خیابان خلوت پایین ساختمان

 چرخید

 زو ِد زود-

 باشه جان دلم-

 می بوسمت فروغ عزیزم-

 خندید و خداحافظی کرد و من با حالی بینهایت

 .خوش منتظر این شام لذیذ شدم

*** 

 فروغ فنجان کمر باریک چایی را جلویم قرار داد

 خوشت میاد؟؟-

 نگاهم روي پلیور بافت شده نشست، روي لباسی که

 هنر انگشتان ظریف و مهربانه مادرم بود

 پلیور را پایین آوردم و با عشقی بینهایت به چشمان

 مهربانش نگاه کردم

 عالیه، اینطوري هر وقت بپوشمش احساس میکنم-

 منو بغل کردي

 احساسات مادرانهاش با حرفم در نگاهش به وجد

 آمد، از روي صندلیاش بلند شد و پیشانیام را

 بوسید،

 چه کیفی دارد، این مهري که به پیشانیام ارزانی

 کرد، مرد هر چقدر هم بزرگ شود و هیکل گنده کند

1048 



 یک قدم با تو      

 باز هم پسر بچهاي است که دلش محبت بیدریغانه ي

 .مادرش را طلب میکند

- دونه اش را که بافتم مبارکت باشه عزیزم، هر  

 صلوات فرستادم تا هر بار تنت کنی و خدا از شر هر

 بدي حفظت کنه

 به او که روي صندلیاش دوباره جا گرفت پر دقت

 خیره شدم

 وقتی نگاهت میکنم، حس میکنم ریحانهام جلوم-

 !!نشسته

 لبخند پر اشتیاق اما ظریفش از لبانش به چشمانش

 سرایت کرد

- بینمش؟ یا عکسی ازش نداري؟نمی تونی بیاریش ب  

 افسوس لبخند را از لبم گرفت، اي کاش حداقل شب

 تولد یک عکس دسته جمعی می گرفتیم، حیف که

 .آدم بعضی اوقات مغزش کار نمیکند

 نه، دیدنشم حقیقت یکم سخته، اون نمیدونه من-

 دوستش دارم و می ترسم که بفهمه

مه دهمنگاه فروغ پر آرامش و منتظر هلم داد تا ادا  

 البته دیگه از دس، دس کردن خسته شدم، می-

 خوام کم کم احساسم را بهش بفهمانم



 اون چی؟-

 منظورش را فهمیدم ، فنجان کمر باریکم را برداشتم،

 چاي میان این فنجان کم بود اما چاي خوردن در این

 ها براي من و فروغ بسی لذت بخش بود و خاطرات

وغ که آخرینخانجون را زنده میکرد، مادر فر  
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 روزهایش را در این خانه کنار ما سپري کرد و آن روز

 و شبها من تمام وقت اینجا بودم و در کنار خانجون و

 فروغ با این فنجان ها چاي میخوردیم و حرف

 میزدیم از همه جا و همه چیز، اخ چه زمان هاي

 ...خوبی و خدا بیامرزد خانجون عزیزم را

 نفسم را بیرون دادم و یاد آن پیرزن عزیز حرفی از

 گذشته را در سرم مرور کرد

 به قول خانجون رنگ رخساره خبر میدهد از ِسر-

 درون...نگاهش و رفتارهاش حرف از محبتی عمیق

 میزنه

 برام یکم ازش بگو-

 حرف ها و خواسته هایش کوتاه اما پر اشتیاق بود و

د زدن این حرف ها را میمن را که دلم خیلی وقت بو  

 خواست تشویق می کرد به گفتن

 ...میگم ولی باید بهم یه قول بدي-



 به چشمانش خیره میشوم

 لبخند پر اطمینانی حوالهام میکند

 قضاوت نمیکنم، قول میدم-

 به حرفش مطمئن بودم پس لبخند زدم، کمی از چاي

 خوشرنگم را بی قند خوردم

- کرده و شوهرشحدود دو ،سه سال پیش ازدواج   

 یه عوضی بوده که به اسمش کلی چک کشیده و با

 یه بچه تو شیکمش رهاش کرده و غیابی ازش جدا

 ...شده

 از همین حاال چشمان فروغ درگیر غمی سنگین شد،
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 خب حق داشت، فروغ غم بی پدري را زیاد کشیده

یکبود و شاید حاال می دانست که بزرگکردن   

 دختر بی پدر چه سختیهایی دارد ، او رنج هاي

 .مادرش را به عینه دیده بود

 وقفه اي میان حرفم انداختم و دوباره ادامه دادم

 سختی هاي زیادي کشیده، حتی یکی دو روزي-

 بازداشتگاه بوده

 شاید نباید می گفتم اما ، روراستی همیشه بهتر از

من بشود وپنهان کاري بود، ریحانه قرار بود سهم   

 باید خوب و بدش را خانوادهام می دانستند، آن ها



 هم باید همه چیزش را می فهمیدند و بعد قبولش

 .میکردند

 علی وکیلشه، اصال علی وساطتش را کرد تا تو-

 شرکتم استخدامش کنم ، تا بتونه بدهی هاي اون

 شوهر بی صفتش را صاف کنه

 چند سالشه؟-

- اردیبهشته، فکربیست و سه ، تولدشم بیستمه   

 نکنی خودش گفته ها یواشکی از روي پروندش

 خوندم

 لبخند غمناکش کمی کش آمد

 براي این همه سختی سنی نداره، دخترشم حتما-

 !خیلی کوچیکه

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 اره یه مارشمالوي نرم و شیرین، پنج ، شیش-

 ماهشه و خدا را شکر کپی مامانشه
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 نگاه فروغ چنان با دقت و هشیار میان آن حجم از

 مهربانی خیرهام بود که میدانستم نمیخواد یک

 مورد را هم از دست بدهد

 بیست و سه ، تولدشم بیستمه اردیبهشته، فکر-

 نکنی خودش گفته ها یواشکی از روي پروندش



 !خوندم

 لبخند غمناکش کمی کش امد

- سنی نداره، دخترشم حتمابراي این همه سختی   

 !خیلی کوچیکه

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 اره یه مارشمالوي نرم و شیرین، پنج ، شیش-

 ماهشه و خدا را شکر کپی مامانشه

 نگاه فروغ چنان با دقت و هشیار میان آن حجم از

 مهربانی خیرهام بود که میدانستم نمی خواد یک

 مورد را هم از دست بدهد

- جان، مامان فکراتو درست کردي؟حسام  ! 

 می دانستم تمام سعی و تالشش را میکند تا لحن و

 حرفش عصبی یا ناراحتم نکند

 لبخند زدم، پلیور را از روي پایم به صندلی کنارم

 انتقال دادم و کمی تنم را سمتش جلو کشیدم

 مامان جان من تمام جوانب را دیدم و بعد عشقش-

البته این محبت جوريرا در وجودم پرورش دادم،   

 در تنم نشسته انگار که روز خلقت خدا مهر این زن

 در بطنم قرار داده،البته من بابت رفتار با اون

 .مارشمالو کوچولو به دیدن یه مشاور میرم
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 چشمان فروغ با رضایت بر روي صورتم چرخید

- و منمیدونم مامان جان، تو همیشه عاقل بودي   

 ازت مطمئن بودم ولی این بار این زن موضوعش

 خیلی حساسه، اصال خانوادهي اون اجازه میدن؟

 لبخندم محو شد

 پدر و مادرش پنج سال پیش فوت کردن، تو یه-

 ...تصادف

 دستش بی اختیار مقابل دهانوبینی اش نشست

 الهی بگردم-

 صداي تلخ شدهام را صاف کردم

- اونا هم جز آزار و اذیت فقط یه عمو داره، که انگار  

 .چیزي براش ندارن

 چقدر این دختر تنهاست، اونم با یه بچه تو این-

 !!شهر درندشت

 حرف هاي فروغ جگرم را آتش میزد، اصال انگار

 ریحانه را مقابلم میدیدم، او و نگاه غم دار تنهایش،

 ...او و بار روي دوشش

 ...می خوام مردش باشم و او به من تکیه کنه-

اه پر شک و ابهام فروغ فکري را از سرم گذراندنگ  

 بحث ترحم و دلسوزي نیست، این زن آنقدر قوي-

 هست که نیاز به این ها نداشته باشه، من فقط دلم



 می خواد کنارش باشم ، شاید اولین باره که احساس

 میکنم دلم براي یه بچه تنگ میشه و حس می کنم

هاز لمس پوست نرمش حال خوبی نصیبم میش ! 

 لبخند غمزدهي روي لب هاي فروغ ماندگار شده بود
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 و چشمانش که محبتش را به منو حرف هایم فریاد

 میزد

 خوشحالم برات پسرم، این حس و حال نصیب-

 همهي آدم ها نمیشه،اما قضیه اگه برات انقدر جدیه

 .باید پدرت را هم در جریان بگذاري

ادي وسط تمام معادالتم به همبا آمدن اسم ه  

 میریخت

 دست به صورتم کشیدم

 !میدونی که هادي مخالفت میکنه-

 !می دونم، اما پدرته و رضایتش مهمه-

 حرفش درست بود ، سرم را عقب بردم و چشم

 بستم...چند لحظه اي سکوت کردم

 هادي دنبال دخترهایی مثل مهتابه، دخترایی که-

میومد، از آرایش من از همون بچهگی ازشون بدم  

 زیادي، لباسهاي زننده، خندههاي بلند، ناز و اطوار

 هاي چندش



 فروغ میان لحن پر شکایتم خندید

 بله، کل خاندان و دوستان دیگه میدونن شما-

 .اشنایی خوبی با خانوما نداري

 کالفه چشم باز کردم و نگاهم را به چشمان شفافش

 ندادم

- تو بچه گیخوشم نمیاد از زن هایی که دیدم   

 !شبیهشون چقدر تو رو آزار دادن

 نگاهش پر مهر و دلسوزي شد

 دستش جلو آمد و انگشتان مادرانه اش پشت دستم
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 را آهسته نوازش کرد

 ممنونم که انقدر دوستمداري، ولی میدونی تو هم-

 داري جا پاي بابات میگذاري؟

خندیدخط اخم که روي پیشونیم افتاد   

 داري میري سراغ دختري که خیلی باهات-

 !!متفاوته!حتی بیشتر از من و هادي

 چشمانم روي صورت پر آرامشش نشست

 می خواي بگی اشتباهه؟-

 لبخندش کوچک بود و ملیح ، قوري چینی را از روي

 میز کنارش برداشت و دوباره فنجانم را پر کرد

 وقتی به دنیا اومدي من و پدرت تو سختترین-



 لحظههاي زندگیمون بودیم، حتی تا چند سال بعدش

 هم این سختیها ادامه داشت، تو بیشتر از حنانه

 شبها و روزهاي ناراحت کنندهي من و پدرت رو

 یادته

 قوري را سر جایش برگرداند و چشمانش را به نگاه

 منتظرم داد

 هادي هم همسر خوبی بود و هم پدر محشري براي-

ندگی و تفکراتمون باعثتو ، اما فرق در نوع ز  

 ناراحتی اون و انزواي من شده بود، من مدام ازش

 دلگیر بودم، اما دست خودش نبود تربیت خانوادهاش

 با من فرق داشت، درسته که االن با هم کنار اومدیم

 و در کنار هم خوشبخت و خوشحالیم ولی وقتی

 میخواي تو این مسیر قدم برداري باید بدونی قراره

را طی کنی، مسیري خیلی شبیه به من وچه راهی   
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 !پدرت...شاید سختتر هم باشه

 درست میگفت، آن روزها را خوب به خاطر داشتم

 سن و سالی نداشتم، تمام خاطرات محو بود به جز

 گریههاي آرام و بیصداي فروغ ، او همیشه دور از

 !من گریه میکرد اما من می فهمیدم

- یدونم، اوایل مدام این عالقه را پس میزدم، امام  



 وقتی یک نفر تمام آن چیزي است که تو می خواهی

 !سخت است که ازش بگذري

 نگاهش کیف کرده از حس و حال من روي چشمانم

 ماند

 چه چیز در این دختر تو را مجذوب خودش کرده؟-

 حاال لحنش مشتاقتر شده بود

د پري زیباییلبخند زدم، در ذهنم تصویرش مانن  

 نقش بست، چادرش که در باد تکان میخورد و

 لبخند زیبایش که همراه نگاه تیلهایش میخ صورتم

 .است و دلم را در سینهام آب میکند

 ...شاید اولین بار موي بافتهاش ازم دلبري کرد-

 تصویر آشنایی در ذهنم مرور شد و دلم پر از حال

 .خوش شد

- ز کف دادمالبته ناخواسته دیدمش و دل ا  

 خندهي پر خجالتم فروغ را هم به خنده انداخت،

 دست زیر چانهاش زد و خیرهام ماند تا من ادامه بدم

 اما وقتی بیشتر دیدمش، در کنارش قرار گرفتم و-

 هم قدم باهاش جلو رفتم خصوصیتهاي رفتاریش

 .برام دلچسب و جذاب اومد
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نگاه مادرانهاش خیره شد، یادچشمانم پر شوق به   



 لحن تند و تیز ریحانه و حاضر جوابیهاي مودبش در

 ذهنم شکوفه زد

 دختر محکم و سفت و سختیه، اجازه نمیده کسی-

 بهش زور بگه یا حقشو بخوره، شاید ظریف و

 شکننده است اما در رفتار اینطور نیست، اجازه

 نمیده کسی زنانگی هاش را ببینه،

هاي گذشتهاش خنده به لبم آوردیادآوري رفتار  

 یه طوري رفتار میکنه که نمی تونی فکر بد در-

 موردش بکنی...فروغ،حتی این تند و تیزیهاش،

 شیرینی خاص خودشون را دارن،چه برسه به وقتی

 که لحن آرام و پر ناز خدادادیاش را بشنوي، وقتی

 .پر شرم می خنده و یا نگاهش را ازت میگیره

م را خوش و جانم را تازه کرده بود،یادآوري او حال  

 صبورانه برایش این عشق را توجیح کردم

 شاید در نگاه اول این یه عشق زود گذر و تند و تیز-

 به نظر بیاد اما خیلی زمان برد تا من بتوانم عقلم را

 .راضی به این عالقه کنم،من تمام نکتهها را سنجیدم

- ت رو داريبه عنوان یه مادر از این که این احساسا  

 تجربه میکنی خوشحالم، اما به عنوان یک زن دلم

 میخواد مواظب اون دختر باشی،ظرفیتش پره، اون

 االن فقط به یه زندگی آروم و پر امنیت نیاز داره



 این که مادرم آنقدر فهمیده و مهربان هست که

 .اینطور نگران ریحانه شده باعث مباهاتم بود

- ، یا تکیهگاه بودنوقتی کنارشم ، دلم قوي بودن   
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 میخواد ، اصال تا به حال اینطور دلم نخواسته مراقب

 .کسی باشم

 چایم را برداشتم ، او هم همراهم در خوردن چاي

 شد و کمی از چایش را با خرمایش خورد

 آدرسش و شماره تلفنش را بهم بده-

 جا خوردم

- مفروغ من هنوز هیچ حرفی بهش نزد  

 به لحن هول شدهام خندید

 هر وقت حرف زدي ، منم باهاش حرف میزنم، البته-

 خیلی دوست دارم ببینمش

 خندیدم و به دنبال راه حلی ذهنم را جستجو کردم

 !!یه کاریش میکنم-

 ریحانه

 لباسهاي بهار را که فرنی ریخته بود را عوض کردم ،

 روي پایم نشاندمش و دکمهي پشت گردنش را بستم

- خواي بري شرکت؟می  

 سر باال آوردم و به مریم که در چهارچوب در



 ایستاده بود نگاه انداختم

 مجبورم، البته شایدم این آخرین بارهایی باشه که-

 میرم

 متوجه منظور حرفم نشد، خودم هم نمیدانستم

 !منظورم چیست؟

 چی گفتی؟-

 بهار را از روي زانو بهحصارم تغییر وضعیت دادم

شمانش نگاه نکردم، چادرم را رويوایستادم، به چ  
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 سر درست کردم و از اتاق بیرون زدم

 دخترم میري شرکت؟-

 نگاهم روي پدر مریم که انگار تازه وضو گرفته بود

 برگشت، گیج گاهم تیر کشید و چشمانم سوخت

 اما مودب لبخند زدم

 نه ممنونم، مزاحم نمیشم-

م زیادي مزاحمشان شده بودم،حقیقتش تا االن ه  

 عمو همان دیروز قبل از خوردن ناهار رفت، اما مریم

 و پدرش پیشم آمدند، تمام دیروز و دیشب پدرش

 در خانهام ماند تا مواظبم باشد، این حس مزاحم

 بودن و به دردسر انداختنشان عجیب آزارم میداد

 این حرفا چیه؟ تو هم مثل مریمم هستی؟-



قاچاقچی و معتاد مانند طاهر مریم پسر عمویی  

 !نداشت

 سخت بود اما لبخند زدم

 لطف دارید ولی با اتوبوس راهی نیست، شما این دو-

 روز بابت من کلی اذیت شدید

 لبخند پدرانهاي به چهرهي شرمگینم زد و در حالی

 که آستینهاي پیراهنش را پایین میزد و دکمه سر

 آستینش را میبست گفت

- و بهار مثل خانوادهي ما میمونید، این حرفا چیه، تو  

 من اگر این دو شب این جا نمیموندم خودم تا صبح

 نگران و پریشون میشدم

 بهار را درحصارم جا به جا کردم

 ممنونم واقعا نمیدونم چطور این زحمت هام و لطف-
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 هاتون را جبران کنم

 مریم خودش را جلو کشید

- ا نزن، االنم بزار بابام برسونتت می ترسماز این حرف  

 !طاهر سر راهت پیداش بشه

 خودم از دیشب این فکر شده بود خورهي ذهنم،

 حتی داشتم به رفتن و گم و گور شدن فکر میکردم،

 به امنیتی که براي دخترم ایجاد کرده بودمو طاهر



 !حاال جفت پا درونش رفته بود

و فرداهاي بعدشاما امروز را با پدرش رفتم، فردا   

 !!چی

 کالفه با چشمانی دردناك نگاهش کردم

 منم می ترسم، اما نمیشه اینطوري زندگی کنم،-

 !اونم باید بفهمه که من نمیخوامش

 نگاهش نگران شد و دستانش سمت بهار دراز شد و

 درحصارش گرفت

 من اینطوري خیلی نگرانم-

 بد به دلتون راه ندید-

مریم نشست نگاهم روي چشمان مطمئن پدر  

 لبخندي جاندار روي لبش نشست

 خدا بزرگه و مراقب شما، من امروز میرم پاسگاه-

 ازش شکایت میکنم بابت حرفایی که باباش زد ، فکر

 !نکنم پلیس بدشم بیاد بگیرتش

 .نمیخواستم پاي آن ها را به این قضیه بکشم

 .اگه اجازه بدین خودم امروز میرم-

مم اما خسته و رنگنگاه پدر مریم روي صورت مص  
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 پریدهام چرخی زد

 باشه دخترم اما اگر کمکی خواستی با من تماس-



 بگیر

 تشکر کردم و سمت در خانه رفتم

 بیصبحانه میري؟-

 کیفم را روي شانه انداختم ، سمت مریم که همانطور

 بهار درحصار به سمتم آمد رفتم، بوسه اي روي

م زدمو هواي زیر گلویش را به جانگونهي دخترک  

 کشیدم، این تمام آن چیزي بود که من براي شروع

 !روز و تالش براي زندگی کردن نیاز داشتم

 اره همینطورم دیر شده، چند ساعتی تاخیر دارم-

 دیروز تا حاال نان به دهنت نگذاشتی، دیشبم تا-

 صبح چشم رو هم نگذاشتی، اینجوري نرسیده به

میري شرکت از هوش !! 

 بوسه اي دیگر از لپ هاي سفید دخترکم گرفتمو کام

 زهر مزه ام را کمی شیرین کردم

 خوبم، فقط بهار را ببر خونهي خودتون ، باشه؟-

 دلواپسش بودم، بیش از خودمو جانم نگران جگر

 گوشهام بودم

 مریم فهمید که سریع و محکم سر به نشانهي مثبت

 تکون داد

- وشونمش میریم ، فقط واقعاهمین االن لباساشو میپ  

 می خواي از شرکت بیاي بیرون؟ پس اقا حسام



 چی؟؟

 نگاهم از حرفش گرد و پر شرم شد، پس آن موقع
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 خوب حرفم را فهمید ! شاید هم در این مدت در

 !!ذهنش حالجی اش کرده

 انگار حضور پدرش را فراموش کرده بود

د پس نشد چشم غرهاي بهشنگاه پدرش رویم بو  

 برومو در حضورش هم نمیشد چهارتا بارش کنم پس

 فقط با لحنی محکم و جدي جوابش را دادم

 باید فکر کنم-

 دیگر اجازه ندادم مریم با حرف هاي بعدیاش همان

 دو زار ابروي داشتهام را بریزد و سریع خداحافظی

 .کردمو از خانه بیرون زدم

وس را با استرس و قدمهاییاز خانه تا ایستگاه اتوب  

 تند طی کردم و مانند دیوانهها مدام اطرافم را چک

 میکردم، خیلی براي اتوبوس منتظر نشدم، معطل

 شدن صبحم بابت غذا دادن به بهار و حضور پدر

 مریم و تردیدم براي رفتن به شرکت، باعث شد از

 .سرویس جا بمانم

ر لبصندلیهاي عقب اتوبوس خالی بود ، خدا را زی  

 .شکر کردم و خودم را بهشان رساندم



 تمام دیروز و دیشب به دنبال چاره اي بودم تا بتوانم

 شر طاهر را از سر زندگیام کم کنم، آخرش هم تنها

 .نتیجهي بدست آمده رفتنم پیش پلیس بود

 عمو حرفهایش را زد و به خیال خودش با رو کردن

چه دست زن عمو و طاهر برایم روشن کرده که طاهر  
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 !کاره است و نقشهاش چیست

 اما حرف هاي عمو کمک شایانی به من نمی کرد،

 طاهر خانه و محل کارم را بلد بود ، این دانسته ها جز

 !تنفر و ترس هیچ چیز به من اضافه نکرده بود

 با سرعت گرفتن اتوبوس باد از پنجره ي باز ردیف

ان خستهام را سوزاند وجلویم وارد شد و چشم  

 کمی چادرم را تکان داد، دست انداختم تا چادرم را

 کنترل کنم، لبه چادر به پشت دستم خورد و

 .سوزشی دلم را ریش کرد

 باد چادرم را تکان میداد، با دست به شانهي زن رو به

 رویم زدم، سرش که چرخ خورد، میان سوزش دستم

 لبخندي بی جان زدم

- بندید، سردهمیشه پنجره را ب  

 لبخند زد و سرش را به حالت تائید تکان داد

 بله-



 تشکر کردم ، با قطع باد، میان پوست تاول ترکیده و

 ملتهبم ذهنم به جلوتر رفت، من مجبور به تغییر

 خانهام بودم اگر از شرکت بیرون بیایم!! همان

 راهحلی که زیاد بهش فکر کردم و توان عملی

حقوقم از شرکت االن کردنش را در خودم ندیدم،  

 تنها درآمدم بود و با همان این بدهیها را میدادم،

 همینطورم حوصلهي طلبکارها سر آمده بود، اگر

 استعفا میداد یک در صد هم احتمال نمیدادم شغلی

 به این مناسبی پیدا کنم و آن زمان دوباره روزگار

 ...قدیمم مرور میشد ، بازداشتگاه و کالنتري
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 همه اینها یک سمت و در طرف دیگر حسام بود و

 ندیدنش، به وصال و تحقق این آرزو فکر نمیکردم،

 اما دل عاشق را نمیشود به همین راحتی َکند و فرار

 !کرد

 دست روي پلک هاي خسته ام گذاشتم و خمیازهاي

 کشیدم، خدایا خودت این بالي وارد شده را به خیر

 .رفعش کن

*** 

 چشمانم قیلی ویلی میرفت و بهانهي خواب را می

 ...گرفت، به لیوان بزرگ قهوهام نگاه کردم، خالی بود



 چند باري سراغ بهار را از مریم گرفته بودم، می

 ترسیدم طاهر و مادر دیوانهاش سراغ کودکم بروند،

 اما مریم هر بار خیالم را راحت کرده بود و گفته بود

نه هستند،الحمدهللاا امروزمحمد و محسن هر دو خا  

 .نصفش به خیر گذشته بود

 حواسم جمع کارم نمیشد و مدام در پی گرفتاري

 .تازهام بود

 خواستهاي احمقانه با ورودم به شرکت بار شده بود

 بر روي دوشم و هر بار که به طاهر و چارهاش فکر می

 کردم حسام و در جریان گذاشتنش اولین راه حل

رسیدن به شرکت فکر فرار ازمیشد، منی که تا ن  

 اینجا را در ذهن می پروراندم حاال انگار دوست

 داشتم رئیس این شرکت را نقطه ي امنم قرار دهم و

 مانند تمام زن ها هنگام سختی و دردسر به سمت او

 پناه ببرم
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 !!واي ریحانه جان دستت چقدر بد سوخته-

مت صداي زنانه و چهرهيچشمان گیج و منگم س  

 المیرا که نگاه پر درد و جمع شدهاش روي دستم

 ثابت مونده بود برگشت

 :هنوز جوابش را نداده ادامه داد



 چیزي روش زدي؟-

 نگاه خودم هم رویش نشست

 اره دیروز هر یک ساعت دوستم زینک اکساید-

 روش زد

 !به یه دکتر نشونش میدادي-

ت انگار سوزشدر صدایش چنان دردي جریان داش  

 دستم را می توانست احساس کند، اما در حال حاضر

 و در میام مشکالتم این سوختگی کمترین اهمیت را

 داشت

 !ظاهر خوبی نداره ، وگرنه چیز خاصی نیست-

 چشمانش گرد شد و نگاه متعجبش سمت صورتم باال

 امد

 دردش مهمه ولی تو یه زنی و زیباییه دستت مهمه-

م زد، زیباییام مهمه؟ براي کیلحنش زخمی به جان  

 و چه کسی؟ طاهري که فکر خواستنم را داشت؟؟

 نداي از درونم آرام زمزمه کرد

 »حسام، دلم می خواهد جلوي او زیبا و کامل باشم«

 حس درونیام تکانم داد، من همیشه تمیز و مرتب

 بودم اما نخواسته بودم به چشم کسی بیایم، انگار

عمیق دیگري بر رویماین محبت عمیق تاثیرات   
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 !گذاشته بود

 انگار بعد اون حرف ها ، حاال این سوختگی و رد تیره

 اي که بر روي پوست دستم به جا می گذاشت برایم

 مهم شده بود، مانند کسی که تمام مدت خواب بوده

 ، تمام حس هاي زنانهام بیدار شده بودن، انگار تازه

دم من هم مثل بقیه ي زن ها دلم میفهمیده بو  

 خواهد در چشم مرد دلخواهم زیبا بیایم

 شاید بعضی وقت ها این حس کوتاه خودي نشان

 داده بود اما حاال مثل دخترانگی هایم وقتی ساعت

 ها جلوي آینه می ایستادم و خودم را مقابل آینهي

 قدي خانه در لباس پف پفی ام برنداز میکردم شده

زمان هایی که جلوي بابا می چرخیدم تا بودم، همان  

 ببیند دامنم چطور در دورم باال می رود و چرخ

 میخورد، رو به روي آینهي رختکن دستی به گونه

 هاي صورتی رنگم کشیدم، به چشمان قهوه اي

 خوابالودم و زیر چشمان گود افتاده ام، رنگ زرد

 ...صورتم

 خانم فخار این جا هستند؟-

خل اتاق حواسم را سر جایش آوردصداي مردي از دا  

 ، سریع از اتاق بیرون آمدم

 نگاهم روي المیرا که با چشمانی گرد شده داشت به



 سمت در اتاق نگاه می کرد نشست

 بله-

 این گل ها ماله ایشونه-

 چشمانم سمت مرد چرخید، وااااي خدا
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تان مرددست گلی بزرگ از رز هاي قرمز میان دس  

 بود، آنقدر بزرگو زیبا که لحظه اي مات فقط بهشان

 نگاه کردم

 سمتش آرام قدم برداشتم

 از طرف کیه؟-

 با سوالم مرد فهمید که من خانم فخار هستم و دسته

 گل را سمت آورد

 نگاهم روي حجم گل ها که سمتم دراز شد ماند

 بفرمائید، بنده فقط پیک هستم-

ته گل پر رز را میاندستانم از هم باز شد و دس  

 اغوشم گرفتم

 حسی جذاب و جدید دلم را قلقلک داد

 ممنون-

 مرد با خواهش میکنمی خواست از اتاق خارج بشود

 نمی خواد چیزي را امضا کنم؟ هزینهاش؟-

 مرد لبخندي زد



 نه الزم نیست، حساب شده-

 نگاهم را به غنچه هاي خوشگل و ظریف رز ها دادم ،

انداخته بود، من کسی رابدبینی به دلم چنگ   

 ....نداشتم تا اینطور برایم محبت خرج کند، جز حس

 مبارك باشه-

 صداي آشناي مردانهاش بند دلم را پاره کرد، از صبح

 منتظرش بودم! سرم باال آمد،

 در چهارچوب ایستاده بود و نگاه نافذ و مردانه اش

 روي من و گل هاي درحصارم بود، حال نگاهش بر
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 روي گل ها می گفت احتمال اینکه این ها از سمت او

 باشد خیال خامی است، تازهگیها خیلی رویایی

 !شده بودم

 مردمک چشمانم روي صورتش لغزید، روي چشمان

 قهوه اي و پر جذبه اش ، روي حال مهربان نگاهش،

 !روي لبخند پر سوالش

نفهمیده چطور انقغدر دلم برات تنگ شده بود و  

 !بودم؟

 او سمتم قدم برداشت و من تک تک درد و غصه هام

 پر کشید، او آنقدر نزدیک ایستاد که براي دیدنش

 سر باال آوردم



 سالم-

 صدایم بی انکه بخواهم محبت درونم را فریاد زد

 دستش باال آمد و روي غنچه ها آهسته کشیده شد،

بود، اما نگاهش بند انداخته به دور دلم میخ چشمانم  

 قلبم چنان پر آرامش میزد، کنار او همه چیز خوب

 !بود

 تولدتونه؟-

 لحنش رسمی بود اما صمیمیتش، آن تن صدایی که

 انگار فقط مختص به من بود ، دلم را آب کرد

 سرم همراه با زبانم به حال نفی تکان خورد

 نه-

 چقدر خوشگله-

 المیرا به جمع دو نفره یمان پیوست و منه مجنون

را به خودم آوردشده   
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 بی اختیار قدمی سمت عقب برداشتم ، نیم نگاهی

 سمت مرد محبوب کنارم انداختم، او چشمانش روي

 من بود

 او می دانست این نگاه ها و توجه ها چه با من می

 کند؟

 روش ننوشته از طرفه کیه؟-



نانگار حسام بیش از من کنجکاو بود براي شناخت  

 فرستنده اش

 نگاهم بین گل ها چرخید، هیچ چیز نبود

 فکر کنم یه عاشق دل خسته داري-

 لحن خندان و پر ذوق المیرا ترس به جانم انداخت و

 نگاهم هول کرده روي حسام نشست، اما نگاه او با

 آرامشی گیج کننده صبورانه روي من بود

 لب هایم لرزید

 نه...نه من کسیو ندارم-

ر از حس و حال من خندیدالمیرا بی خب  

 بدون شک یه کسی هست که بی خبر دل بهت-

 !داده و همچین دسته گل جذابی را برات فرستاده

 میشد دست گل را همین االن بندازم آشغالی؟ کدام

 سطل آشغالی می توانست این اندازه گل را در خود

 جاي بدهد ؟

 حرف هاي المیرا ذوقم را کور کرد، تا به حال گلی

نگرفته بودم و این اولینش بود اما مهم نبودهدیه   

 اگر قرار بود حسامم خیال بد کند، همان بهتر که

 !همینم نباشد
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 مهم نیست از طرف کیه ، از دیدنش لذت ببرید-



 نگاه من و المیرا سمت حسام برگشت، یکجور

 عجیبی بهش افتخار کردم، به لحن منطقی و آرامش

ایی در درونم خبیثانه آزارم دادصد  

 این یعنی اون بهت هیچ حسی نداره، یعنی براش«

 »مهم نیست اینارو کی برات اورده

 می خواستم خودم را آرام کنم که المیرا با خنده

 سرش را به حالت تائید تکون داد

 دقیقا مهم اینه که این دسته گل خوشگل ماله-

ا جلو میگذارهتوعه، بالخره فرستندشم دیر یا زود پ  

 به سمت در رفت

 برم ببینم کاظمی یه ظرف داره این خوشگل ها را-

 بزاریم داخلش

 با تشکر نگاهش کردم

 الزم نیست-

 خندید

 حیفن بابا-

 نماند تا من دوباره بخواهم منصرفش کنم

 دستت درد نگرفت؟-

 دوباره لحن و صدایش مثل قبل شده بود دوستانه و

 صمیمی

 سر سمتش چرخاندم



- می دونم کجا بزارمشن ! 

 خندید و دلم برایش پر زد ، خدایا ممنونم که برایم

 فرستادیش، بعد این همه غصه به او نیاز داشتم
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 بدش من بزارمش اون گوشه دیوار تا خانم فهیم یه-

 ظرف براش بیاره

 لبخند به لبم نشست

 خودم می تونم-

و به سمت گوشه ي اتاقحرف را زدم و چرخ خوردم   

 رفتم

 گودرزي و کامروا نیستن؟-

 در حالی که روي زانو می نشستم تا گل را روي زمین

 بگذارم

 :گفتم

 آقاي کامروا رفتن دفتر خانه و آقاي گودرزي-

 ...مرخصی دو ساعته گرفتن تا پسرشون

 هنوز دسته گل را درست قرار نداده روي زمین ،

زش شدیدشکاغذ دورش به پوست خورد و سو  

 باعث شد گل را رها کنم و با صداي آخی سریع از

 روي زمین بلند شوم

 چی شدي؟-



 صداي نگرانش از پشت حالم را پرسید، دستم را باال

 آوردم و به زخم قرمز و پوست کنده شده اش پر درد

 نگاه کردم

 ...نه فقط-

 !!!ریحانه-

 .صداي پر وحشتش کالمم را برید

رخید، در نزدیک ترینسرم روي گردنم به پشت چ  

 فاصله از پشتم ایستاده بود و از باالي شانه ي سمت
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 راستم به پوست قرمز دستم خیره بود، نمی خواستم

 زخمم را ببیند، دستم را عقب کشیدم

 ...چیزي نیست،یه سوختگیه-

 انگشتان مردانه اش سریع و تند از پهلویم جلو امد و

انگشتش پوستم را لمس کند، لبه ي مانتویم بی انکه  

 را گرفت و دستم را سمت جلو کشید، در همان

 حالت تنش چرخ خورد حاال پهلویم ایستاده بود

 کار اون عوضیه؟؟-

 هول شده نگاهش کردم، دلم لوس شدن می

 !خواست،اما وقتش نبود

 ...نه،پشت دستم خورد به قابلمه،یعنی حواسم-

- یگی؟؟ریحانه داري دروغ م  



 لحن عصبی و ناباورش دهانم را بست، نگاه دقیق و

 عصبی اش روي صورتم چرخید

 به من اون شب دروغ گفتی که رفته اره؟؟-

 لحن پر غضبش تنم را لرزاند، تا به حال اینطور

 !!ندیده بودمش

 نه واقعا رفتن! دروغ نمی گم-

 نگاهش از چشمانم روي دستم چرخید، انگشتانش

م با ظرافتی استینم را گرفته بوددر اوج عصبانیت ه  

 که هیچ تماسی بین دستانمان نبود

 کیفتو بردار بریم بیمارستان، تو راه حرف میزنیم-

 اخ از لحنش، اخ از این حس مالکیت میان صدایش،

 من گیج شده از این همه نگرانی با نگاهی مبهوت

 خیره اش شدم
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دید ، چشمانش راه صورتم را در تنم را که بی حرکت  

 پیش گرفت

 ریحانه بدو-

 میدونه وقتی میگه ریحانه قلبم اینطور غش و ضعف

 میکنه که مرتب با این لحن خواستنی صدام میکنه

 !؟

 نمی دانم در حال چشمانم چه دید که میان ان همه



 اخم و تخم لبخندي پر شیطنت روي لبانش جا

 گرفت

- میکنی با منی؟ یا جاي دیگه سیر ! 

 حال چشمان پر منظورش من را از غرق شدن در این

 .عسل عاشقی نجات داد

 سریع چشم گرفتم

 با شمام-

 لحن شیرینش هنوز رگه هاي خشم را در خود داشت

 افرین دختر خوب ، پس بجنب بریم-

 دلم می خواست همان جا در همان حالت تا ابد

 بمانیم، اما از ترس رسیدن کسی یک قدم عقب

تم و به نرمی دستم را عقب کشیدم، چشمانمبرداش  

 .روي کفش هاي مشکی براقش بود

 .بیمارستان الزم نیست-

 جا خورد، دوباره لحنش عصبی و نگران شد

 یعنی چی؟ این زخم باید ضد عفونی و پانسمان-

 بشه

 چشمانم از کفش هایش سمت زخم دستم کشیده
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باید بسته میشد تا اینطور بهشد، حق داشت، زخم   

 .هر چیز نمی گرفت تا هر دفعه دلم را ریش کند



 شب پانسمانش می کنم-

 توقع داري تا شب طاقت بیارم تا بري خانه و-

 پانسمانش کنی؟

 این لحن پر حرص عجیب یک حس را در صورتم می

 کوبید، گیج سر باال اوردم و نگاهش کردم، سوال در

تو هم منو دوست داري؟؟سر و دلم چرخید، حسام   

 !!اما جرئت پرسیدنش را نداشتم

 چشمانش کالفه از این بی خیالیه من روي صورتم

 نشست

 .بریم اتاق من-

 جا خوردم

 چرا اونجا؟؟-

 نگرانیش مشهود بود

 یا بریم بیمارستان یا اتاق من سریع انتخاب کن-

 از ابهت صداي محکمش کپ کردم و بی انکه فکر

 کنم گفتم

- تاقتونمیام ا  

 نگاه ازم گرفت و با همان چشمان جوش اورده سرش

 را به حالت تائید کوتاه تکان داد و با قدمی بلند

 خودش را به میزم رساند و تلفن را برداشت و عددي

 را زد



 سالم، بگو یکی از بچه ها همین االن بره داروخانه،-

 پماد ضد عفونی براي سوختگی و پماد ارام بخش و
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 ...پانسمان بگیره

 دستش کت طوسی خوش دوختش را کنار زد و به

 کمرش تکیه زد

 شایان همین االنا...نمی خوام از شرکت چیزي-

 بیارید، همین االن داروخانه! مفهوم شد؟...باشه

 من همان جا ایستاده نگاهش می کردم و احساس

ینمی کردم انگار دیشب خوابم برده و االن تمام ا  

 اتفاقات یک رویاي شیرینه وگرنه امکان نداشت

 !!اینقدر همه چیز زیبا و جذاب باشه

 درون آینهي آسانسور نگاهی کوتاه به خودم

 انداختم، مقنعهي تیره و چادر و این صورت بیحال

 و خسته چهرهي جذابی را تشکیل نمی دادند،اما هر

 چه خودم را چک می کردم و حس نو ظهور بابت

ن چهره شکایت می کرد فایده نداشت ، نهخرابی ای  

 راهی براي روي فرم آوردن چشمان قرمز وگود

 افتاده داشتم نه تعویض لباسهاي تیرهام، که البته

 این فکر ها بعد از اینکه او من را درون اتاق دیده

 .بودکمی دیر بود



 راستش آنقدر ذوق زده و هیجان زده بودم که این

را پر کرده بودند، از او افکار درصد کوچکی از ذهنم  

 خواسته بودم که جلوتر از من برود تا المیرا با غیاب

 هر دو نفریمان فکر ناجوري نکند، نگاهش را همان

گور پدر تمام -لحظه می توانستم اینطور بخوانم  
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اما زبانش به باشهاي چرخید و -افکار هاي بیخود  

ق بیرون رفت ، زمان زیادي نبردجلوتر از من از اتا  

 که المیرا با کاظمی و سطل بزرگ آبی پیدایشان شد

 و من با دلی که براي دوباره دیدن حسامش قرار

 نداشت حقیقت را گفتم، البته حقیقتی که خیلی هم

 کامل نبود، گفته بودم زخمم به گل ها گیر کرده و

ازبروم جایی تا پانسمانش کنم و او با دلی ریش شده   

 دیدن دوبارهي زخمم با کمال میل گفته بود بروم او

 .یک ساعتی برایم مرخصی رد میکند

 کرکره ي آهنی اسانسور عقب رفت و دوباره فضاي

 سالن بزرگ و سنگین مدیریت، مردي کت و شلوار

 پوش با کیف چرمی در دست از مقابل با قدم هایی

 بلند به سمتم میآمد، من خودم را کنار کشیدم و او

 بدون نگاهی به من ازکنارم رد شد، چشمانم روي

 !میز چوبی شایان ماند



 او نشسته پشت میزش مشغول نوشتن در دفتر

 .سررسیدي بود

 شاید بیشتر از تمام آدمهایی که میشناختم در

 مقابل او خجالت میکشیدم، دیگر میتوانستم به

 راحتی حدس بزنم، چه افکاري از من در سرش

ایی منتظر بودم با گفتن کلمهمیچرخاند و یک جور  

 یا حرفی در این بابت از سمتش همه چیز را درست

 بگویم و اجازه ندهم در موردم غلط فکر کند، از نگاه

 !اشتباه مردم بیزار بودم

 جلوتر که رفتم، صداي قدمهایم و پاشنهي کفشم در
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تاه باالسالن چرخید و نگاه خشک او را لحظهاي کو  

 کشید ، فقط ثانیهاي نگاهش رویم نشست و دوباره

 مشغول به کارش شد، او چطور می توانست اینقدر

 !خنثی باشد

 نزدیک به میزش ایستادم، چشمانم روي سرش که

 به سمت پایین بود ماند

 سالم، جناب بارگاهی هستند؟-

 چشمانش سمتم نچرخید، انگشتانش، خودکار

د گذاشت و دفترش رامشکی شیکش را الي سررسی  

 بست، بی آنکه نگاهم کند خشک و رسمی گفت



 بله، منتظرتون هستند-

 !!شاید هم هیچ فکري در موردم نمیکرد

 تشکري کردمو نگاهم را گرفتم و سمت در اتاق

 رفتم، دست به دستگیره انداختم، حس شیرین تند

 شدن قلب و مویرگهایی که براي دیدنش به رقص

ر تمام تنم حس کردم، تقهاي بهدر آمده بودند را د  

 در زدم، بعد لحظهاي کوتاه وارد شدم، او در کنار

 پنجرهي قدي و شیشهاي اتاقش ایستاده

 بود.چشمان منتظرش سمت در و روي من چرخید و

 همانجا ماند و دل من را مستفیض کرد

 سالم-

 بی هیچ حرف دیگري تنش چرخ خورد سمت

 .مبلمان، در اتاق را بستم

باالي پشتی مبل مقابلش را گرفت و کمیدستانش   

 عقب کشیدش
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 بیا اینجا-

 حرکت جنتلمنانه اش براي منه ندید بدید زیادي

 قشنگ بود، با طمانینه سمتش قدم برداشتم و با دلی

 ذوق مرگ شده روي صندلی نشستم،حاال نوبت او

پشتبود که کت طوسی خوش رنگش را در بیاورد و   



 صندلی بگذارد و دقیق کنارم روي یک مبل دیگر

 بنشیند، چشمان من روي وسایل روي میز چرخید و

 او با کشیدن مبل به مقابل من جوري نشست که هم

 به من و هم به میز مسلط باشد،

 دستتو بیار جلو-

 لحن آرامش نوازش بود بر سر احساسات به وجد

 آمده ام

دستم را جلو آوردمدر میان شرم و حیایی بیاندازه   

 و پرسیدم

 می خواید چی کار کنید ؟-

 چشمان او روي دستم چرخید و چشمان من روي

 !او...چه بازي دوست داشتنیایی

 درد میان صدا و نگاهش رخنه کرد

 ضدعفونی و پانسمان-

 !!بلدین-

 لحن متعجبم چشمانش را راهی صورتم کرد، حال

 تلخ شدهي چشمانش به نگاهم که رسید عسلی

 چسبان شد

 چون سوختگی خیلی شدید نیست، اره بلدم-

 لبخند روي لبم نقش بست
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 الحمدهللاا-

 چشمانش یکباره رنگ عوض کردند، شبیه

 جنگجویی خشن شدند

 الحمدهللاا که اون مرتیکه کل تنتو نسوزوند آره؟-

 او سرخم کرده بود جلو تا راحت تر زخمم را ببیند و

ابت همین حال چشمانش را به راحتی می توانستمب  

 ببینم

 این یه اتفاق بود-

 اخم پیشانیاش عمیق شد

 داري ازش طرفداري میکنی؟؟-

 او اشتباه متوجه منظورم شده بود، سرم را به حالت

 نفی تکان دادم

 منظورم این نیست، من بیشتر از همه از اون بدم-

 میاد ولی اون دستم را نسوزوند

ا ازم گرفت و دست سمت میز برد و پمادينگاهش ر  

 را برداشت

 ولی اون باعث این اتفاق شده-

 هیچ نگفتم چون حرفش درست بود

 در پماد را باز کرد و زیر چشمی نگاهم کرد

 چه کاري کرد که باعث این اتفاق شد؟؟-

 لحن آرامش بسیار مرموز بود و درون خودش



 ردههایی پر رنگ از خشم را نشان میداد

نم بی فکر چرخیدزبا  

 سمتم اومد-

 چشمانش یکباره باال آمد و روي صورتم نشست، زیر
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 نگاهم رگهاي گردنش بیرون زد، آروارههایش

 محکم به هم فشرده شدند

 گوه خورد مرتیکهي آشغال، پس اون عمو و زن-

 عموت اونجا چه غلطی میکردن؟

کرده بود بِر و بِر جاخورده از لفظی که استفاده  

 نگاهش کردم

 نمیدانم حال چهره ام چطور بود که سرش را عقب

 کشید و دست آزادش را بین موهایش کشید و نفس

 عمیقش را بیرون داد

 شرمنده، خیلی عصبی شدم-

 خیرهاش ماندم، این عصبانیت رفتار و نگاهش دلم را

 سر میداد تا بگویم ، حرفهاي عمویم و تهدیدهاي

،حرف و نگاهش میگفت که احساس طاهر را  

 مشترکی ناباورانه بینمان جریان داره، اما در پس

 سرم کسی مدام همه چی را نفی میکرد، شاید او

 فقط نگران یک زن تنهاي مطلقه بود، او دخترکم را



 دیده بود و دور از عقل نبود اگر حاال احساس ترحم

 و دلسوزي داشته باشد.این حدس ها همه تکراري

اما نتوانستند باز هم با مرور چندبارهاشانبود   

 شیرینی این لحظه ها را تلخ کنند

 عموم دیشب کلی معذرت خواست و رفت، گفت-

 نمی تونه براي طاهر کاري کنه

 قبل از آن که بیشتر بگویم جلوي زبانم را گرفتم ، اما

 همین اندازه هم براي این که او را مشتاق کند کافی

صداي کشیدن صندلیاش و اینبود، دوبارجلو آمد،   
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 بار یک وجبی جلوتر، نگاهش به زخمم بود، انگار

 تمام تمرکزش را گذاشته روي کنترل کردن حرف و

 رفتارش

 آرام پماد را نزدیک زخمم کرد

 ...یکم ممکنه بسوزه، مسکنه-

 هیچی نگفتم فقط منتظر ادامهي کارش شدم، کمی

روي پوستم زد ، همانطور که گفت خیسیاز دارو را   

 و خنکی اش پوست ملتهبم را سوزاند، اما دست

 عقب نکشیدم ، نگاه جمع شده ام روي دست و

 گوش پاك کن بین انگشتانش بود که با احتیاط پماد

 را روي پوستم پخش میکرد،



 یعنی آنقدر پسرش جلب شده که پدرشم از پسش-

 !!بر نمیاد

این لحن و صداي آرام اما او سوال نکرده بود و  

 خشدار میگفت او هنوز همانقدر عصبی است

 بله، انگار طاهر نسبت به قبل خیلی دیوانه تر شده-

 سرش هنوز پایین بود و این بار پماد را عوض کرد،

 چشمان بیحیایم از دستانش و صورتش باالتر آمد و

 روي موهاي مواج و خوش حالت و براقش نشست،

- ه، آتیش به زندگیت انداختن ودستشون درد نکن  

 حاال خودشون را عقب کشیدن

 نگاهم مبهوتانه و پرآرزو از حواس پرتی او استفاده

 کرد و میان موها و پیشانیش چرخ خورد، چه دل

 !ضعفهاي براي لمسشان به جانم افتاد

 چی کار میشه کرد؟-
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 .این پماد ضد عفونی کننده است-

اهم روي پماد و گوش پاك کن بعدي نشست، اونگ  

 چنان ظریفانه و با احتیاط گوش پاك کن را به پوست

 دستم میزد، انگار میترسید حرکت تندش پوست

 .دستم را بکند

 خدایا ممنونم، ممنونم که هستی تا این مرد را در



 این لحظهام قرار بدي تا من باز هم از این شهد

و این طور غم هاو شیرین و نایاب عشق مزه کنم  

 .درد هایم با حضور این مرد شسته شود

 دستت رو که بستیم میریم پیش پلیس-

 از حرفش جا خوردم

 با هم؟-

 نگاهش باال آمد و دلم را در سینه فشرد، چقدر

 نگاهش پر جذبه بود

 بله، مخالفتی هم قبول نمیکنم-

 مخالفت؟؟ راستش من داشتم به سکتهاي از سر ذوق

 !نزدیک میشدم

 ...نه فقط-

 کمر صاف کرد و رو به رویم سیخ نشست، پاهایش را

 که دو طرف مبل گذاشته بود جمع کرد

 چشمانش بند دلم شد

 اجازه نمیدم اون مرتیکه عوضی معتاد به تو و-

 مارشمالو نزدیک بشه...اون علی خیر سرش وکیلته،

 !معلوم نیست کجا رفته
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که میگرفتم تلخی عطرش تنم را پر با هر دمی  

 میکرد



 نگاهم مسیر چشمانش را در پیش گرفت و چه مقصد

 .دلچسبی بود نگاهی که تمامش نگرانی و مهر بود

 ...علی آقا دنبال کارهاي کامرانه-

 او این را یک بار شنیده بود و دوباره با گفتنش

 چشمانش لحظهاي جمع شد و لحن پرتردیدي به

دجان کالمش افتا  

 خبري شده ازش؟-

 چشمانم را گرفتم، حقیقتش قلبی که در کنارش

 آرامشی ابدي را تجربه میکرد با نگاه کردن به

 چشمانش چنان بیتاب میشد که نفسم را به شماره

 میانداخت

 !نه تماسی باهام نداشتن، خبري ازشون ندارم-

 این بار دستش به دنبال باند رفت و از روي میز

 برداشتش

- دگی یه طور برنامه ریخته که نصف عمرتانگار زن  

 را با مردهاي زالو صفت سر و کله بزنی

 از لحن پر حرصش خندهام گرفت

 اجازه بدید هر چقدر میخواد بتازونه من محکمتر-

 از این حرفام

 در حالی که باند سفید را دور دستم نرم و آهسته

 می چرخاند گفت



- هاينه متاسفم دیگه قرار نیست بهش همچین اجاز  

 !بدم
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 چسبی کوچک روي باند نازك زد و سر باال آورد،

 خیره به نگاهم برعکس تمام این مدت لبخند دندان

 نمایی زد

 پاي همشون را از زندگیت میبرم-

 زلزله ي عشق آمد و همه ي دیوارهاي سست غم و بی

 پناهی را ویران کرد

من چه میکند، و او نمی دانست این حرف با قلب  

 گرنه اینطور با این لبخند دلربا انقدر راحت بیانش

 !!نمیکرد، این یعنی من به او بچسبم و تکیه کنم

 دستم را عقب کشیدم، این لحن و لبخند دیگر نه

 دوستانه بود و نه پرترحم و من در حال آمادگی قبول

 هر درخواستی را داشتم حتی اگر ناممکن ترینشان

د بود، مغزم را عشق معیوب کرده بود،باشد و این ب  

 من دخترکی در خانه داشتم که باید به صالح او

 زندگی می کردم ، اما دل کندن از این مرد و اتاق

 چقدر ناممکن بود

 نمیخوام پاي شما را به سختی هاي زندگیم بکشم-

 !!پاي من خیلی وقته کشیده شده وسط-



ه سر باالزنگ کالمش روي چشمانم اثر کرد، تا دوبار  

 !بیاورم براي دیدنش

 *حسام*

 کمر همت بستم براي گفتن هر چه در دلم هست،

 مگر یک مرد چقدر طاقت دارد تا ببیند معشوقه اش

 اینطور آزار میبیند، مگر من مردهام که هرکس و

 ناکسی اینطور روزگارش را تلخ کنند،چشمانم روي
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ش چرخید، روي لبهاي صورتیگونههاي اناري رنگ  

 و بینی کوچکش و انتهاي این راه تیله هاي شفاف

 چشمانش بود

 او جا خورده بود، نگاه پر شرمش ناباورانه خیره ام

 شد، ته نگاهش رضایتی شیرین را مزه مزه کردم

 میشد که او هم خواستار من و مردانگی هایم باشد؟؟

 ...این که هواي-

ر اتاق لحن پر ناز و شمردهصداي تقه هایی بلند به د  

 اش را قطع کرد ، دوست داشتم در ان لحظه فرد

 پشت در را بدرم

 جفت پا امده بود وسط لحظه ي حساس و احساسی

 ما

 چشمانم پر خشم سمت در چرخید



 بله-

 صداي بلند و تندم جوابش باز شدن در اتاق و نمایان

 شدن شایان در چهارچوب شد، چشمانش لحظه اي

ریحانه چرخید،روي من و   

 ...ببخشید-

 حال متعجب چشمان و لحن معذبش ریحانهام را

 فراري داد که سریع از روي صندلیاش بلند شد ،

 آنقدر هول زده و پرهیجان این کار را کرد که صندلی

 پشتش با صدایی محکم روي زمین افتاد

 نگاهم از روي صندلی پخش زمین شده روي چهرهي
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 پرشرم و خجالتزدهاش نشست، روي گونه هایش که

 انگار نیشگونشان گرفتی که اینطور سرخ و آبدار

 نمود میکردند، لب زیرینش را به دندان گرفت و در

 دل من صد آرزو را آتش زد، چشمانش که پر خجالت

 سمتم چرخید

 !شرمنده، نمی دونم چی شد-

بور وبه خود آمدم ، عزیز من نیاز به یک حامی ص  

 عاقل داشت، مردانگی به دور از شهوت ،پس تمام

 آن آتش و اشتیاق را در وجودم به عقب هل دادم

 ولبخندي کوچک و موقر بر لب نشاندم



 مشکلی نیست-

 نرم از جایم بلند شدم، کنارش کمی خم شدم و

 صندلی را از روي زمین برداشتم

 جناب بارگاهی-

وشصداي شایان از همان جاي قبلی اش به گ  

 !رسید، او فیلم جذابی را داشت تماشا میکرد

 سمتش چرخ خوردم، قرار نبود لطافت در رفتارم با

 گنجشککم نصیب بقیه هم بشود، ابرو در هم کشیدم

 و با لحنی خشک گفتم

 بله-

 فهمید که بد موقع داخل آمده که لحنش کمی

 شرمنده شد

 مدیران ایراننوین اومدن، ساعت جلسه-

 !داشتید

به مهمان ناخوانده، با همان اخم و جدیت اي لعنت  
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 سر به حالت تائید تکان دادم

 هدایتشون کن اتاق کنفرانس-

 باشهاي گفت وسریع از اتاق بیرون رفت، با رفتن او

 دوباره نوبت به بررسی حال گنجشککم رسید، او

 هنوز همانطور معذب پشتم ایستاده بود



تیاط روي چشمان گرفته.اش نشستنگاهم با اح  

 خوبی؟-

 !خیلی بد شد-

 لحن نگران و ناراحتش وادارم کرد که سمتش قدمی

 بردارم

 از چه بابت؟-

 چشمان گرفته و ناراحتش همراه نگاهم شدند

 ....اون وضعیت ما-

 رنگ صورتش لحظهاي پرید و دوباره گلگون شد،

 دستش چادرش را یکبار رها و دوباره لبهاش را

زد، چشمانم بیقراري رفتارش را دنبال میکرد چنگ  

 تا دوباره سخت تر از قبل ادامه داد

 ممکنه آقا شایان برداشت اشتباهی کنند و با گفتن-

 ...حرفی به بقیه

 ترسش را نمیتوانستم مثل او درك کنم اما

 میفهمیدم او از چه چیز نگران است و حقی

 صددرصدي بهش میدادم، اما همین چند لحظه پیش

 به او گفته بودم با حضور من دیگر کسی نمیتواند

 آزارش بدهد، همین هم بود، اصال هر کس بخواهد

 !خم به ابرویش بیاورد را از بیخ و بن نابود میکردم
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 یه بار گفتم شایان امینمه-

 لحن نرم و پراطمینانم هم نتوانست از ناراحتیاش

 بکاهد

- زنن ولی فکرشون که دست خودشونشاید حرفی ن  

 نیست

 دل به دریا زدم تا بگویم

 بزار فکر کنه چه به اشتباه، چه به درست، ما-

 !مسئول افکار بقیه نیستیم

 چشمانش با رنجشی از صورتم گذر کرد

 درسته ولی من هم نباید خودم را در معرض-

 !قضاوت قرار میدادم

- ن که اجازهیعنی اومدنت به این اتاق اشتباه بود؟ ای  

 دادي کمکت کنم غلط بود؟

 باز هم از سوالم جا خورد، میدانم در این لحظه باید

 سعی می کردم آرامش کنم و بگویم که شایان به این

 موضوعات اهمیت نمیدهد، اصال این پسر آنقدر

 مشغله و دردسر در زندگیاش دارد که وقت فکر

م وکردن به روابط من را ندارد، اما بیخیال آنها شد  

 بحث را به نقطهاي شبیه به حرفهاي بیجواب قبلم

 رساندم، امروز باید جوابی حتی شده گنگ از او

 میگرفتم



 چشمانش لحظهاي به راست و لحظهاي به چپ

 چرخید، انگشتانش به وضوح در جلوي چادرش

 همدیگر را میفشردن، در آمپاس شدیدي قرارش

 داده بودم، ظلم بود، داشتم کوتاه میآمدم که
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 لبهاي ظریفش نرم تکان خوردند

 نه غلط نبود و نیست، من به خواست خودم-

 ....اومدم

 نفسش به شماره افتاده بود

 اما نمیخوام این کمک هاي مهربانانهي شما باعث-

 دردسرتون بشه

 حال پسر بچه اي را داشتم که تیم محبوبم در عین

قوي را برده بود و به نیمهناباوري ده بر هیچ تیمی   

 نهایی راه پیدا کرده بودم

 !!همان قدر ذوق مرگ

 لب هایم بی اراده کش آمدند، این بار کمی عقب رفتم

 تا شاید او میان این حجم نفسگیر شرمو حیاي

 دوست داشتنیاش بتواند نفس تازه کند

 پس اگر اشتباه نبوده ناراحت نباشید، نگران من-

یلی خوبههم نباشید حال من خ ! 

 چشمانش دوباره چشمانم را مورد مرحمت قرار داد و



 .دل من را به آتش کشیدند

 .امیدوارم یه روز محبتهاتونو بتوانم جبران کنم-

 میدانستم میتوانست، اصال جبران این مقوله فقط

 یک راه داشت، این که براي من بشود و بتوانم

 آرامش داشتنش را احساس کنم، اما گفتن این حرف

 بیش از ظرفیت او بود پس لبخند به لب نشاندم، از

 همانهایی که جذاب بود و میدانستم دختر  کش

 است ،این که بخواهم او شیفتهام بشود یک آرزو و

 .نیاز بود
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 می تونید ولی به وقتش، خدا بزرگه-

 کمی عقب رفتم و دستم را کنار بدنم باز کردم و با

ان و کف دست به سمت در اشاره کردمانگشت  

 االنم بهتره تا اتاقتون برسونمتون-

 لبخند زیبایی روي لب نشاند و سمت در قدم

 برداشت

 نه ممنون، تا االنم زیاد وقتتون را گرفتم-

 او جلوتر قدم برداشت و من با فاصلهاي اندك

 پشتش، در همان حال به حد فاصله سر او تا گردنم

قط کمی از سینه ام باالتر بود،نگاه کردم، سرش ف  

 یعنی جان میداد، در حصارش بگیرم و سرش را روي



 !سینه ام بگذارد، چه آرزوهاي پر قندي

 !وقت من در کنار شما ارزش پیدا میکنه-

 جملهام شاید به گوش شنونده اغراقآمیز می آمد

 ولی براي من همین بود، اصال من کنار این زن ، زمان

میگرفت و لحظه هایم باشکوه ترو مکانم رنگ دیگر   

 میشدند، از همان پشتش قبل از اینکه او اقدامی

 کند، خم شدم ، دستگیره ي در اتاق را پایین دادم،

 بفرمائید-

 در لحظهاي چشمانم روي ماهش را دید و گونه هاي

 پر رنگ و لبهاي به خنده باز شدهاش دلم را غنج

 انداخت

 .تشکر کرد و بیرون رفت

دیدن ما از پشت میزش بلند شد و نگاهششایان با   

 بی آنکه ثانیه اي روي ریحانه بنشیند خیرهي من شد
1090 

 یک قدم با تو      

 و با لحنی مودب و رسمی گفت

 .گفتم تا اتاق راهنمایشون کردن-

 سر به نشانه ي تائید تکان دادم

 برمیگردم-

 ریحانه از من فاصله ي مشهودي گرفته بود و خواستم

 قدمی سمتش بردارم که او هم با لحنی مودب گفت



 مزاحم نمیشم، الحمدهللاا حالم خوبه، شما هم به-

 کارتون برسید

 به چهرهي جدي و پرادبش خیره شدم، این که دل

 من نمیخواست لحظهاي از او جدا شود عجیب نبود

 اما ، این رفتار من در مقابل شایان دلیل عقالنی

ک من را اذیت می.کرد،جالبی نداشت و این گنجشک  

 پس رضایت دادم

 باشه،فقط مراقبش باشید-

 سرش را به حالت تائید تکان داد و با تشکري راهش

 را گرفت و سریع سالن را ترك کرد

 شایان از پشت میزش بیرون آمد و نگاهی سمتم

 انداخت

 نگاهم تند و پر اخم روي چهرهي عاري از حالتش

 نشست

- ت بپیچه، از سمتحرف و حدیث مزخرفی تو شرک  

 تو میبینم

 حال چهرهاش صدمی تغییر نکرد

 بله قربان-

 نگاه ازش گرفتم و سمت داخل اتاق برگشتم
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 .کتم را برمیدارم و میام-



 ریحانه

 روي زمین قدم بر نمیداشتم، احساس میکردم در

 آسمان هستم و سرم بی هیچ تمرکزي بین خاطرات

ش چرخ میخورد. لبخند پر عشقی رويدرون اتاق  

 لبم جا خوش کرد و با نگاهی پر رضایت از حال االنم

 به دسته گل بزرگ گوشهي اتاق نگاه انداختم

 در ذهنم هم دنبال فرستندهي این گل ها نبودم ،

 !برایم اهمیتی نداشت

 این گلها زیباییشان در مقابل باندپیچی سفید و

 شل دستم هیچ بود

ند سفید نشست، یاد کارها ونگاهم روي با  

 حرفهایش به قلبم جان میبخشید،

 نفس عمیقی کشیدم و از جایم بلند شدم، پایان

 ساعت کاري بود، از گودرزي پرسیده بودم، حسام

 هنوز درون جلسه بود، او خواسته بود باهم بریم

 پیش پلیس ، این براي من شیرین و خواستنی بود اما

و درگیري براي خودشحسام به اندازهي کافی کار   

 داشت ، پس بیخیال خواستهي خودخواهانه ام شدم

 و تنها از شرکت بیرون زدم

 مانند دخترکان سرخوش تازه عاشق شده، نگاه به

 آسمان داشتم و لبخند به لب سمت انتهاي خیابان



 می رفتم، آنقدر حالم خوب بود که حیف دانستم این
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را در سرویس شرکت بگذرانم، البته کهساعتها   

 براي رفتن به کالنتري باید پیاده میرفتم، آسمان

 ابري بود و گرفته، نسیم سردي پوست صورتم را می

 سوزاند

 اما روح من جانی گرفته بود که از لحظه لحظهي

 زندگیم لذت میبردم، حاال آن شک ناباورانهام داشت

، شاید محبتیبه یک یقین ناباورانهتر تبدیل میشد  

 از سمت حسام! او بخواهد حامیام باشد! خدایا می

 دانم سخت است ، دنیاي متفاوت ما اجازهي این

 نزدیکی را نمیدهد، اما من خوشحالم بابت محبتی

 که از معشوق گرفته بودم، دنیاي من همینقدر ساده

 و کوچک بود! چیز زیادي نمیخواستم، شاید آرامش

ه من و مشکالتم فکرو این که بدانم حسامم ب  

 .میکند

 نفس کشیدم، عمیق و طوالنی و هواي سرد را بلعیدم

 به به دختر عمو ، دسته گلتو جا گذاشتی؟-

 صداي رعبآور طاهر از پشت چنان سینهام را

 یکباره تنگ و دلم را خالی کرد، که نفس میان

 ریههایم گیر کرد و به سرفه افتادم



 چیشد؟ جاخوردي؟؟-

د تا بچرخم و ببینمش، اما او منتظرتنم یاري نمیکر  

 نماند و خودش مسیرش را به روبه رویم تغییر داد

 چهرهي کریح و الغرش چنگ به دلم انداخت،

 بیاختیار پا به عقب گذاشتم

 نگاهش وقیحانه و رزالنه سر تا پایم را بلعید
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- لنترس کار ندارم باهات، خواستم ببینم دست گ  

 بهت رسید؟؟

 وحشت دیدارش به کنار سوالش گیج و منگم کرد

 دسته گل؟؟-

 چشمانش را قفل نگاهم کرد و لبخندي چندش به

 لب نشاند

 بابت معذرت خواهی، خوش ندارم دلت از من-

 چرکین باشه، گفتم یه دست گل رز به خوشگلی و

 هم قد خودت برات بفرستن شرکت

حیرت بند آمد چشمانم از حدقه بیرون زد، نفسم از  

 تو اونو...فرستادي؟؟-

 انگشتان الغر و استخوانیاش را پر فخر به موهایش

 کشید، چشمانش برق زد، ترس مثل زالو خون تنم را

 مکید و رنگ از صورتم پرید



 خوشت اومد؟؟-

 خوشم آمد!! چرا زندگی همیشه قسمت وحشتناکی

 را برایم کنار گذاشته بود؟

ه قبل از دانستن ایننمی دانستم چه بگویم منی ک  

 موضوع شیفتهي آن شده بودم و حاال از آن دسته

 گل به اندازهي خود طاهر وحشت داشتم

 نگاهش را در اطرافم چرخاند

 چی کارش کردي؟-

 بعد از آن حرف هاي عمو ترسم از تمام احساسات

 منزجر کنندهام سبقت گرفته بود، اما دلم نمی

صش ازخواست ضعف را بفهمد، که البته تشخی  
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 !رفتارو رنگ سفید شدهام سخت و ناممکن نبود

 همونجاییه که باید باشه، آشغال دونی-

 جاخورد و این دلم را خنک کرد، چهرهي ترسناکش

 با اخمی که بین دو ابرویش افتاد وحشتناك تر شد،

 در دلم چاهی عمیق و تاریک باز شد و قلبم را درون

 خود کشید

 قدم سمتم برداشت

 ترسیده پا پس کشیدم

 سمتم بیاي جیغ میکشم-



 چهرهاش در لحظه از هم شکفت ، صداي خندهي

 حال به هم زنش روحم را خراشید

 نمیخوام که اذیتت کنم ،اومدم از دلت در بیارم،-

 اصال فداي سرت که انداختیش آشغالی

 دست چپش باال آمد و سمتم درازش کرد، نگاه

ع رویش نشست ، جاي سوختگیترسیدهام سری  

 بزرگی بر روي دستش دلم را آشوب کرد

 ببین حتی خودمو بابت کار احمقانم تنبیه کردم-

 سوختگی روي دستش ظاهر تازه و بسیار بدي

 داشت، ترس و اضطراب کافی نبود، ظاهر بد زخم هم

 دست به دستشان داد تا دلم را بیش از قبل آشوب

 .کنند

م را به زمین دادمچهرهام جمع شد و نگاه  

 تو مریضی-

 آره مریض عشق تو-

 لحن پر محبتش نیش به قلبم زد، نباید میایستادم،
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 باید ازش فاصله میگرفتم، او شدیدا مریض بود،

 انگار تربیت غلط زن عمو جز یک قاچاقچی خطرناك

 ، یک معتاد روانی هم بار آورده بود

دم، بی آنکه نگاهش کنم تند ازچادرم را جمع کر  



 کنارش رد شدم، لحظهاي از قدمهایم جا ماند اما

 زودتر از آن چه فکرش را کنم خودش را بهم رساند

 داري فرار میکنی؟ از من؟ میدونی چقدر دوست-

 دارم

 لحنش مالیم بود و حاال تمام زوایاي این مرد

 !ترسناك شده بود ، حتی این لحن نرم و پر محبت

- جوابمو نمیدي؟ با حرف نزدن همه چیزو بدترچرا   

 !میکنی، بی محلیات قرار نیست منو پشیمون کنه

 بی آنکه بایستم تلخ و خشن گفتم

 !من ازت بدم میاد این چی ؟ پشیمونت میکنه؟-

 نگاهش نکردم، نمیخواستم ریکشنهایش را در

 مقابل حرفهایم ببینم

- دتخب بیا با هم حرف بزنیم، بهم بگو چرا ازم ب  

 !میاد! منی که حاضرم جونمم برات بدم

 هر فرد دیگري بود میایستادم و سعی میکردم

 دالیل قانع کنندهاي برایش بیاورم ، اما طاهر نه ، من

 از این خانواده زیاد کشیده بودم

 تنفر از یک نفر دلیل نمیخواد، اگرم عالقهاي داري-

 که واقعیه بهتره بابت همون ولم کنی

کرد و با کشیدن تنش در مقابلم قدمهایش را تند  

 راهم را در سر کوچه بست،
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 به اون زنیکه گفتم تا قرون اخر ارثتو باید پست-

 بده، بچه هرم بده دست ننه باباي اون مرتیکه گم و

 گور شده ، خودم میزارمت رو سرم، همه بدهی هاتو

 ...میدم

تانش را به عرضخواستم از کنارش بگذرم که دس  

 شانهاش باز کرد

 بهترین زندگی را برات میسازم، نمیزارم آب تو-

 دلت تکون بخوره

 پر انزجار از حرف هایش چشم باال آوردم و

 حرفهایم را با خشم در صورتش تف کردم

 بچه هه که میگی دخترمه، همه چیزمه، فقط اگه-

 انگشتت بهش بخوره زنده نمیزارمت، ارث و میراث و

م ارزونیه خودت و مادرتپولت  

 خواستم رد بشم که انگشتانش چادرم را گرفت

 ...این بچه نطفه ي اون حرومیه-

 صدایم بیاختیار و بیتوجه به آدمهاي در خیابان باال

 رفت

 خفه شو، اون دختر منه-

 در نگاهش ردههاي عصبانیت پر رنگ شد اما این بار

 این چهرهي زشت کاري نکرد تا من بترسم و عقب



 بروم، بحث بهارم با همهي آدمها سوا بود

 انگار نمیخواي سر عقل بیاي-

 برو اونور نمیخوام یک کلمه دیگه بشنوم-

 از این سرکشیهایم اعصابش به هم ریخته بود انگار

 نمیتوانست بیش از این نقش یک عاشق دلخسته را
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و بازي کند، مشت گره خوردهاش سفت تر شد  

 چادرم را سمت خودش کشید

 بخواي اذیتم کنی، اذیتت میکنم، یه کاري می کنم،-

 خودت التماسم کنی زنم بشی

 پر تنفر دست به چادرم انداختم و با فشار و کششی

 سعی کردم از دستش بیرون بکشمش

 تو خوابتم این روزو نمیبینی-

 دست دیگرش سریع سمتم آمد و تند و محکم چفت

سمت خودش کشید، از اتصال مچم شد و من را  

 انگشتانش و این نزدیکی دل و رودهام به هم پیچید

 و خشم در وجودم آتشفشانی َف َوران کرده شد

 به من دست نزن-

 لحن و صدایش برخالف من آرام بود طوري که ته

 دلم را خالی کرد

 گفتم مادرمو بخاطرت میفرستم یه جا که چشت-



و همه مشکالتتوبهش نیوفته، به پات پول میریزم   

 حل میکنم، اما انگار فقط بلدي جفتک بندازي

 خودم را محکم عقب کشیدم و غریدم

 میرم پیش پلیس میگم چه کثافتی هستی، میگم-

 که یه قاچاقچی رذل و کثیفی

 خندید و دندان هاي کریح و زردش را به نمایش

 گذاشت

 پیش هر کی می.خواي برو ولی بدون تو این جنگو-

و آخر همهي این دست و پا زدنها مالهشروع کردي   

 خودمی
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 پایم را محکم به زانویش کوبیدم و تنش که عقب

 رفت دستم را کشیدم، چادرم را روي سرم درست

 کردم و پر نفرت عقب رفتم و به صورت جمع شده از

 دردش گفتم

 از زندگی من و بچم گمشو بیرون-

دست رد خاکی کفشم را از سر جایش ماند و با  

 شلوارش تکاند

 آرامشش دیوانه کننده بود

 بهتره خودتو براي همه چیز آماده کنی-

 این را گفت و بدون حرف و نگاه دیگري از خیابان رد



 شد و رفت

 رعشهاي عصبی و پر استرس تنم را لرزاند، زانوهایم

 سست شد اما براي نیوفتادن بر روي زمین دست به

 دیوار گرفتم

 کمر و سرم را به دیوار پشتم تکیه دادم و سعی کردم

 میان لرزشهاي بیامان تنم نفس بکشم و چه تالش

 بیحاصلی بود، انگشتانم راه گلویم را در پیش

 گرفتند ، از روي مقنعه گلویم را فشردم و با اولین

 نفس لرزان و منقطع اشکهایم هم راه خود را بر

 .روي صورتم در پیش گرفتند

و نگاههایشان و رفت و آمد کم میان پیاده رو آدم ها  

 برایم مهم نبود، حرفهاي طاهر رنگو بوي بدي

 داشت، خدایا زخمهایم کم بود که طاهر هم بهشان

 اضافه شد؟

 کمر از دیوار گرفتم ، این جا ماندن و غالب تهی
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هکردن بس بود باید هر چه زودتر گزارش طاهر را ب  

 پلیس ها میدادم ، شاید که آنها درمانی براي این

د َمل چرکی داشتند  ُ ! 

*** 

 لیوان آبقند رو به رویم روي میز شیشهاي قرار



 گرفت

 بخورید تا یکم حالتون بهتر بشه-

 گلویم تنگ و بیمیل بود اما درخواست افسر پلیس

 منطقی بود،

 احساس میکردم این لرزش تن و دست و پاي یخ

ي جانی است که دارد از تنم بیروننشان دهنده  

 .میرود

 لیوان را برداشتمو به دهانم نزدیک کردم، جرعهاي

 کافی بود تا شیرینیاش دل آشوبهام را بیشتر کند،

 نگران و پراسترس به مرد جا افتادهي پشت میز نگاه

 کردم، برایش ریز به ریز اتفاقات و حرف هاي طاهر را

 !تعریف کرده بودم

واهش بودلحنم پر از خ : 

 میشه قبل از اینکه من و دخترمو بیشتر از این-

 اذیت کنه بگیریدش!؟

 نگاه جدي مرد از روي صورت بی رنگو رویم سمت

 میزش چرخید

 گفتم بهتون یک سالی هست دنبالشیم ، ولی نشده-

 که بگیریمش ، البته که داریم تمام سعیمون را براي

 .بازداشتش میکنیم
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م با تویک قد        



 انگشتم را روي عرق سردي که از پیشانیام جاري

 بود کشیدم، جوابش قانعم نکرده بود

 اون مدام دنباله من، اگه منو تحت نظر داشته-

 !باشید حتما میتونین بگیرینش

 انگشتان مرد روي میزش درهم قفل شدند، چهرهي

 نظامی و خشکش به لبخند محوي از هم باز شد،

مم کندانگار سعی داشت آرا  

 با اطالعاتی که بهش دادین میدونه که ما از این به-

 بعد تعقیبتون میکنیم ولی نگران نباشید، ما بهش

 رسیدگی میکنیم

 حرفش آرامم نکرد اما چه میگفتم، چه خواستهاي

 میتوانستم داشته باشم، طاهر و حرفهایش ،نگاه

 آخرش ته دلم را خالی کرده بود نگران بهارم بودم ،

قتم را تلف می کردمنباید و  

 آرام از روي صندلی بلند شدم

 بهتره کمی بیرون بشینید تا حالتون جا بیاد-

 تشکري ساده کردمو از اتاق بیرون زدم، براي

 استراحت و جا آمدن این حال وقتی نداشتم، دیگر

 .هیچ جا احساس امنیت نداشتم

 گوشیام را که تحویل گرفتم و روشنش کردم ،

پشت هم از رفتن بازم داشتآمدن چندین پیام   



 !!بیشترشان متعلق به یک اسم بودند، حسام

 نه آنجا میشد جواب دل نگرانیهایش را داد و نه من

 آنقدر حالم مساعد بود که بتوانم حرفی بزنم، پس از

 دلم خواستم تا خانه طاقت بیاورد
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ع به خانهيتمام جانم را روي پاهایم گذاشتم تا سری  

 مریم برسم، وقتی پشت آیفون گفت داخل بروم ،

 فهمیدم االن در این وضعیت پراضطراب و نفسگیر

 .به یک خانواده و پناه امن نیاز دارم

 با ورودم محمد و مادرش که درون سالن بودند بلند

 شدن، معذب بودن به تمام حال هاي خرابم اضافه

 !شد

 خوش اومدي دخترم-

مادرانه و مهربانش نشست، حضور نگاهم روي چهره  

 مداوم بهار و اذیتهاي بچهگانهاش کم بود که حاال با

 حضور طاهر، آزار و مزاحمتهاي جدیدي را بهشان

 تحمیل کرده بودم

 ممنون، بابت تمام اذیت ها شرمندتونم-

 فاصله ي بینمان را با قدم هایش پر کرد، دستش آرام

و گونه ي یخشانهام را لمس کرد و سر نزدیک آورد   

 زدهي رنگ پریده ام را بوسید



 این چه حرفیه، تو برام مثل مریم عزیزي ، بهارم که-

 نوهي خودمه، مشکل تو زندگی همه هست ،این

 سختی ها و اذیتها فداي یک تار موت

 بغض بیخ گلویم نشست، می دانستم دهن باز کنم به

 جاي حرف هق هق گریه بیرون میپرد،

دخترکم میانحصارش من را ازورود مریم به همراه   

 آن وضعیت پر بغض نجات داد

 سالم خسته نباشی-

 سر باال آوردم ، نگاهم که روي چشماي مریم نشست
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 انگار فهمید در چه حال خرابی هستم

 بهار با دیدنم، خودش را سریع تکان داد و با آوایی

 .نامفهوم من را طلب کرد

براي گریه نکردن شد صدایی خش افتادهتمام سعیم   

 و لرزان

 ممنون که آنقدر خوبید-

 مریم که حالم را فهمیده بود اجازه نداد حضور

 بیشترم در آن وضعیت آزارم دهد

 سریع جلو آمد

 این حرفا کافیه، بیا این خانم خانمارو بگیر که داره-

 برات بال بال میزنه



رود و منحرف مریم کافی بود تا مادرش کمی عقب ب  

 دخترکم را ازحصار مریم تحویل بگیرم ، بوسهاي

 نرم روي گونه و پیشانیاش زدم

 شما برید تو اتاق من براتون چایی میارم-

 از خدا خواسته پیشنهاد مادرش را لبیک گفتیم و با

 .مریم به سمت اتاقش رفتیم

 چادرم را در آوردم و همانطور که بهار را محکم میان

بودم از جالباسی آویزانش کردمآغوشم نگه داشته   

 !!چرا آنقدر حالت خرابه، نکنه طاهرو دیدي-

 با شنیدن اسمش تمام اتفاقات برایم مرور شد،سرم

 گیج رفت اما قبل از آنکه کله پا شوم روي تختش

 .نشستم

 ترسیده از وضعیتم کنارم نشست، بهار لبهي

 مقنعهام را کشید و کجش کرد
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تو یک قدم با        

 !چی شده ریحانه؟ جون به سر شدم یه چی بگو-

 نفس هاي عمیقی کشیدم، تا شاید این سنگینی

 روي سینهام کنار برود اما انگار این بختک غم و

 ترس خیال کوتاه آمدن نداشت

 چشمان بی رمقم روي بهار که مشغول کشیدن

 مقنعهام به چپ و راست بود دادم



 ...اره اومد دم شرکت-

 خب-

بازدمی عمیق و بی تاثیرباز هم   

 کلی تهدیدم کرد، گفت کاري میکنه که خودم برم-

 سراغش و بخوام زنش بشم

 غلط کرده مرتیکه آشغال روانی، یارو انقدر مواد-

 زده عقلش زایل شده، میخواستی دو تا بزنی تو

 دهنش تو صورتشم تف بندازي

 کالفه شده از مقنعهاي که معلوم نبود روي سرم

ز سر کشیدمش و موهایی که به سمتهست یا نه ا  

 پیشانی و صورتم کشیده شد را عقب زدم، نگاه

 کنجکاو و مشتاق بهار روي صورت درماندهام پر ذوق

 چرخید، میان تمام درد هایم لبخندي به چشمان

 شیرینش زدمو بوسهاي روي گونهاش زدم، که

 انگشتان فرصت طلبش آویز موي بافتهام شد

- که من و تو فکر میکنیم بدترهمریم اوضاع از اونی   

 ...یعنی چی؟ مملکت صاحاب داره-

 .صداي زنگموبایلم کالمش را برید

 نگاه هر دویمان سمت کیفم که نزدیک در روي زمین
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 افتاده بود برگشت، مریم زودتر از من بلند شد و



 موبایلم را بیرون کشید، چهرهي درهم و تلخش با

ی بر صفحهي گوشی مانند گلی شکفت ونگاه  

 لبخندي گشاد روي لبهایش نقش بست

 حسام جانه-

 با شنیدن اسمش تنم گر گرفت، خود خدایم می

 دانست چقدر دلم هواي صحبت با او را داشت، از دم

 کالنتري تا خانهي مریم مدام اسمش در ذهنم تکرار

 میشد، پیامی که نگرانیاش را میرساند و من

میان دردهایم چطور براي این رفتارهاي نمیدانستم  

 جذاب و خواستیاش ضعف کنم

 مریم دست دست نکرد و گوشی را سریع به من

 رساند و قبل از اینکه کامل به من بسپرتش، ایکون

 سبز را کشید

 الو، ریحانه-

 صدایش زلزلهاي بود در احواالتم، به بغضی که

 خودش را سریع بیخ گلویم رساند و دلی که برایش

 پر نبض تپید

 سالم-

 نفس عمیق و بلندش را به راحتی شنیدم

 سالم دختر خوب از ظهر کجا غیب شدي؟-

 چند ساعت بیخبري او را اینطور نگران کرده بود و



 این براي من باز شدن دري بود تا بتوانم زنانه.هاي

 جدیدي را تجربه کنم

 بی آنکه بخواهم صدایم پر بغض لرزید و نازي زنانه بر
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 یک قدم با تو      

 صدایم نشست

 نخواستم مزاحمتون بشم تنهایی رفتم کالنتري-

 صدایش نگران شده از لحن من پرسید

 فداي سرت، اما چرا بغض کردي؟-

 عقلم نمی خواست بگوید، اصال دلم نمیخواست

 حسامم را با خودم به این مرداب بکشم، غیرتش

ی راشیرین بود و این حامی گریهایش حس ناب  

 برایم زنده میکرد، حال و هوایی که تا به حال

 تجربهاش نکرده بودم اما اینکه تیغ طاهر به سمت او

 هم برود جانم را میگرفت

 نمیشد با بهانه اي دروغین مسیر را عوض کنم، دروغ

 گفتن به او از من برنمیآمد

 ...طاهر را دیدم-

 صدایش آتش گرفت و خشن با همان لحن نگران

 پرسید

- الن اونجاس؟ا  

 سرم به حالت نفی تکان خورد، بهار دست و پا میزد



 موبایل را بگیرد که مریم بغلش کرد و همانطور که

 تمام حواسش به من و مکالمهام بود سمت دیگر اتاق

 رفت

 نه تو راه خونه دیدمش-

 بهت که آسیب نزد؟-

 نگرانیاش مشهود بود و لحن غیرتی اش دلم را

حال و هواي خوش شد، اشکقلقلک میداد، اثر این   

 هایی که روي گونه ام نشست
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 نه فقط چرت و پرت گفت و رفت-

 چند بار نفس گرفت و رها کرد، انگار میخواست

 خشمش را کنترل کند

 حاضر بشو االن میام دنبالت-

 جا خوردم

 براي چی؟-

- حلهباید براتون یه خونه پیدا کنم، موندن تو اون م  

 امن نیست

کب کردم، می توانستم در این لحظه براي این حرف  ُ  

 و لحن مردانه و پردلشوره غش کنم ، اما مغزم

 زیادي عاقل بود

 نه الزم نیست، امشب پیش مریم میمونم-



 صداي کالفهاش گوشم را سوزاند

 امشب موندي فردا چی؟ اصال باید ببینمت تا بفهمم-

 سالمی ، مارشمالو را هم بیار

 ...ولی اقا حسام-

 تا زنگ نزدم نیا دم در ، خداحافظ-

 گیج و منگ دوباره نه آوردم اما سکوت آن سمت

 خط میگفت که تماس قطع شده و حسام تا اندك

 !!زمانی دیگر دم در خانه بود

 چی شد؟-

 سوال مریم بود که من را از کما بیرون آورد ،ناباورانه

ه کردمبه چهرهي کنجکاو و لبخند موزیانهاش نگا  

 حسام داره میاد دنبالم-

 تو رو خدااا-
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 سوالش فریادي پر هیجان بود، چشمان بهار متعجب

 و جاخورده روي صورت مریم نشست

 خودش را سریع به من رساند

 بهش گفتی طاهرو دیدي گفت میاد دنبالت؟ کجا-

 می خواد ببرتت؟

کردم نفسش داردآنقدر هیجان زده بود که احساس   

 بند میآید



 گفت باید دنبال خونه برام بگرده-

 چشمان بیرون زده و دهان نیمه بازش خندهام

 انداخت

 بهار را روي زمین گذاشت ، بهار غر زد، خواستم

 سمتش خم بشوم و بغلش کنم ، که دست مریم

 چفت آرنجم شد

 !ریحانه من االن سکته میکنم-

، اصالخودمم حالی شبیه به مریم داشتم  

 نمیتوانستم دوباره فکر کنم، بهار انگار فهمید ما در

 حالی نیستیم که بخواهیم خیلی حواسمان بهش

 باشه،چهار دست و پا خودش را به وسایل مریم که

 گوشه اتاق بود رساند

 تو چجوري آنقدر آرومی-

 نگاهم از بهار روي مریم نشست، چیزي براي مخفی

م سمت قلبمکردن نبود، لبخندم محو شد، دست  

 رفت

 آروم نیستم، قلبم اونقدر تند میزنه که اجازه نمیده-

 به چیزي فکر کنم
1108 

 یک قدم با تو      

 چشمان مریم مملو از عشق شد، تعللی در ابراز

 احساساتش نکرد ، سریع من را محکم بهحصار



 کشید و با خنده گفت

 قربون اون دل خوشگلت، تو نمیدونی ولی من-

بابد چی کار کنیم میدونم ! 

 حرفش تمام نشده رهایم کرد و مانند فنر از روي

 تخت پرید و سمت کمد دیواریاش رفت و پر عجله

 در کمد را بازکرد

 پاشو تا من لباس به درد بخور پیدا میکنم یه آب به-

 صورتت بزن

 جا خوردم

 میخواي چی کار کنی؟-

 نگاهش روي مانتو و پالتوهایش چرخید

- ه حسام داره بابتش میاد اینجاهمون کاري ک  

 یعنی چی؟-

 چشمانش سمتم چرخید و میان خنده حرص خورد

 وااااي چقدر حرف میگیري خدا به حسام رحم کنه،-

 پاشو االن میرسه

 بلند شدم، همانطور که چشمانم روي حرکات دستش

 بود گفتم

 چایی نخورده پسر خاله شدي-

لتويانگار آنچه می خواست را پیدا کرده بود پا  

 سفید مشکی اش را بیرون کشید



 به جاي بیرون رفتن از اتاق و به سمت کاري که او

 دستورش را صادر کرده بود رفتم، از حرکات تندش
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 میشد حدس بزنم میخواد چی کار کنه

 مریم قرار نیست من باهاش جایی برم، بیتوجه به-

 من روسري مشکی بیرون کشید

- ف بیخود نزنحر  

 از لحن پرویش خندم گرفت، روسري را از میان

 دستش کشیدم، تا توجهش را جلب کنم

 چرت نگو مریم، پاشم باهاش کجا برم، اصال مامانت-

 و داداشت چه فکري میکنن، اگه کسی ببینه چی؟

 نگاه عاقلن در سفیهی بهم انداخت، ابرویش باال رفت

- ندگی تو بههیچ کس حرفی نمیزنه، اصال هم زدن ز  

 کسی ربطی نداره، نکنه میخواي حسام جانو بابت

 این افکار دقیانوسیت از دست بدي

 حرف ها و طلبکار بودنش خندهام انداخته بود، خب

 منم بیمیل به این رفتن نبودم! اما این حرفهاي

 عقلم بود که میان مست و مدهوشی دلم عرصه را

مخالی پیدا کرده بود و داشت حسابی عرض اندا  

 میکرد

 ...مریم میفهمی داري چی میگی؟ اگه طاهر ببینه-



 پر غیض غرید و دست به کمر زد

 بهتر بزار ببینه چشمش درآد، اون عوضی تو رو بی-

 پناه دیده داره میتازونه، حسام جانو که ببینه حساب

 کار دستش میاد

 ناگهان در ثانیه حال چشمان و صورت عصبیاش

 قلبی و پر ضعف و غش شد

- آخ که چه چیزي هم هست این المصبآخ   
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 چشمانم گرد شد، رفتار سر خوشانه و نمکین مریم

 حواسم را از ترس چمبره زده در قلبم پرت کرده بود

 االن به رئیس من گفتی المصب؟-

 خندید و پالتو را میان بغلم انداخت

 نخیر به حسام جان جانانم گفتم-

سوس تکان دادمسرم را با اف  

 مریم به خدا یه تختت کمه، من میگم نمیشه برم،-

 اصال حالم خوش نیست، بدنم داره از تو میلرزه، انگار

 موریانه افتاده به جونم و از درون داره تنم را خالی

 میکنه

 چشمانش پر منظور به صورتم خیره شد، نیشش باز

 شد

 بهتر حسام میاد خودش بلده حالتو چجور خوب-



 !کنه

 کفري از حرفهایش گفتم

 هر چی میگم یه چی بگو، دختره دیوانه مگه بین ما-

 چیزیه که تا اون بفرما زده من بپرم بغلش

 چشمانش پر هیجان گرد شد، میتوانستم ببینم که

 دارد حرف من را در ذهنش تصور میکند

 نه چیزي نیست، اما اون که نگران میشه و تو که تا-

شی یعنی باید یهصداشو میشنوي همه قلب می  

 چیزي بشه، یعنی شما دوتا باید کنار هم باشید

 سرم را با افسوس تکان دادم و پالتو و روسري را

 روي تخت گذاشتم

 حسام فقط حس دلسوزي و ترحم به من و بهار-
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 !داره

 دروغ بود، خودم بهتر از هر کسی میدانستم،

شیره بمالم؟میخواستم سر چه کسی را   

 مریم خوب فهمید

 ریحانه میشه اونقدر این دل بیچارتو آزار ندي،-

 میشه به خودت فرصت زندگی بدي؟من خیلی

 حسامو نمیشناسم اما وقتی دل توي عاقل و منطقی

 براي یه مرد رفته یعنی اون خیلی باالتر از خوبه،



 پس آنقدر نترس و به این عشق لبیک بگو

 ...حرفهایش قشنگ بود اما

 لباسارو تنت کن بیاد پایین منتظر بمونه زشته-

 اما-

 نگاه خواهرانه و پر محبتش روي صورت پر تردیدم

 نشست

 یکم به خودت فرصت بده، قرار نیست اتفاق خاصی-

 بیوفته جز اینکه تو براي چند ساعت میان این

 زندگی آشفته و سختت احساس آرامش کنی،

 ارزشش رو نداري؟؟

گشتان لرزانم فشردم ، لباسهايتسبیح را میان ان  

 بهار را خودم تنش کرده بودم، مریم شیرش را آماده

 کرده بود وخیالم را بابت شکم سیر و پوشک تمیزش

 راحت کرده بود ، نیم ساعتی از تماس تلفنیاش

 گذشته بود، حرفهاي مریم راضیام کرده بود تا این

 چند ساعت را به خودم هدیه بدهم، دانههاي تسبیح

ذکر صلوات براي آرامش و خیال طاهر درمانی بودو   
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 که میشد در ان لحظه فقط بهش پناه برد،

 زنگ موبایلم جز من نگاه بهار را هم سمتش چرخاند،

 موبایل کنارم روي زمین بود، با همان نگاه اول



 اسمش را خواندم، قلبم دردهانم آمد و انگشتم با

وي آیکون سبز کشیده شدبسماللهی ر  

 الو-

 صداي مردانهاش دلم را گرم کرد

 سالم، لطفا بیایدپایین-

 وقتی باشه ام را گفتم مریم تند خودش را به اتاق

 اتاق رساند

 چشمان تند و تیزش روي موبایلم و تماسی که قطع

 شده بود نشست

 اومد؟؟-

 از جایم بلند شدم

 !!اره، ولی مریم مامانتینا چی؟ زشته-

دید و سریع جلو آمد، مانتواش را با عجله تنشخن  

 کرد

 قبل اینکه برم دستشویی بهش گفتم قراره رئیست-

 بیاد دنبالت

 لبم را محکم به دندان گرفتم

 خاك به سرم-

 شالش را روي سر انداخت و بهار را سریع بغل کرد و

 کیفش را به دست من داد

 جو نده، خوبه مامان منو میشناسی-



- االن میگن چرا رئیسم باید این وقت چه ربطی داره  
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 !شب بیاد دنبالم

 پشت چشمی نازك کرد

 باز شروع کردي که، اومده براي کمک، یه آدم خیّر-

 مثل خیلی از آدم ها ، االنم بس کن بدو

 با تعجب به او که سمت در اتاق میرفت نگاه کردم

 تو کجا؟-

ندیدندچشمان و دهانش با هم خ  

 زهی خیال باطل ، عمرا ندیده بزارم سوار ماشینش-

 بشی، از قدیم گفتن مرد خوشگل ماله مردمه

 از این بیحیاییاش خندهام گرفت، دنبالش رفتم

 خجالت بکش-

 خندید

 بهم نمیاد-

 راست میگفت، اصال اگر مریم اینطوري نبود که مریم

 .من نبود

 بعد از خداحافظی و سرخ و سفید شدنهاي

ابیام از خانه بیرون زدیم با ورودمان به حیاط ازحس  

 مریم خواستم بهار را به دستم بده اما قبول نکرد، تا

 دم در خودش آوردش، نزدیک در، من را هول داد



 جلو و من در را باز کردم و در همان نگاه اول قامت

 بلند و مردانهاش را دیدم، کنار ماشینش که نزدیک

ایستاده بود به در خانه پارك شده بود  

 باز شدن در خانه چشمش را سمت ما کشید و باز

 همان حسهاي همیشگی دیگه از آن همه حجم

 !ترس و اضطراب خبري نبود
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 سالم-

 نگاهم پر شرم روي صورت مردانهاش نشست

 سالم-

 نگاهش جستجوگرانه میان چادرم گشت

لحنی گرم تر وکه مریم از پشتم بیرون آمد و با   

 مشتاقتر از من گفت

 سالم، خوب هستید؟-

 سوال مریم چشمان حسام را سمت خودش کشید،

 دومین بار بود که با هم مواجه میشدند

 سالم خانم، مچکرم،شما خوب هستید؟-

 نگاه من هم روي چهرهي بشاش مریم نشست، می

 دانستم االن به قول خودش خرکیف شده است

مریم را نمیشناسد و بهچهرهي حسام میگفت که   

 بهار میانحصار مریم لبخند زد



 وظیفهام دانستم که دوباره بهم معرفیشان کنم

 مریم جان دوستم هستن-

 نگاه حسام از چهرهي بهار دوباره سمت مریم باال

 آمد و آن لبخند شیرین و پرمحبت محو شد

 ببخشید، قبال زیارتتون کرده بودم-

 مریم نیشش تا بناگوشش باز شد

 خواهش میکنم،ان شاهللاا از این بعد این دیدارها-

 !بیشتر میشه

 این بار چهرهي حسام به لبخندي کوچک و شیک

 باز شد

 ان شاهللاا-
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 حس شرم و جا خوردگی و خنده از انشاهللاا آخر

 حسام حال عجیبی را برایم ساخته بود، میدانستم

ار نیست کوتاه بیاد بابتاگر ساکت بمانم مریم قر  

 همین خودم را وسط انداختم

 مریم جان بهار را بده من، بهتره بریم سرده هوا-

 مریم مطیعانه جلو آمد و بهار را سمتم گرفت، طوري

 بهار را بهحصار کشیدم تا پتو از روي سر و

 پهلوهایش کنار نرود،

 حسام هم سریع نگاهی به مریم انداخت



- تونخوشحال شدم ،با اجاز  

 مریم لبخند گشادي تحویل حسام داد

 ممنون همچنین-

 حسام مودب نگاه آخري حواله.اش کرد

 خداحافظ-

 و سمت ماشین رفت ، نگاه مریم سریع روي من

 نشست

 چقدر خوبه این-

 چشمانم گرد شد، یک درصد هم این دختر احتمال

 نمی داد بشنوه؟ البته که برایش مهمم نبود

 زود برمیگردم-

- ،اشکال نداره دیرم شد ! 

 همانطور که لبخند روي لب داشتم اخمی بهش کردم

 خدا حافظ-

 خوش بگذره-

 سمت ماشین چرخ خوردم که حسام را دیدم ، در
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 جلوي ماشین را برایم باز کرده بود، در دلم شکر و

 عسل حل کردند

 حس شاهزاده خانم هاي قصه ها را داشتم

 ممنون-



ستم درون ماشین بشینم که دستش را سمتمخوا  

 دراز کرد

 کیفتو بده بزارم عقب-

 لبخند زدم ، چادرم را کنار زدم، نگاهش بیغرضانه

 به دنبال دستم سمت مانتویم کشیده شد، از زیر

 چادر کیف بهار را بیرون کشیدمو دستش دادم

 بی هیچ حرفی در عقب را باز کرد و من جلو سر

 .جایم نشستم

 **حسام

 پشت فرمان نشستم، نگاهم روي دو خانم کنارم

 نشست، نگاه دلبر هر دویشان روي من بود، حس و

 حالی جدید مهمان دلم شد، به چشمان براق و

 شیشهاي جفتشان لبخند زدم و در حالی که ماشین

 را روشن می کردم با لحنی صمیمی و گرم پرسیدم

 خانما شام خوردن؟-

ن لبخند نقلیاشصداي پر ناز گنجشککم همراه آ  

 دلم را برایش آب کرد

 بهار جان خورده، من هم خیلی گشنم نیست-

 دیگر این زن را مثل کف دستم میشناختم، نافش را

 با تعارف بریده بودند، فرمان را چرخاندم و در کوچه

 دور زدم
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 پس تا وقتی مثل من گشنت بشه میریم خانه اي رو-

دمنشونت ب  

 نگاهم را به مارشمالو که چشمان کنجکاو و

 هوشیارش روي من بود دادم، دستم را آرام جلو

 بردم و با نوك انگشت روي بینیاش ضربهاي نرم

 زدم

 احوال شما-

 لب هایش به لبخند شیرینی کش آمد،راستش دلم

 براي این فنچول غنج نمیرفت ولی یه مدل خاصی

بودازش خوشم میآمد، یعنی بابت مادرش  ! 

 آقا حسام راستش بابت خونه من نیازي بهش-

 ...ندارم

 چشمانم که بین خیابان و مارشمالو سرگردان بود

 ،روي چهرهاش آرام گرفت گونههاي صورتیاش

 معادالت چهرهي جدي و منطقیاش را بهم

 میریخت،

 می دونم قصد شما خیره و نظر بدي ندارید و من-

 ...قدردان محبت هاي همیشگیتون هستم

 آخ قربان این لفظ قلم حرف زدنت! این قیافه ی خانم

 معلم گونهاش لبخند به لبم نشاند، تعادل نگاهم



 دستم نبود پس براي حفظ جان هر سه نفرمان کنار

 خیابان ایستادم، نگاهش جا خورد، دل من حق

 داشت که براي سادگی نگاهش برود، آخر چند

د،درصد آدم ها می توانستند آنقدر خودشان باشن  

 یک درصد سیاست یا فیلم بازي کردن در چهرهاش
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 !نبود

 چیزي شد؟-

 چشمانم دور صورت پر سوالش گشت، لبخندم انگار

 !در کنار او قرار بود دائمی بشود

 !نمیشد هم به تو خیره باشم هم رانندگی کنم-

 مردمک چشمانش در ثانیه گرد شد ، اجازه ندادم

ی در پاسخ حرفم نشان دهد ، سریع باریاکشن  

 لحنی آرام ادامه دادم

 این حرف ها یعنی میخواي تو این محله و خونه-

 بمونی تا طاهر به راحتی فرصت آزار دادنتو داشته

 باشه؟

 این لحن منطقی و پر محبت تالش بی شائبهام از

 شرکت تا خانهي دوستش بود ، سعی کرده بودم با

آرام کنم،ریحانهي منهزاران دلیل خودم را   

 تقصیري در هیچ کدام این قضایا نداشت و من قول



 کم کردن شر آدم هاي دورش را داده بودم، شاید

 هنوز نام مردك وحشی و معتاد را می آوردم، رگ

 هاي گردن و مشتم درد می گرفت  نفسم تند میشد

 اما رفتار پر خشم من نسبت به آن مرد، نباید

اذیت میکرد ، این رفتارگنجشکک و مارشمالو را   

 .شد آنچه قولش را داده بودم بود

 ...نه نمی خوام، اما-

 مارشمالو میانحصارش تکان خورد و دستان

 کوچک و سفیدش را روي داشبرد کشید، نگاهم

 روي حرکات پر اکتشاف او بود و مخاطبم ریحانه ام
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 اما چی؟-

رد نگاهم به دنبال جوابمسکوتش که ادامه پیدا ک  

 سمتش چرخید

 نگاه درگیر شدهاش روي موهاي دخترکش بود

 طاهر خطرناکه، نمی خوام بابت من خطري شما رو

 !تهدید کنه و من خودم میتونم از پسش بر بیام

 انگشتانم جلو رفتن میخواستند، درحصار کشیدن

 ...و آرام نوازش کردنش را

انههاي خوبی بود،این به فکر بودن و نگرانیها، نش  

 آنقدر خوب که من را در تصمیمم هایم راسخ میکرد



 ...ولی این لحن پر غرور اما تنها

 این جا براي حرف زدن خوب نیست بهتره یه جایی-

 بشینیم و حسابی در موردش صحبت کنیم

 نیاز داشتم وقت بخرم تا در موردش بیشتر و بیشتر

 فکر کنم، دلم نمیخواست این کمک شبیه به

 !خودخواهی بشود و به او آسیب بزند

 .جوابش باشهاي کوتاه بود

 مارشمالو فراتر از داشبرد رفته بود حاال داشت ترمز

 دستی و دنده را کشف میکرد و با آن آب دهن

 آویزان شدهاش همه جا را متبرك میکرد ، چقدر

 قیافه ی این فنقلی بانمک بود

ستملبخندي به آن چشمان پر شیطنت زدم و آرام د  

 را کنار دستش قرار دادم

 با اجازهي شما-

 دنده را عوض کردم و پایم را نرم روي گاز گذاشتم و
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 با زدن راهنما وارد خیابان شدم

 ...بهار جان-

 لحن مهربانش ضمیمه ي دستانش شد که سعی می

 کردند، آهسته دستش را از دنده جدا کند و سفت تر

بگیرتش، دستمال پارچهایی از کیفشدرحصارش   



 بیرون کشید و لب و دهنش را پاك کرد

 خاله مریم چی داده بهت که دوباره آب دهنت راه-

 !افتاده

 او پر مهر با مارشمالو حرف میزد و سعی میکرد به

 نرمی و ذکاوت دست و پاي کنجکاوش را از وسایل

 ماشین دور نگه دارد،یک جورایی جو جدید به وجود

ه در ماشینم را دوست داشتم،بوي زندگیآمد  

 !!میداد

 درون اتوبان بودیم،مسیرم رستورانی با جوي آرام و

 خلوت بود ،براي صحبت کردن و خوب دیدنش به

 فضایی پر آرامش نیاز داشتم،نیم نگاهی به هر

 دویشان انداختم، ریحانه هنوز صبورانه دست و پاي

 مارشمالو را همراهی میکرد

هش کردمپر تقدیر نگا  

 ارادهي فوالدي داري-

 نگاهم که کرد معلوم بود معنی حرفم را سریع

 گرفته،لبخندي روي لبان ظریفش نشست،دستی به

 لبهي کج شدهي روسریاش کشید

 ولش کنم،دهنشو همه جا میندازه،یکم این خانم-

 خانما شیطون تشریف داره
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ید و آن زمان من بیاي کاش میشد صدا را هم بوس  

 درنگ صمیمیت لحنش را میبوسیدم

 خندیدم و به مارشمالو که کم کم داشت بد عنق

 میشد نگاهی انداختم

 !ولی انگار لجشو درآوردي-

 او هم خندید و سر خم کرد براي دیدن چهرهي بهار

 که دخترك نامردي نکرد و سریع به روسریاش

 چنگ انداخت و پایین کشیدش

 اوا بهار-

لحن جا خورده اش خندهام وسعت گرفتاز   

 سریع تالفی کرد-

 لبهي رو سریاش را از مشت دخترك درآورد و

 سرش را عقب کشد،چشمانم رو ظاهر بهم ریختهاش

 نشست،روسریاش کج شده و کمی جلو آمده

 بود،گردي صورتش کمی عقب تر بود و چند تار

 مشکی سرکشی خودشان را روي پیشانی اش جا

ل از آنکه متوجه نگاه مدهوشمداده بودند،قب  

 شود،چشم گرفتم،اما همان چند لحظهي کوتاه و آن

 چهرهي نمکین وتارهاي مشکی طنازش کار خودشان

 را کردند و من را به حیاط خانهاش پشت شیشه

 کشاند،خون در رگهایم جوشید و ضربان قلبم تند



 شد

 فسقلی مدیون کسی نمی مونه-

دم،بی اختیاراو خندید و من شیداتر از قبل ش  

 انگشتم سمت شاسی پنجره رفت
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 داخل ماشین کمی گرم نیست؟-

 چی؟-

 نیم نگاهی سمتش انداختم،مشغول مرتب کردن

 روسري اش بود و چادرش به اجبار روي شانه اش سر

 خورده بود

 نفسم را بیرون دادم

 مارشمالو سردش نمیشه کمی پنجره را پایین بدم؟-

 نگاهش سمتم چرخ خورد و من سریع نگاه دزدیدم

 نه مشکلی نیست-

 سریع کمی پنجره را پایین دادم و در دل شیطان را

 لعنت کردم،قرار نبود من به این چیزها فکر

 کنم،ارزش ریحانهام خیلی بیشتر از این حس و حال

 هاي مردانه بود

 باد خنک از همان چند سانت باز شده موهایم را آرام

داد،این وقفهي کوتاهمدت قلبم را سر جاي تکان  

 .خودش نشاند



 امروز تنها کالنتري رفتی؟-

 نگاهش نکردم،نمی خواستم معذبش کنم،اگر تنها

 نرفته بود طاهر نمیتوانست راهش را سد کند ،اما

 .قرار نبود هرچی می دانم را به رویش بیاورم

 بله-

 حال صدایش از آن شور و شوق افتاده بود،دوباره

مان غم و گرفتگی میان صدایش لرزید،اگر به منه  
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 بود،هیچ اسمی از آن عوضی و مسائل مربوطهاش

 نمیآوردم و تمام وقتم را میگذاشتم تا خنده به لب

 این دو نفر بیاورم،اما حیف که فعال زندگی

 گنجشککم به آن یالقوز روانی گره خورده بود، نیم

انداختم،از صرافت قبلش افتاده نگاهی سمتش  

 بود،انگار پیگیري مصرانهي مارشمالو بهش فهمانده

 بود تا همهي ماشین را بررسی نکند قرار نیست آرام

 بنشیند،دستش آرام دور شکم فنقل جان گره

 خورد،چشمانش روي دستان کوچک بود

 اما کاري از پیش نبردم،راستش خودشون گفتن-

 ...خیلی وقته دنبالشن ولی

 دنبالشن؟ چرا؟ حرف هاي تازهاي میشنیدم، با اخم

 افتاده به پیشانیام نگاهش کردم



 چرا پلیس دنبالشه؟-

 چشمانم که خیرهاش شد فهمیدم قرار نبوده من

 چیزي از این قضیه بدانم و خدا مرحمتی کرده و این

 حرفها از زبانش در رفته، گنجشکک مغرور من

 نمی خوام شما درگیر بشید-

خواهش بود،یعنی حسام پایت را عقب لحنش پر  

 بکش من نگران توام ،اما این براي من مشوقی بود تا

 خودم را در مشکالتش غرق کنم،این دو نفر داشتن

 تمام زندگیام میشدن،دو فردي که نمیخواهم

 دلشان لحظهاي بلرزد،بعد همین قدر راحت با یک

 !آدم معلوم و الحال ودیوانه رهایشان کنم

د و به جایش را نگاه مهربانم پراخمم محو ش  
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 کرد،چشمانم میان صورت ظریف و نگرانش چرخ

 خورد،نگاهی به خیابان و دوباره تیلهي غم گرفتهي

 چشمانش

 می دونم از اعتماد به آدم ها ضربه خوردي،میفهمم-

 هر کی قرار بوده کنارت باشه و کمکت کنه تنهات

حق میدم که بخواي هزار بار بهت گذاشته،پس بهت  

 بگم وتائید کنم،که من االن دقیق وسط زندگی شما

 دونفرم و نمیخوام و نمیتونم به هیچ عنوان خودم



 .را عقب بکشم

 تر شدن چشمانش را دیدم،نگاهش را سریع ازم

 گرفت و سرش را پایین انداخت،نگرانش شدم،حرف

 !هایم ناراحتش کرد؟لعنت به من و حرف زدنم

 انگشتش را زیر چشمانش کشید،دلم خون شد

 ...متاسفم،من-

 ممنونم-

 حرفش ساکتم کرد،اگر به من بود دوباره ماشین را به

 کنار بزرگراه میکشاندم،اما این بار مسیر امنی

 نبود،چشمانم میان او و خیابان در رفت و آمد

 بود،قلبم پشت حلقم بود و دلم بی قرار اشک هایش

ه برق افتاده از اشکش رويسر باال آورد و نگا  

 چشمانم نشست

 تمام این چند روز احساس تنهایی و بیکسی را با-

 گوشت و استخوانم احساس کردم،اما بودن شما و

 خانوادهي مریم امیدوارم میکنه به فرداهاي

 روشنم،ممنونم که حواستون به من و دخترمه
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میانش شناور بود،باز من سینه ام عسلی بود که قلبم  

 و حسرت هایم،لبخند زدم،حرف هایش در عین

 شیرینی غمی سنگین را داشت و من را وادارم می



 کرد تا آخرین نفس مردانگی هایم را به رخش بکشم

 تا دل لرزیدهاش آرام بگیرد

 راهنما را زدم و از بزرگراه خارج شدم

 لبخندي مهربان و گرم چاشنی لحن محکم و

کردممطمئنم   

 تا آخر این مسیر سخت پشتتم-

 لبخند زد،آنقدر زیبا و شیرین که خدا را براي اینکه

 .مرا مرد آفریده شکر کردم

*** 

 خیابان ها را که باال تر رفتیم برف آرامی شروع به

 بارش گرفت،دیدن چشمان مشعوف و ذوق زدهاش از

 دیدن دانه هاي برف صحنهاي جذاب و بی نظیر بود و

عقل و منطقم را نخوردم و با راحتی از اینبار گول  

 دیدن شوق وصف ناپذیرش که دانه هاي سفید برف

 را با انگشتان کشیدهاش به مارشمالو نشان میداد از

 !دست ندادم

 نزدیک هاي ساعت به رستوران مورد نظرم

 رسیدیم،ماشین را در محوطه ي پارکینگ رستوران

 پارك کردم،ریحانه مشغول شیر دادن به بهار

 بیطاقت شده بود،فنقل خانم آنقدر شیطنت کرده

 بود که گرسنه شده بود و حاال با این چشمان خمار



 شده می گفت خوابش گرفته
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 چراغ هاي ماشین را خاموش کردم،و تکیه به صندلی

 داده به مارشمالوي در حال خوردن شیر درحصار

 گنجشککم خیره شدم

رانهاش پر مهر روي شقیقه و گونهانگشتان ماد  

 هایش کشیده میشد ، لبخندي مهربان ضمیمهي

 نگاه پر عشقش بود که ثانیه اي صورت کوچک

 مارشمالو را رها نمی کرد،در تمام ابعاد این زن

 محبت عمیق مادرانه را میشد دید و من چه حظی

 میبردم از این صحنهي مقابلم،مشاورم گفته بود باید

ولویتهاي ریحانه جانم دخترکشبدانم تمام ا  

 است،باید بدانم محبوب اولیهاش کودکش است و

 بدانم که پسر مجردي مثل من سخت می تواند این

 مسائل را درك کند ،ترسیده بودم ،آنقدر که تمام

 شب را نتوانستم پلک روي هم بگذارم و مدام راه

 رفتم و فکر کردم،اما االن که اینجا نشستهام و بی

ی نظاره گر این ارتباط پر مهر هستم تمامهیچ صدای  

 حرفهاي مشاورم را درك میکنم،دست کوچک

 سفیدي که از زیر کاپشن کرم رنگ آویز روسري

 ریحانه شده و حجم عالقهي مادري ریحانه نسبت به



 کودکش من را هل میداد به دنیایی عجیب و

 ناشناخته،ترس و اضطراب بود ،از اینکه شخص اول

نباشم اما کوچکی و بی پناهیزندگی دلبرکم   

 مارشمالوي شیرین هم اجازه نمیداد که بخواهم
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 .خللی در این ایجاد کنم

 نمیدانم چقدر محو آن دو بودم که با صداي آرامش

 به خودم آمدم و تکانی خوردم

 دستان به بغل زدهام از هم باز شد و چشمانم روي

 نگاه گرمش نشست

- من بودي؟ با  

 لبخند شیرینی به صورتم پاشید

 گفتم،بهار خوابید میتونیم بریم-

 صاف نشستم و نگاهی به فضاي آرام و خلوت اطرافم

 انداختم و در آخر مقصدم دوباره چشمان او بود

 بیدار نمیشه-

 اول خوابش نه-

 سرم را به نشانهي تائید تکان دادم

 اجازه بده اورکتم را بپوشم بغلش میکنم-

ینبار تعارف نکرد،این مقدمهي خوبی نبود؟ا  

 تنم را چرخی دادم و بدون آنکه به آن دو برخوردي



 داشته باشم،اورکتم را از عقب برداشتم و به تن

 کردم،نگاهم که سمتش چرخید حواسش را بر روي

 برف هاي نشسته بر زمین دیدم

 بدش من-

 نگاه پر آرامشش سمتم چرخید و پر احتیاط تن

الو را به دستانم سپرد،انگشتانش جلونحیف مارشم  

 آمد و زیپ کاپشن را باال کشید،کاله را به نرمی بر

 روي سرش جا داد،دخترك بیهوش بود.پتوي گلبهی

 اش را روي تن و صورتش کشید
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 لطفا با دستت پتو را بده زیر تنش-

هسر به حالت تائید تکان دادم و همان کاري را ک  

 خواسته بود را انجام دادم

 از ماشین پیاده شدم و بعد از پیاده شدن او ماشین

 را قفل کردم، کمی صبر کردم تا او با قدم هاي

 تندش خودش را به من برساند

 مواظب باش لیز نخوري-

 نگاه پر شوقش روي صورتم نشست و باشهاش

 خندان بود

وکنار هم از پله ها باال رفتیم و وارد فضاي گرم   

 مطبوع رستوران شدیم



 از کارمند رستوران خواستم میزي چسبیده به

 پنجره را برایمان اماده کند،با راهنمایی هاي او سمت

 آن میزي که من می خواستم رفتیم،نوع مبلمان هاي

 دور میز طوري بود که میشد بهار را رویشان خواباند

 بهار را سمت ریحانه که خیرهام بود گرفتم

- ش تا من اور کتم را در بیارمیه لحظه بگیر  

 سریع اقدام کرد و کودکش را نرم بهحصار

 کشید،زیاد تعلل نکردم و اورکت را از تن بیرون

 کشیدم،تایش کردم و به پشت روي مبل پهنش

 کردم

 روي کت من بخوابونش،تمیزه-

 نگاهش سرشار از تحسین و تشکر شد و در آن

ه و فکرملحظه دوباره باد به غبغبم افتاد و به اید  
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 باریک هللاا گفتم

 او نزدیک مارشمالو نشست و من در مقابلش

 نگاهش با تشکري زیر لب روي منو نشست و من

 طبق تمام امشب خیرهي او شدم،اولین بار نبود که

 کنارش غذا میخوردم،و شاید همین تکرار این

بخش لحظه هاي شیرین این موقعیت را برایم لذت  

 میکرد،میدانستم یک قاشق به دهان گذاشتن و



 چشم در چشم او شدن،گردش غذا در لپهایش ،چه

 کیفی دارد

 من ساالد سزار می خورم-

 رد نگاه هوشیارش من رااز حال خوشم بیرون

 کشید،دست سمتش دراز کردم و منو را به خواست

 خودش از میان انگشتانش بیرون کشیدم

- ه می خورید؟ساالد که ساالده،غذا چ  

 ساالدش مثل شام میمونه دیگه-

 نگاهم را بین نام غذاها چرخواندم

 باید یه چیزي بخورید جون داشته باشید در مقابل-

 اون مردك یالقوز بایستید

 آرام و ملیح خندید

 حتما کباب و برنج؟-

 منو را کنار گذاشتم و با دست به گارسون اشاره

 کردم

- جازه میدي براتقیمه نثار اینجا خیلی خوبه،ا  

1130 

 یک قدم با تو      

 سفارش بدم؟

 نگاهش برق میزد،انگار اوهم مثل من جو صمیمی و

 نزدیک بینمان را دوست داشت

 با نزدیک شدن مرد او هم سرش را به حالت تائید



 تکان داد

 .تا االن از اعتماد کردن بهتون ضرر نکردم-

رشبا لبخند و دلگرم شده از حرف قشنگش سفا  

 غذا را دادم

 با رفتن مرد نگاهم پر محبت سمتش

 چرخید،حواسش به بهار بود

 دوست دارم همونقدر که تو امر غذا بهم اعتماد-

 داري در مورد زندگیت و مشکالتتم بهم اعتماد کنی

 چشمان و سرش پر طمأنینه سمتم

 چرخیدند،چشمانش قفل نگاهم شد، او سکوت کرد

 و من ادامه دادم

- ونم چرا پلیس دنباله پسر عموته؟می خوام بد  

 کمی تعلل و نفسی عمیق

 قاچاقچیه-

 کسی به قلبم چنگ انداخت،تیغهي کمرم تیر

 کشید،صاف نشستم و به چشمان نگرانش خیره

 شدم،این موجود از آن چه من فکر

 میکردم،وحشیتر و آشغالتر بود،حاال دلیل حال

 خرابش را میفهمیدم،ترسش از دخالت دادن من...اما

 او داشت تمام زندگیام میشد،ناامنی و حال خراب او

 براي من هم حساب میشد،حق داشت دلم که
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 دلشوره اي ریز بهمش بریزد،اما اجازه ندادم این حال

 و هوا در چهرهام صدمی نمود داشته باشد

 ...تو در خطري-

 قلبم براي چشمان دو دو زده و به استرس کشیده

 شدهاش تیر کشید

 لحنم محکم و پر قدرت تر از قبل شد،او در کنار من

 نباید از چیزي واهمه داشته باشد

 بابت همین خطر باید زودتر از اونچه فکرش رو-

 میکنی،اون محله را ترك کنی

 انگشتان ظریفش مقابل لبهایش جمع شدند

 درسته،اما تمام حقوق من براي طلبکارهام-

ز به پول دارهمیره،تعویض خانه نیا ! 

 عزت نفس او اجازه نمیداد کسی بخواهد بی محابا

 حرف از قرض و کمک بزند،او روح بلند و قوي داشت

 و من بابت همین ها دلم برایش لرزیده بود

 محو چشمان خوشرنگش با لحنی که تمام سعیم را

 کردم ذرهاي ترحم و دلسوزي نباشد گفتم

- مشکل یه اگه بهم اجازه بدي می تونم براي این  

 ایده بدم

 مژگان بلندش باز و بسته شد و حاال نگاه او مشتاقانه



 به من خیره بود، دلی که غنج می رفت و دستی که

 می لرزید براي لمس صورتش

 بفرمائید-

 لبخندي پر مهر روي لبم نشست، دوستش داشتم و

 حاال دلم می خواست این عشق را از هر حرکت و
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 نگاه ، لبخندم بخواند، این زن الیق تمام عشق هاي

 !جهان بود

 تمام حواسم معطوف بحثی که درونش بودیم کردم

 می تونی از شرکتم وام بگیري، خودم ضامنت-

 میشم

 مردمک قهوهاي چشمانش لرزید و درشت شد، لب

 هاي صورتی اش لرزید واز هم باز شد

- پس بدممن در شرایطی نیستم که وام را بتونم   

 این طور که منطقی و محکم حرف میزد دلم زیادي

 خوش به حالش میشد،به او افتخار میکردم

 مقدار پرداخت هاي ماهیانهاش خیلی کمه-

 مثال چقدر؟-

 قرار نبود بی گدار به آب بزند، اما خب من هم حسام

 بارگاهی بودم و قرار نبود به این راحتی این موقعیت

 را از دست بدم



م را جدي کردم و کمی نقش فکر کردنحال چهرها  

 را برایش بازي کردم، مثال دارم حساب سر انگشتی

 می کنم

 کمتر از تومان-

 چنان نگاهش گرد شد و یکباره پرسید

 چقدر؟؟-

 که خنده ام گرفت

 نزدیک میلیون وام که ماهانه حدود تومان از-

 حقوقت کسر میشه

 چشمانش گرد و دهنش نیمه باز مانده بود ، این
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 لحظه ها سخت ترین قسمتش بود، خب دختر

 باهوشی بود

 دارید شوخی میکنید دیگه؟ می دونید چند سال-

 طول میکشه؟؟

 دوباره همون حال جدي صورتم، نباید جاي هیچ

 شکی را در حرف هایم میگذاشتم،دستانم روي میز

 در هم قفل شد

- وام دادن تو شرکتزیاد طول میکشه ولی این نوع   

 هاي دیگه هم رایجه و مقدار سودي هم که روش

 میاد براي شرکت بد نیست



 بدبین شدن نگاهش را به راحتی حس کردم

 ...این وام به همه تعلق میگیره یا من بابت شرایطم-

 اجازه ندادم ادامه دهد

 به تمام کارمندان شرکت تعلق میگیره-

چک رويحال و هوایش تغییر کرد و لبخندي کو  

 لبش نشست

 ممنون،فقط کی می تونم براش اقدام کنم-

 این لبخند بهم جرأت داد که کمی پا جلوتر بگذارم

 از همین فردا صبح می تونی ولی بازم باید یه-

 !اجازهي دیگه بهم بدي

 نگاه کنجکاوش آویز چشمانم بود و دلم را آب میکرد

 زیاد منتظرش نگذاشتم

- انسی تو ، یه کوچولو توبابته وضعیت پر خطر و اورژ  

 این امر دخالت میکنم

 گارسون سمت میز آمد ، تنم سمت عقب رفت و نگاه
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 او که به دنبال من کشیده شد

 ظرف مسی ساالد و لیوان هاي فانتزي نوشیدنی که

 روي میز قرار گرفت، چشمانم سمت گارسون گشت

 و تشکري کردم

- و نمی خورم؟اینطوري حق کسی  



 نگاهش کردم،دودل و نگران بود، پس لبخندي پر

 اطمینان به صورتش زدم

 نگران نباش، اجازشو صادر میکنی؟-

 حاال نوبت او بود که چشمانش متفکر روي ظرف

 ساالد بنشیند

 منتظر جوابی از سمتش به چهرهاش خیره بودم

 !آره؟-

 نگاهش سمتم چرخید

- رو پیدا کنم؟ ولی با این مقدار پول میشه جایی  

 راضی کردنش هفت خان رستم بود

 لبخند گرمی روي لب نشاندم و با دست ظرف مسی

 را سمتش هل دادم

 قرار شد از این به بعد نگران هیچ چیز نباشید، من-

 همه چیز را درست میکنم

 لبخند شیرینش همان جواب مثبتی بود که من به

 دنبالش بودم

اي بیرون ازنگاهم از حال معصوم چهرهاش روي فض  

 رستوران نشست

 برف شدید شده-

 سرش به تبعیت از من سمت پنجره چرخید
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 چقدر قشنگه-

 خیلی-

 دیگر دنبال حرف زدن اضافه نبودم ، همین بودنش

 در کنارم، راحتی خیالش و قلب آرام گرفتهي من

 .تمام آن چیزي بود که می خواستم

 ریحانه

جنس خدا نصیب قلبم شده بود،در کنارآرامشی از   

 حسام نگران طاهر نبودم،حرف هاي امشب حسام

 یک یادآوري بزرگ و مهم برایم داشت،طاهر هر

 کسی که بود،قاتل یا قاچاقچی! باال سري وجود

 داشت که حواسش کامال به من و دخترك و

 تنهاییهایم بود،اویی که حسام را امشب با تمام

مردانهاش مقابلم نشاند به منخوبی ها و حمایتهاي   

 فهماند که اي بندهي فراموشکار، من حواسم جمع تو

 .است

 لبخند روي لبهایم نشست و با اشتهایی که یکباره

 فوران کرده بود،قاشقی پر ولع به دهان

 گذاشتم،غذاي خوش طعم و لذیذ میگفت که اعتماد

 به حسام همه جورش انگار خوبه

 طعم غذا پسندت هست؟-

مردانه و دوستانهاش چشمان راضیامصداي   



 راسمتش کشاند

 بله عالیه-

 لبخند مردانهاش عمق گرفت

 الحمدهللاا-
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 نگاه گرفتم و قاشق دیگري به دهان گذاشتم ،این بار

 لذت طعم غذا را با دیدن دانههاي برف پشت پنجره

 چند برابر کردم

حسام این امشب همه چیزش خاص بود،برف و  

 آرامش بی تکرار

 چقدر امشب خوبه-

 افکارم را ناخواسته به زبان آورده بودم،این بار براي

 اولین بار از این که احساسم را نشان بدهم نترسیدم

 چشمانم از زمین سفید پوش شده سمت چهرهي

 غرق خواب بهار و اورکت حسام که زیرش پهن بود

تنشست،می دانستم جاي دخترکم میان اورک  

 مردانهي حسام خوب و راحت است مثل مادرش که

 تمام طول امشب همین حال را داشته

 بعضی اوقات اجبار خوبه-

 چشمانم سمت او برگشت،دوستش داشتم و عالقهاي

 عجیب را هم از سمت او حس می کردم،این نگاه



 کردن به چشمانش را شیرین تر میکرد،

دمقاشق و چنگال میان دستانم ،کنجکاو نگاهش کر  

 در چه مورد؟-

 او هم دستانش شبیه به من بود،قاشق پرش باالتر از

 بشقابش مانده بود و نگاهش مستقیم خیره به

 چشمانم

 براي کنارت بودن-

 دلم هري ریخت و احساس ضعف شدیدي در دست و

 پایم کردم،صداي قلب تند شده و نفس هاي عمیقم
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رهي خوشرنگش تنم را بهو چشمان قهوهاي تی  

 خلسهاي خواستنی کشاند

 کنارم حالش خوب بود،کنارش عالی بودم،این مرد

 تنها فردي بود که کنارش نه می ترسیدم و نه دلم

 میخواست گارد بگیرم،کنار او خو ِد خودم

 بودم،ریحانه اي که همیشه می خندد

 سرش جلو تر آمد،خون در رگهایم به جوش

وق لرزید،نگاهم از رويافتاد،انگشتانم از ذ  

 چشمانش سمت لبهاي مردانهاش که آرام از هم

 باز شد سر خورد،سینهام فشرده شد

 کنارت حالم خوبه،کنارم حالت خوب باشه،این-



 میشه آرامش وحاال میشه براي داشتن چیزهاي

 !بزرگتر با هم قدم برداریم

 قلبی که تا ثانیهاي پیش دم حلقم میتپید و

ده بود حاال آنقدر ساکت شده بودگوشهایم را کر کر  

 که انگار از اول خلقت خدایم درون سینهام قرارش

 نداده،گوشهایم می خواست بیشتر بشنود،از آن

 !!قدم بعد با او...کمی جلوتر

 نگاه پر ابهت و نافذش خواستهاي را گنگ و نامفهوم

 زمزمه میکرد و آخ چقدر بد است من با این همه ولع

یفهمیدمشان،شاید همبراي دانستنشان نم  

 میدانستم چشمانش از چه میگویند و ترس اجازهي

 باورشان را نمیداد

 صداي زنگ مالیم آشنایی،تنم را تکان داد،چشمانم

 سریع سمت کیفم چرخید،منگ بودم و ذهنم هنوز
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 پی خواندن نگاه حسام بود،هنوز قهوهاي خوشرنگ

مرور میکردمچشمانش را پس ذهنم   

 !جواب نمیدي؟ مارشمالو االن بیدار میشه-

 حواس پرتم با تلنگرش به زمان حال برگشت،سریع

 سمت کیفم که باال سر بهار بود دست بردم و گوشی

 را بیرون کشیدم،شماره ناآشنا بود،جواب دادم



 الو،بفرمائید-

 سرم چرخید سمت مرد جذاب و خواستنی مقابلم و

التیشنگاه کنجکاو شدهي شک  

 سالم ریحانه خانم-

 صداي علی آقا بود،گرفته و بی حال..جا خوردم،اما

 نگاه از آن دو گوي خوش طعم نگرفتم

 سالم علی آقا،خوبید؟-

 ابروي حسام باال پریدو شکالت نگاهش گس شد

 الحمدهللاا،بهترم،شما خوبید؟ بهارکم خوبه؟-

 سوال و لحن دلتنگش چشمانم را روي چهره پر

هل داد،کلمهي بهترم میان سرم باال و آرامش بهار  

 پایین شد و صداي مریض گونهاش برایم سوال شد

 خوبه خدا را شکر، خوابیده...مریض شدین؟-

 صداي قاشق و چنگال حسام که داخل بشقاب

 غذایش نشست،نگاهم را سمت خود کشید، تنش

 عقب رفت و کمرش تکیه به پشتی صندلی زد

 !حسام بهتون نگفت؟-

وي نگاه صامت و بی حالت مرد رو به رویمچشمانم ر  

 نشست
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 نه چیزي شده؟-



 صدایش را کمی آن طرف تر از گوشی صاف کرد

 چند روز پیش دزد بهم زد،بابت اصابت سرم با-

 زمین دو روز بیمارستان بودم،امروز مرخص شدم

وهول عجیبی یکباره به جانم افتاد،علی آقا بابت من   

 کامران گور به گور شده به آن شهر رفته بود و اگر

 بالیی سرش میآمد،مطمئنا خودم را نمی بخشیدم،و

 این بیخبري خجالت بیاندازهاي را برایم به ارمغان

 آورد

 نگاهم دیگر روي مرد مقابلم نبود،شاید چون حاال

 !کمی ازش ناراحت بودم

 االن خوبید؟ چیزیتون نشد؟-

ن شدلحنش کمی گرم و خندا  

 نه الهی شکر خطر رفع شده،کمی سر درد و-

 کوفتگیه که بعد چند روز رفع میشه

 لب به دندان گزیدم

 شرمندهام بابته من همش در خطرید،اگر اتفاقی می-

 ...افتاد،زبونم الل

 از این حرفا نزن،گذشته،من خوبم شکر خدا و تمام-

 اینا به تو ربطی نداره دزد ممکنه به همه بزنه چه تو

ران چه یه شهر دیگهته  

 بازم شرمندهام،این بی خبري هم خجالت زدم کرد-



 لحن مهربانش دلداریام داد

 فداي سرتون،راستش امروز از ظهر هر چی زنگ-

 میزدم جواب نمی دادین،خبر نسبتا خوشی براتون
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 داشتم

 احتمال اینکه شمارهاش میان تماس هاي ناشناس

ده بعد از کالنتري بوده باشه زیادزنگ خور  

 بود،توضیحی در موردش ندادم،فعال حرف جدید

 بعدیاش برایم مهم تر بود

 چی؟-

 !کامران از مرز خارج نشده،هنوز تو ایرانه-

 خوشش نیامد، رنگ جدیدي در چشمانش چرخ

 !خورد، چیزي شبیه حسادت

 اما به کی ، به علی دوستش!؟

- حال االن توجیحاونقدر نگرانشی؟ شاید همین   

 خوبی باشه براي نگفتنم

 هیچ نگفتم، اصال چه باید می گفتم، سرم را پایین

 انداختم و قاشق را پر کرده و به دهان گذاشتم، دیگر

 غذا آن طعم شورانگیز و لذیذ را نداشت، حاال مثل

 !حس و حال من مزهي کاهی یخ زده را میداد

*** 



 دوست داري کمی قدم بزنیم ؟_

آهسته و نرم میبارید،نزدیک ماشین برف هنوز  

 بودیم ،چشمانم از روي برف هاي خشک روي او

 نشست که با دقت و محکم بهار را میان دستانش

 گرفته بود،

 بهار را چه کنیم؟-

 لبخندي به چشمانم زد

 تو بغلم جاش امنه-
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 دوست داشتم، کنارش قدم زدن، روي برف میان این

وایی که خیلی سرد نبود باید خیلی لذت بخشه  

 میبود، فکر به آن هم دلم را غنج میداد

 یه کوچولو راه بریم-

 سرش را به حالت تائید تکان داد و کنار هم آرام قدم

 برداشتیم،برف ها زیاد نبود، اما صداي پوکشان زیر

 پایم را به راحتی حس میکردم،

من فرصت او تمام مدت غذا سکوت کرد و انگار به  

 داد تا به خودم بیایم، اما من نتوانسته بودم به چیزي

 .فکر کنم، مغزم مانند فضایی سیاه و خالی شده بود

 نفس هایم که بخار میشد و باال می رفت را دنبال

 کردم و باال تر رفتم،روي دانههاي برف و شاید



 ...باالتر

 وقتی برف میاد یه سکوت، یه خلسه اي ایجاد-

لی دوستش دارممیشه که خی  

 چشمانم را از فضاي باز و بزرگ پارکینگ رستوران

 گرفتم و به نیم رخ پر آرامشش خیره شدم،

 چشمانش سمتم چرخ خورد و لبخندي مطمئن و امن

 حوالهام کرد

 ...برف وادارم میکنه به آرامش، به راحتی خیال-

 ایستاد و سمتم چرخ خورد، چشمانم میانمان چرخ

محتاطانه و با دقت میانحصار و خورد، به بهاري که  

 زیر پتویش بود، به لبه هاي اورکت طوسیاش که

 روي بهار کشیده شده بود، به گونه هاي قرمز

 شدهاش، به دانه هاي برف که روي موهایش نشسته
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 بود، به فاصله ي کم بینمان، این لحظه را میشد نگه

این دو نفر در همان حال داشت؟ میشد من تا ابد با  

 بمانم؟؟

 دلم می خواد زندگی تو هم پر از آرامش باشه و-

 اجازه ندي آدم فاسدي مثل کامران خللی توش

 ایجاد کنه

 نگاهم، گرد و نفسم حبس شد



 تو خبر داشتی؟؟-

 چشمانش همراه لبهایش خندید

 همون وقتی که علی بهم زنگ زد که قضیه دزدي-

هم گفترو بگه قضیه کامران رو  

 چشمانم گیج شده ي قهوه ي نگاه خیرهاش بود و

 زبانم قاصر از زدن حرفی

 چشمان خندانش نوازشگرانه روي صورتم چرخید

 کامران برات تموم نشده؟-

 این همان سوالی بود که من را به این حال پوچ

 رسانده بود

 ...تموم شده ولی،-

 سکوتم او را به ادامه دادن وا داشت

- الوستولی پدر مارشم ! 

 او مانند ذهن خوانی هر چه که در دل و سرم

 میچرخید و جانم را میگرفت که بخواهم بهشان

 فکر کنم چه برسد به حرف زدن در موردشان را با

 حالی پر آرامش و خندان به زبان میآورد

 همیشه هم پدرش میمونه ولی پدري که قرار-
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یري داشته باشه، درسته؟نیست تو سرنوشتش تاث  

 نه دلم نمی خداست کامران نقشی در زندگی



 دخترکم ایفا کند، اسمش خودخواهی بود سنگ دلی

 یا هر چه بود ، نمی خواستم هیچ وقت این اجازه را

 به آن پدر نامرد بدهم

 اون مرد من و بهار رو نخواست، حتی نموند تا به-

 دنیا اومدنش رو ببینه

ولین بار بود که به زبانم میآمداین حرف ها براي ا ! 

 نگاه از چشمان خوش طعم و حمایتگرش گرفتم،

 حاال مسیر چشمانم دخترك پنهان شده زیر پتویش

 بود

 برام مثل روز روشنه اگه پلیس بگیرتش حتی دلش-

 نمیخواد با من و دخترك ندیدهاش رو به رو بشه، ما

 هیچ نقشی تو زندگیش نداشتیم جز یه پله براي باال

 ...رفتن

 حاال میدانستم! تمام حسهایی که یکباره بعد از

 شنیدن حرف علی آقا در جانم به ولوله افتاده بودند،

 همان پوچی سیاه میان ذهنم، حضور مردانه و

 مطمئن و آرامش خیال کنارش بودن زبانم را به

 گفتنشان وادار کرده بود، دقیق روبه روي کسی که

اراحت کردنشاز فهمیدنش هراس داشتم، از ن ... 

 سکوت سنگین و پر خلسهي اطرافمون، نگاه متمرکز

 و دقیقش رویم و هواي دلچسب حضورش تمامشان



 بستري بود براي تخلیهي تمام حس و حالهایی که

 خودم تا به حال مرورشان نکرده بودم
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 تمام مدت دنبالش بودم تا بپرسم چرا، اون دید که-

ز زن عموم و طاهر بهش پناه آوردم، دید بعد ازمن ا  

 سه سال هنوز عزادار پدر و مادرم هستم ، چطور

 تونست آنقدر پست فطرت باشه، چطور تونست

 همسر باردارشو در این شهر غریب با چند تا طلبکار

 ...رها کنه ، منی که پشتم به هیچ جا گرم نبود

وبغض گلویم را خراش انداخت و صدایم دو رگه   

 لرزان شد

 حاضر نیستم ثانیهاي کنارش باشم اما این چراها رو-

 حقمه بپرسم

 در تمام عمرم فقط دو تا خانم را دیدم که اینطور-

 محکم و قوي با مشکالت زندگیشون دست به یقه

 میشن و میتونم به جرئت بگم بهشون غبطه

 میخورم

 چشمان به نم نشستهام سمت چهرهي آرامش باال

 آمد

د نگاهم به لب هایش بودمنتظر رسی  

 اجازه میدي این دو نفرو به هم معرفی کنم؟-



 منظورش اینه که.!..یعنی یکی از آن ها من هستم؟؟

 آن نفر دیگه کیه؟؟

 !!یعنی حسامم به من غبطه می خورد

 یکیشون منم؟-

 صد در صد-

 خب باز هم حسام کار خودش را کرد و هر چی غم و

د کرد و به هواغصه بود را راحت با یک جمله دو  
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 فرستاد

 اون نفر دوم کیه؟-

 چشمانش برق زد

 فروغ، مادرم-

 جا خوردم جوري که چند لحظه بر و بر فقط نگاهش

 کردم و این حال خیره ماندن به خنده اش انداخت

 بهتره بریم تو ماشین-

 به چهرهي غرق خواب بهار نگاه کردم، دخترکم انگار

بیدار شدن نداشت! حسامم خیال حرف زدن خیال  

 !نداشت

 من هم نمیدانستم چه بگویم یا اصال باید دنبالهي

 سوالش را میگرفتم !؟

 نفس عمیقی از بوي عطر چوب سوخته و تلخش



 گرفتم و با تمام سعیم بدوننگاهی به او به بیرون

 .خیره شدم

 مادر منم تو زندگیش خیلی سختی کشیده، یه-

م زندگی پدر و مادرم امروز تمومروزایی میگفت  

 ...میشه و من و حنانه میمونیم این وسط

 نگاهم با اشتیاقی براي دانستن از زندگی مردي که

 این روزها و شب ها تمامم شده بود خیرهي نیم رخ

 جدیاش شد

 اما فروغ با تمام موانع و سختی ها جنگید، حتی-

اوقتی تمام آدم هاي اطرافش منتظر نشسته بودن ت  

 شکست خوردنش را ببینن تنها ایستاد و صبوري

 کرد
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 چشمانش سمتم چرخ خورد

 مثل تو ، تو شبیه فروغ منی،لبخندت، صدات حتی-

 آرامش میان نگاهت

 !شبیه مادرش بودم؟

 دوست دارم ببینیش تا جفتتون باورتون بشه این-

تو همه شباهتو، بعضی وقت ها میشه حتی گفت  

 !جوونیهاي فروغی، شبیه دخترش

 !دخترش؟ یعنی خواهر حسام؟



 حرف هاي حسام قشنگ بود، زیادي شیرین و

 !رویایی، من شبیه مادرش بودم

 اما با هر شباهت، بیان دلیلهایش ضربه اي به تنگ

 بلوري که براي خودم و او ساخته بودم بود، ضربه اي

يبراي خراب شدن آن دوست دارمهایی که من برا  

 خودم تصویر سازیشان کرده بودم، خطی قرمز بر

 روي تمام محبت هایی که خاص و پر منظور

 !معنیاشان کرده بودم

 دردي باال آمد، آمد و آمد بیخ گلویم نشست، راه

 نفس را بست و درد میان گلو و سینهام شد

 بهم اجازه میدي بهم معرفیتون کنم-

 چشمانم زنجیري شد به درد سینهام

اي واهی بچهگانهايچه امیده ... 

 خوشحال میشم ببینمشون-

 صدایم دورگه بود و بی حس

 نگاهش دوباره مرموزانه به جان چشمانم افتاد ، اما

 قبل از آنکه چشمانم بیش از این دستم را برایش رو
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 کند

 نگاه گرفتم

 حاال تمام سوال هایم و آن اشتیاق براي شناختنش



ن رفته بود ، من براي او فقط شبیه مادرشاز بی  

 بودم، زنی تنها و رنج کشیده، کسی که تمام آدم ها

 رهایش کردند و او دارد با عالم و آدم میجنگد، پس

 .او می خواد از زنی شبیه به مادرش حمایت کند

 خدایا چرا روزهاي خوشت هم درد دارد؟ براي همه

ر بکشماینطور هست یا فقط قراره من اینطور زج ! 

 کنار او در هواي عطر او نفس کشیدن حال خوشی

 بود تلخ مزه

 !عاشقش بودن دردي بود شیرین

 !!انگار روي عسلت زهر بریزي

 این سکوت یکباره دلیل خاصی داره؟-

 بد بود که آنقدر کنارش خودم بودم و او این اینطور

 !من را بلد بود؟ مگر عمر این آشنایی چقدر بود؟

- ام، رویارویی با طاهر و حرف هاي نه ، کمی خسته  

 ...اون پلیس

 داري سعی می کنی گمراهم کنی؟ قراره چیو-

 نفهمم؟

 دلم دیدنش را می خواهد، از همان فرم لبخند

 هایش، دیدن خط هاي روي گونهاش ، لحن و صداي

 دوستانه و راحتش می گفت حال نگاهش همانی

 است که این چند وقت طرفدارش شده بودم اما براي



 اولین بار مانند دخترکی کوچک لج میکنم
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 این چه حرفیه، چیزي نیست که بخوام پنهانش-

 کنم

 نگاهم کن-

 مردمک بی صبرم در حدقه ي چشمم گشت تا آن نم

 اشکی که گوشهاش چمبره زده بود را عقب براند

 با تمام سعیم طبیعی رفتار کردم و گردن سمتش

و دل به دل قهوهي خوش رنگ چشمانشچرخاندم   

 دادم

 من خوبم ، فقط خستهام-

 لبخند زد و ابرویی برایم باال انداخت و انگشتش را

 رو به صورتم گرفت

 باور نمی کنم ولی مطمئنم به زودي میفهمم-

 نشد که لبخند نزنم و جام دلم را مملو از حال مثبت

 ساطع ازش نکنم

م تمام مسیر در پیدر خودم و احواالتم گم بودم، دل  

 راضی کردنم براي ماندن در این عشق یک طرفه و

 عقلم که اندك زمانی از گردن کلفتی هایش راحت

 بودم دوباره شروع کرده بود به ساز مخالف زدن و

 این بار غرورم را هم به تیم خودش آورده بود ،



 نگاهم به دستان سفید و کوچک دخترکم که کف

د، ماشین میایستد میدستم نگهش داشته بودم بو  

 فهمم که رسیدیم ،خیلی زودتر از آنچه انتظارش را

 داشتم

 سر باال می آورم براي خداحافظی از اویی که جانش

1149 

 یک قدم با تو      

 که به جانم بند بود، این دیدار هاي مدام من

 محبت ندیده را پیش تر از پیش به او وابسته کرده

 بود

ت او روي کوچه ي پهن وچشمانم قبل از صور  

 ناآشناي رو به رویم می نشیند

 اینجا کجاست؟

 براي خوردن یک چاي با فروغ آمادهاي؟؟-

 بعضی اوقات آدمها انگار قدرت بیناییشان خوب کار

 نمیکند، باید ببینند و هی ببینند تا بفهمند که آن

 لقمهاي که برایش آب دهانشان سرازیر شده، براي

و مجلل است، همیشه بهدهنشان زیادي بزرگ   

 خودم افتخار می کردم که در این پنج سال شکست

 و از اوج به فرش رسیدن، در کنار از دست دادن پدر

 و مادرم و رفاه مالی و آسودگی خیالم چیزهایی به

 دست آوردم چشم و دل سیري و قناعت را



 آموختهام ،اما حاال که رو به روي این برج سفید و

ایستادهام و نگاهش میکنم قد کشیده تا آسمان  

 میفهمم نه آنقدر که هم فکر میکردهام چشم و دل

 سیر نبودم هر آنچه از فهمیدگی و بزرگ منشیام

 فکر میکردم باد هوا بوده و من هم مانند دختران

 دیگر با دیدن پسري در موقعیت حسام دست و پایم

 لرزیده و براي خودم خیال بافی کردهام. حال که

همیشه جلوي چشمم بودهواقعیت این   

 حسام و موقعیت شغلیاش ، حسام و ماشین مدل

 باالیش، حسام و خانه و زندگی الکچري و بی عیبش
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 ، حتی رستوران هایی که می رود... همهي آن ها

 انگار حاال با دیدن این برج در مقابل چشمانم خوش

 !رقصی میکردند

ن خوش پوش کنارم نشست،نگاهم روي مرد جوا  

 انگار حاال بهتر و دقیق تر از همیشه میدیدمش،به

 !حق که جذابیتش غیر قابل انکار بود

 نگاه نافذ و خوشحالش سمتم برگشت و انگشتش

 روي یکی از اعداد صفحه درون آسانسور نشست

 بهار را میانحصارم جا به جا کردم

 !هنوزم نمیخواي بدیش بغلم-



- ه ، راحتمممنون وزنی ندار  

 نه بهار وزن کمی داشت و نه من راحت بودم، چادري

 که لیز می خورد، بازوانی که به همین زودي ضعف

 می رفتند،انگار تنم همراه با ذهنم به کمک هاي او

 !عادت کرده بود

 اما هر چه بود بهتر از آن بود که مانند زوج هاي

 جوان در مقابل مادرش پیدایمان میشد،فرزند من

درحصار من باشدباید  ! 

 دلم سیر و سرکه بود، بعد از دیدن آن ورودي مجلل

 و درهاي طالیی بزرگ و آن درختان پهن و سر به

 فلک کشیدهي حیاط بدتر شده بودم، وقتی که از آن

 البی چند صد متري با آن ستون هاي مرمرین و

 بلندش گذشتیم وقتی صداي پایمان در آن سرسراي

وقتی از جلوي هر سه بزرگ در گوشمان پیچید ،  
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 نگهبان ساختمان رد شدیم و همهیشان به احترامش

 ایستادند و او را به فامیلی خطاب کردند فهمیدم تا

 به االن چقدر کودکانه به سرانجام این فکر

 میکردم و حاال به جز اضطراب دیدار ، حس مزخرف

 !فقر را هم به وضوح لمس می کردم

 اي کاش این دیدار یکباره را کمی به تعویق می-



 .انداختین

 !!اصال این دیدار چه معنی داشت

 نگرانی؟-

 نگاهم میخ رو به رویم بود، اما لحنم دست دلم را

 .برایش رو کرده بود

 حس خوبی ندارم، براي دیدنشون آماده نیستم،-

 اصال چرا من باید ایشون را ببینم؟

چشمانم ماند و با نگاه مصمم و دقیقش خیرهي  

 لبخندي صادقانه جوابم را داد

 !تو که تو ماشین قبول کردي؟-

 درست میگفت ، من آن لحظه زنی غرق شده در

 رویاهاي عاشقانهام بودم ، اما االن بعد از دیدین این

 حجم از اختالف طبقاتی فهمیدم که عقلم باید به

 جاي قلبم تصمیمات را بر عهده بگیرد

- ون لحظه نتونستم درست فکر کنم،بله، ولی خب ا  

 اما حاال میبینم دلیلی براي این دیدار نیست و جز

 اون خیلی بد ساعته

 وقتی در مورد سختی ها و مشکالتت صحبت-
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 کردي احساس کردم نیاز داري به دیدن و صحبت

 ..کردن با زنی مثل خودت،گفتم فروغ شبیه به توئه



ور باز شد و پشت او بی میل و رغبتدر آسانس  

 بیرون آمدم

 او توجیح نشدنم را متوجه شد و لبخندش عمق

 گرفت

 به من اعتماد کن ، آدم ها نیاز به یه هم زبان از-

 جنس خودشون دارن

 !اما االن؟ این موقع-

 خندید

 بهترین ساعت، چون حنانه تولده و پدرم تو یه-

اشین وقتیجلسه حاال حاالها گیر افتاده، تو م  

 حواست نبود بهش پیام دادم، اون االن منتظره

 اتفاقی نمیافته، فروغ خیلی خوب همه چیز را-

 درك میکنه

 آنقدر راحت و آسوده در مورد مادرش صحبت

 میکرد که من بیشتر احساس میکردم داریم به

 دیدن یک دوست میرویم نه مادر رئیس شرکتم

ي دهانمحقیقتش از خدایم بود که برگردیم، مزه  

 چیزي شبیه کاه شده بود و کف دستانم از استرس

 درونم خیس و عرق کرده بود

 اما این برگشت، این انتظار بی جواب نماي خوبی

 !نداشت



 !به واقع معلوم نبود با خودم چند چند هستم

 پشت در خانه نیم نگاهی به چهرهام انداخت و
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روي لبانش نشست، یک ذوق لبخندي از سر رضایت  

 خاصی در ته نگاهش بود که به نوبه خودش هم بامزه

 بود و هم عجیب

 انگشتش روي زنگ نشست

 ببینیش عاشقش میشی، حسی که مطمئنم اونم از-

 دیدنت بهش دست میده

 کالم آرام و مطمئنش قوت دلم بود اما استرس و آن

 حس آزار دهندهاي که از بدو ورودمان به برج بیخ

 سینهام نشسته بود خیال آرام گرفتن نداشتند

 سکوت پشت در تپش به قلبم انداخت، انگشتان

 خیس عرق کرده ام به دور تن دخترکم محکمتر از

 قبل شد

 در قهوهاي بی صدا باز شد و قامت زنی ظریف و بلند

 باال در چهارچوب در نفسم را در سینهام حبس کرد

بهچشمان خوش رنگ پر آرامشش مزین شده   

 لبخندي پر از خوشامد گویی روي چهرهام نشست،

 سالم عزیزانم، خوش آمدید...بفرمائید-

 دست به گوشهي روسریام کشیدم و نگاهی کوتاه به



 بهار که درحصار حسام بود انداختم، نگاه دخترکم

 برعکس مادرش آزادانه و کنجکاو دور سالن بزرگ

 میگشت

 ماشاهللاا چه دختر نازي دارید-

سریع روي زن رو به رویم نشستچشمانم   

 لبخندي پر ادب روي لبانم نشاندم

 ممنون لطف دارید-
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 نگاهش نرم و آهسته روي صورتم نشست، نمی دانم

 حسام من را با چه چیز مادرش سنجیده بود

 !این زن به طرز عجیبی زیبا و دوست داشتنی بود

تی نمیآمد مادرحتی میشد گفت به این خانم ح  

 حسام باشد، او بیش از حدجوان و سرحال بود ، رنگ

 قرمز لبانش کنار سفیدي پوست صورتش و آن گونه

 هاي هلویی رنگ هارمونی جذابی را به رخ میکشید

 خیلی شبیه خودتونه، مخصوصا چشماي براق و-

 معصومش

 از تعریف صادقانه اش عجیب خوشم آمد، حقیقتش

دلشوره و اضطراب خبري از وقتی دیدمش از آن  

 نبود اما هنوز آن حس آزار دهنده عجیب سینه و

 قلبم را سیخ میزد ، سوالی مدام در سرم مرور



 میشد:((من در این خانه چه می کردم، اصال دلیل

 ))!حضورم در اینجا چه بود؟

 نمی توانستم اشتیاق دیدن مادرش را نادیده بگیرم ،

نمیشد دلم شاید حرف هاي حسام درد داشت، اما  

 نخواهد زنی را که من را شبیه به او می بیند ، ببینم

 که از بدو ورود به این برج پر طبقه و سر به فلک

 کشیده حقایقی تلخ روحم را خراشیده بود و سخت

 بود که در این حال خودم را در مقابل تفاوت هاي

 فاحش بنیمان بی اهمیت نشان دهم

 مچکرم نظر لطفتونه-

ن درحصار گیري بهار از سمت حساممی دانستم ای  

 به خواست خودش و براي راحتی من بود امااینطور
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 جلوي مادرش کمی آویزان جلوه می کردم؛ شاید

 قرار نبود اتفاقی این بین بیفتد اما در درون من او

 مادر مرد محبوبم بود و این خواسته ي غیر معقولی

ر چشم خانوادهاش بد جلوه نکنمنبود که بخواهم د  

 اقا حسام خستتون کرد بدینش به من-

 حسام و بهار هر دو سمت من چرخیدند، می

 توانستم آرامش و راحتی که از بدو ورود بر روي

 حرکات حسام نشسته بود را به راحتی حس کنم



 لبخند کوچکی به روي لبانش نشاند و نیم نگاهی

 سمت بهار انداخت

- ارم با خونه آشناش میکنمزحمتی نیست، د  

 ...اما-

 راحت باش عزیزم ، فعال که با هم خوشن-

 نگاهم روي زن مقابلم نشست، آرامش درون

 چشمانش ذاتی بود، انگشتان کشیده و ناخن هاي

 بلند و خوش حالتش نعلبکی و فنجان چایش را از

 روي میز مقابلش باال آورد و با دست به فنجان من

 نیز اشاره کرد

- ون را بخورید ، تو این هواي برفی و سردچایت  

 میچسبه

 با سر حرفش را تائید کردم

 بله ، ممنون-

 انگشت به دور. فنجان صدفی رنگ انداختم و لبم را

 به لبه ي طالیی اش چسباندم و طعم داغ و دلچسب

 چاي را کمی چشیدم
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- ریفتونخیلی خوشحالم که از نزدیک میبینمت، تع  

 را شنیده بودم

 چشمانم گرد و ابروهایم متعجب باال می پرد، فنجان



 از صورتم کمی فاصله میگیرد

 تعریفم را شنیده؟ از کی ؟ تمام وجودم پیش یک

 اسم می رود، تنم داغ و قلبم جمع میشود، او در

 مورد من با مادرش حرف زده؟؟

 چشمانم سمت حسام چرخید، نگاه او هم سمت

و از حاال چهره اش معلوم بود هممادرش بود   

 !غافلگیر شده

 بعد تولد حسام حنانه انقدر در موردتون صحبت-

 کرد که دلم می خواست ببینمتون

 ادامه ي حرفش اب یخی روي احساسات به وجدامده

 ام بود ، اما قبل از ان که قیافه ام دست احواالت

 درونم را روکند لبخندي دوباره روي لبم نشاندم و پر

حترام جواب دادما  

 حنانه جان خیلی دختر شیرین و پر نشاطی-

 .هستند، خوشحالم که از مصاحبت با من لذت بردند

 البته که نمی دانستم این تعریف ها در زمان نبودنم

 خوب بوده یا بد، اما به این چهره ي گرم و دلنشین

 نمی امد که بخواهد در مورد بدي کسی با این حالت

 .صحبت کند

م خورده اش را روي میز گذاشت و دست برچاي نی  

 روي دامن چهارخانه ي پشمی کرم رنگش گذاشت و



 نگاه من بی اراده روي سگک طالیی رنگ و ظریف
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 کمربند دامن نشست

 جالبی این حنانه جان در این هست که به هیچ-

 کدام افراد این خانواده شباهت ندارند

حسام که انگار عظم نشستن کردهچشمانم سمت   

 بود برگشت،

 او سمت دیگر مبل دو نفره اي که من رویش نشسته

 بودم نشست و در حالی که بهار را که کمی بد عنق

 شده بود را روي پایش نشاند،نگاه گذرایش روي

 فنجان چایش دستم را سمتشان کشاند

 بهار را بدین من تا چاییتون را بتونید بخورید-

لبخندي دخترك کم حوصله شده ام را بهحسام با   

 دستانم سپرد، می دانستم دلیل حالش گشنگی اش

 است

 حسام در همان حال که فنجان چایش را بر میداشت

 نگاهی به بهار و من که در جایم کمی جا به جا شدم

 انداخت

 کمک می خواي ؟-

 دستم را سمت بند کیفم دراز کردم

- هنه ممنون، چیزي نیست، بهار گشنش . 



 عزیزم چیزي نیاز داري؟-

 چشمانم از روي کیف طوسی و ساده ي بهار این بار

 سمت چهره ي مادر حسام چرخید

 فقط یک لیوان اب جوش-

 مادرش سریع از جایش بلند شد و به جاي اشپزخانه

 سمت من امد،
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 شیشه را بدید ،تا اب بریزم کافیه؟-

 بله ممنون-

با قدم هایی نرم و پر ناز سمت اشپزخانهمادرش   

 رفت

 بهتره مارشمالو را بدي به من تا تمام شیر خشک-

 ها را روي زمین نریخته

 اصال دلم نمی خواست روي میز شیشه اي وکار شده

 ي میزشان دقیق روي فرش ابریشمی کرم و

 صورتیشان مشغول شیر خشک درست کردن براي

این کار شده بودم ،دخترم بشم و حاال که مجبور به   

 ریختن چیزي رویشان از تصورم خارج بود پس از

 خدا خواسته بهار کامال بداخالق شده را به حسام

 سپردم

 انگشتانم را بین موهاي قهوهاي و نرم دخترکم



 کشیدم، نگاهم روي مقدار شیر توي شیشه گشت

 فسقلی صداي رسائی داره ها-

همان چشمانم سمت صورت خندان حسام که دوباره  

 .جاي قبلی اش نشسته بود برگشت

 نگاهش روي بهار و شیشهي میان دستانش بود. در

 :جوابش گفتم

 ببخشید، این خانم کوچولو وقته گشنگی خیلی بی-

 .طاقته

 اي جان دلم، حقیقتش من که از گریهاش لذت بردم-
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و صداي فروغ بود که با مهربانی و لبخندي آشنا  

 :شیرین نگاهم کرد و ادامه داد

 خیلی ساله که این خانه صداي خنده یا گریهي یه-

 .کوچولو به خودش ندیده

 نگاهش از من سمت بهار کشیده شد و پر از نوازش

 :به بهارم چشم دوخت

 بچه ها فرشته کوچولوهایی هستند که حضورشون-

 به خونه برکت میده، من خوب میدونم و لمس کردم

این کوچولوها چقدر توي هر خونه ايکه وجود   

 .الزمه

 حرف ها و لحن پر محبتش کوه خجالت و شرمندگی



 ام را آب کرد، این زن به طرز عجیبی منبع آرامش

 بود، انگار نمیشد کنارش باشی و حالت خوب نشود،

 !چقدر این احساسات من را یاد حسام میانداخت

 درسته، وجود بهار کمکم میکنه سختیهاي-

م کمرنگ بشنزندگی  

 :خوب مرا فهمیده بود که دنبالهي حرفم گفت

 در صورتی که همه فکر میکنن اگر نبود زندگیت-

 راحت تر میگذاشت

 سرم را به حالت تائید تکان دادم ، لبخندش عمق

 گرفت ، انگشتانش با ظرافت و نازي خدادادي موهاي

 :بلند بلوطی رنگ کنار گونه اش را پشت گوشش داد

- شبیه به بهار در زندگی مادرم داشتم،منم نقشی   

 حتی یادمه یکی جلوي خودم به مادرم گفت اگر

 فروغ را میدادي خانواده پدر شوهرت االن زندگیت
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 .راحت تر بود

 چشمانم گرد شد، تعجب رنگ واضحی روي صورتم

 گرفت ، حسام از شباهتهایی گفته بود و من بهشان

ده بودم و حاال میشد اقرار کنم که واقعاتوجه نکر  

 غافلگیر شده بودم

 :انگار خودش به راحتی ذهنیت هایم را حدس زد



 مادرم منو بدون پدر بزرگ کرد. درك شما براي-

 .من راحته

 :پرحسرت گفتم

 اي کاش تمام سختی ها بزرگ کردن یه کودك-

 بدون پدر بود، انگار آدم هاي دیگه هم با خودشون

ن که این زندگی را سخت تر کنندعهد کرد  

 ناخواسته لب به سخن باز کرده بودم! منی که

 دردهایم را در گنجهي دلم چنان قفل و بند میزدم تا

 !کسی متوجهشان نشود؟

 روي صندلی اش کمی تکان خورد

 !انگار خدا خیلی دوست داره-

 لبخندش لبخند به لبم آورد . به بهارم نگاهی

اي داشتنش شکر کردمانداختم و خدایم را بر : 

 خیلی-

 حرف زدن با فروغ همچون چراغی پر نور بر روي

 تیرگی هاي دلم تابید ، این دیدار و گفتگو هرچند

 کوتاه بود اما جان تازهاي بود بر تن بی جان این

 .روزهایم

 دیدن این زن به دلم امید داد،امید به فردایی بهتر،
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خورشید پرنورتر و گرمیبخش زندگی که بتوانم  



 .بهارم باشم

 در مقابل او، انگار که به تماشاي آیندهام نشسته

 بودم، آن لحظه فروغ از دل سختی ها بیرون آمده

 .بود؛ از آیندهاي روشن که منتظر من است

 وقتی که حرفهایش را شنیدم فهمیدم که چقدر به

م این رااین انگیزه نیاز داشتم و حسام زودتر از خود  

 .فهمیده بود که مرا به دیدار مادرش برد

 عجیب نبود؛

 عجیب نبود دلبستن به مردي که خستگی و سختی

 هاي زندگیام را، نا امیدي هایم در مقابل فرداهایم را

 حدس زده بود. او خوب میدانست که همان دیدار

 کوتاه با مادرش می تواند چه تاثیري روي من

 .بگذارد

با خانه نداشتیمفاصله ي چندانی  . 

 تمام طول مسیر دوباره بهار شیطنت گل کرده بود و

 من را وادار میکرد میان تفکراتم در سکوت سعی به

 .کنترلش کنم

 احساس کردم بابت امیدي که به من تزریق کرده

 :بود ازش تشکر کنم

 .بابت امشب ممنون-

 جملهام خیلی کوتاه شد، تشکرم به نظر خشک و



ی خواست کمی بیشتر بگویم، امابیروح آمد. دلم م  

 .زبانم نچرخید

 .خواهش می کنم،شب خوبی بود-
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 حرف حسام مرا بیشتر به فکر فروبرد؛ شب خوب را

 !باید دید چگونه میشود توصیف کرد

 براي من هنوز قسمت تاریکیاش بر روشنایی تابیده

یکردبر دلم میچربید. وزنش بر دلم سنگینی م  

 انگار. هنوز این وسط حقیقتهایی وجود داشت و تا

 میتوانست زجرم میداد، قصهي زندگی من مثل

 !سیندرال نبود

 حسام هم شاهزاده اي که پدرش براي ازدواجش

 تمام دخترهاي شهر را خبر میکرد نبود قطعا و این

 حقایق همان شمشیرهاي نوك تیزي بودند که هرچه

روح و روانم را بیشتر مرورشان میکردم زخم  

 .عمیقتر میکردند

 سر تکان دادم و به عنوان حسن ختام بر افکارم

 :گفتم

 .بابت دیدار با مادرتون ممنونم، حس خوبی بهم داد-

 !آنچه را باید، گفتم

 دیگر رسیده بودیم ، ماشینش در تاریک و روشن



 کوچه مقابل خانهي مریم ایستاد، بهار را بهحصار

ستم رویش بندازم که دستکشیدم و پتویش را خوا  

 :مردانهاي سمتم دراز شد و سر پتو را گرفت

 .حس خوب با لبخند میاد، با برق توي چشم ها-

 نگاهی را که به سختی تمام مدت از او گرفته بودم را

 .باال بردم و مردمک چشمانم در نگاهش قفل شد
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ف کرد و دستشسرش جلوتر آمد، مارشمالو، کمر صا  

 .را سمت صورت حسام دراز کرد

 نمی خواي در مورد چیزي که ناراحتت کرده حرف-

 بزنی؟

 چرا دلم می خواست بگویم تمام کنم این سر نگو را ،

 اما حیف که عقلم زورش می چربید به تمام خواسته

 هایم

 گاهی وقت ها یادم میره که کجاي این دنیا ایستادم-

راموش میکنمو حقیقت هاي تلخش را ف  

 نگاهش مشتاقانه خیره ام بود و من در آن لحظه

 دانستم دوستش داشتن بعضی اوقات می تواند

 چقدر دردناك باشد،

 .بعضی چیز ها براي من یه رویاي دست نیافتیه-

 مثل تو "را در دلم گفتم ، پتو را روي سر بهار"



 :انداختم و دستگیره ي در را کشیدم

- تون بخیربابت همه چیز ممنون. شب  

 تو چرا لگد به بختت میزنی دختر، پسره برداشته-

 برددت خونشون به مامانشم نشونت داده

 دستانم را زیر سرم زده و میان تاریکی اتاق به سقف

 خیره بودم، چشمانم داشت به سیاهی اطرافم عادت

 می کرد

 بیا یه بار عاقل باش مریم-

- میارهفعال اونی که داره دیوونه بازي از خودش در   

 تویی

 لحن پر حرصش سرم را سمتش چرخاند، بهار غرق
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 در خواب میانمان فاصله انداخته بود

 تصویر سیاه و نامفهومی از چهره اش دیدم

 بهت گفتم حسام منو برد تا مامانشو ببینم تا یه کم-

 ...آروم بشم

 آب دهانم را به سختی قورت دادم، بغض بود که

 دیواره هاي گلویم را اینطور می فشرد

 نگاه از چهره اش گرفتم و این بار به کتابخانهي

 گوشهي اتاق خیره شدم و به ذهنم فرصت دادم تا با

 تصویر سازي چهرهي مردانهاش خوب دلم را



 بسوزاند

 حسام فقط نسبت به من یه حس همدردي داره، یه-

 ...دختر که شبیه گذشتهي مادرشه

ه آهی جگر سوز از دهانم خارج شدنفس آخرم شبی  

 تا کی می خواي با این افکار خرابت خودتو آزار-

 بدي؟

 سکوت کردم، هر چه می گفتم قرار نبود مریم درك

 کند

 من می تونم قسم بخورم دو ِست داره، خودتم-

 میدونی،فقط چهارتا در و دیوار و مبل و مان حالتو

یه گرفته، یعنی هر کی پولداره نمی تونه عاشق  

 دختره از خودش پایینتر بشه

 دیگر در پی قانع کردنش نبودم ، اما جوابش را دادم

 عشق خیلی قشنگه و شیرین، اولین باره دارم-

 لمسش می کنم و می فهممش، حال و هواي عجیبی

 داره ، دلم می خواد منم میشدم سیندرال و فرشته ي
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ببیدي ببودي بو تبدیلممهربون با ورد معروف   

 میکرد به یه شاهزاده خانم و همه چی ختم به خیر

 میشد

 نفس گرفتم تا ادامه دهم، سینه ام سوخت، اشک به



 گوشه چشمم نیش زد

 اما تو دنیاي واقعی حسام یه پسره از یه خانواده ي-

 رده باال، آره چهارتا ستون و مبل و فرش منو ترسوند

حرف اولو میزنه، من زن، چون تو این زمونه اینا   

 بیوه اي هستم که دارم توي یه خانه نمور زندگی

 !میکنم که تا قبل عید همونم دیگه ندارم

 نشستن کاملش بر روي رختخواب را از گوشهي

 چشم دیدم

 نگو که نمی خواي کمکش را قبول کنی؟-

 کالم وحشت زدهاش سرم را سمتش چرخواند

- زش دور نگهمن دنبال هر راهی میگردم تا منو ا  

 داره

 گرد شدن چشمانش را به راحتی تشخیص دادم

 ریحانه داري چرت و پرت میگی-

 پتو را از رویم کنار زدم و من هم تنم را روي تشک

 باال کشیدم

 تحمل این وضعیت را ندارم-

 به قرآن زنگ میزنم همه چیو بهش میگم-

 خندهاي پر تمسخر گوشه.ي لبم نشست

- ت میگه که من توبزن و اون موقع خودش به  

 زندگیش هیچ نقشی ندارم، مریم بیا قبول کنیم ،
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 این ها تصورات خودمون بوده، چیزي که ما دوست

 !داشتیم

 صداي پر حرص و کالفهاش میگفت موهاي خودش

 که هیچ دوست دارد موهاي من را هم بکند

- یبینمهی خودتو دست کم بگیر بگو واقعیت ها را م  

 !هیس داري داد میزنی-

 کالفه از جایش بلند شد، حرکات دستانش بی قرار و

 عصبی بود

 میگم علی دوست داره میگی فقط داره کمکم-

 میکنه ، میگم حسام میگی این تخیالت ما است،

 کدوم تخیلی میگه پاي همهي مردارو از زندگیت

 میبرم، اصال چه مرضیه اینو بگه؟ هان؟

- اره این حسو در ما ایجاد میکنهشاید ندونسته د  

 دستانش از دو طرف باال آمد و بر روي سرش

 نشست، کالفه قدم زد

 آره نه اینکه یه پسره نوزده سالست نمیفهمه داره-

 ...چی کار میکنه، دستمو ول کن

 دستش را به سمت خودم کشیدم، تا کنار خودم

 بنشانمش

 سکته میکنی ها-



به خشم فوران لحن پر خنده و شوخی ام هم کمکی  

 کرده اش نکرد

 دوست دارم بشینم زار بزنم ریحانه-

 »چه حس مشترکی«

 اینبار بدون تالشی از سمت من کنارم نشست و
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 دستانم را در دستش گرفت

 می خواي فکر کنی باشه ولی ازش دور نشو،-

 !درخواستشو رد نکن، به خاطر من فقط همین یه بار

دانستم قبول این درخواست فرقی در اوضاعمی   

 ایجاد نمیکرد، دل من هم از خدایش بود که کنار او

 باشد و هر ثانیهاش را عاشقی کند

 تا کی؟-

 حاال چشمان پر خواهشش را به راحتی میدیدم

 تا بهار ، فقط دو ماه_

 کنار حسام نبودن یعنی استعفا از شغلم که نمی

ار به بودن داشتم،توانستم عملی اش کنم، من اجب  

 اما براي کندن از این عشق میشد دو ماهی به مریم

 !وقت بدهم

 سرم را به نشانه ي تایید تکان دادم

 بی نتیجه است ولی باشه-



 سه روزي از آن دیدار و حرف و قولی که به مریم

 دادم می گذشت، راستش توقع داشتم همان

 فردایش حسام را دوباره ببینم

 !اما ندیده بودم

ین ندیدن ها بدون آن که بخواهم زیر قولم بزنما  

 کمکی بود براي فراموشی ،پس از خدا خواسته

 .پذیرفتمش

 شاید تنها حضوري که در این مدت از او احساس

 کردم پیگیري هاي اولیه وام از طریق حسابداري
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 شرکت و نبود دسته گل طاهر و فهمیدن این که

ش به وسیلهي حسام صورت گرفته بودنابودیا . 

 نمیشد انکار کنم که چه لذتی بردم وقتی در اتاق را

 باز کردم و آن گل کذایی را ندیدم، تمام راه به

 !نابودي اش فکر کرده بودم و حاال نبود

 حسام مثل صداي خدا برایم می ماند، این احساس

 .به جاي دور شدن عاشق ترم می کرد

شرکت مریم یک سوال تکراريدر این سه روز بعد   

 را پر اشتباق می پرسید، چه خبر؟

 و من بی خبر از حسام فقط لبخند میزدم و می گفتم

 .هیچی، کار و شکر خدا که خبري از طاهر نیست



 شاید روز اول به دوم از این دوري بدم نیامده بود و

 در بی خبري از طاهر حال خوشی داشتم

خودم نبود، تمام اما از روز سوم دیگر نگاهم دست  

 روز را در پی حسام گشته بودم و هیچ جوابی نگرفته

 !بودم

 آخر هفته بود و می دانستم دو روز تعطیلی هم

 خبري از دیدار نیست، حاال خوب فهمیده بودم این

 ندیدن و دل بریدن به لفظ آسان و در عمل کاري بی

 .نتیجه و جانکاه است

یکبار مرور کردمپیامی که به علی آقا داده بودم را   

 و بعد از اطمینان که این احوال پرسی ساده حسی

 .اشتباه را منتقل نمی دهد فرستادمش

 گوشی را روي میز رها کردم و دوباره مشغول ثبت

 اطالعات روبه رویم درون کامپیوتر شدم،تقهاي به در
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 خورد و نگاهم سمت در کشیده شد

 بفرمائید-

اي المیرا اجازهاي بود براي باز شدن در نگاهم بیصد  

 تفاوت به فرد پشت در دوباره داشت روي برگه هایم

 برمیگشت که از دیدن چهره ي مردانهاي آشنا در

 چهارچوب در جا خوردم



 سالم-

 مرد آشناي خوش پوش قدمی به سمت جلو

 برداشت ، چشمان عسلیاش دور اتاق چرخید و روي

یز کارم خیرهاش مانده بودممنی که حاال پشت م  

 .توقف کرد

 لبخندي دوستانه و گرم روي لب هاي مردانهاش

 وسعت گرفت

 فدوي اینجا چه کار داشت؟؟

 سالم جناب فدوي، خوش آمدید-

 انگار المیرا هم خوب میشناختش، اما آن دختر دیگر

 هم حالتی شبیه به من داشت و بر و بر فقط نگاهش

 می کردیم

سري خم کرد فدوي براي المیرا  

 ممنونم،آقاي گودرزي حضور دارن ؟-

 این موضوع به من ربط داشت، سریع به خودم آمدم

 سالم ، بله ... بفرمائید بنشینید تا بهشون اطالع-

 بدم

 چشمانش رویم ماند و دوباره سرش را آرام تکان داد

 ممنون میشم-
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ن را برداشتم و صداياو در اتاق را بست ، گوشی تلف  



 قدم هایش را که نزدیک میشد را شنیدم، احتماال

 .سمت مبلمان گوشهي اتاق می رفت

 بله-

 اقاي گودرزي، جناب فدوي براي دیدنتون اومدن-

 صدایش هول شد

 ممنون االن میام-

 تلفن را سر جایش که گذاشتم، نگاهم باال آمد و قبل

زدیکی میزماز چرخیدن سمت مبلمان ها ، او را در ن  

 دیدم، دومین تعجب و جا خوردگی

 اما بی آنکه ري اکشن عجیبی زیر نگاه زوم شدهاش

 از خودم در بیاورم مودب مخاطب قرارش دادم

 االن خدمتتون میرسن-

 لبخندش عمق گرفت

 مچکرم-

 باز شدن در اتاق گودرزي همزمان با صداي پیام

 گوشی من شد

 عزیز -

ن ُِ  

 به جناب اقاي فدوي جا

هشان نکردم ، ابروهایم بابت لفظی که گودرزينگا  

 خطابش کرده بود باال پرید، احساس نیاز براي



 اتوبوسی کردم تا این همه منصب را حمل کند

 سالم گودرزي جان-

 بفرما، بفرما که همین امروز با اقاي بارگاهی ذکر و-
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 خیرت بود

رهایم فعال شدپرده ي گوشم تیر کشید و رادا  

 !اقاي بارگاهی یعنی حسام من؟

 حسام تو!! بگذار یک هفته از تصمیمات قاطعانت«

 »بگذره بعد به این راحتی مالکانه خطابش کن

 اي کاش میشد، عقلم براي یک روز دهان مبارکش

 را میبست

 آنقدر درگیر احواالتم شدم که رفتنشان را به داخل

 اتاق نفهمیدم

گی دوباره سر باز کرد، گوشیامبادم خوابید و دلتن  

 را برداشتم و پیام علی آقا را باز کردم

 سالم،، ممنون از احوال پرسیتون، الحمدهللاا خیلی«

 »بهترم، جمعه براي تهران پرواز دارم

 جوابی نداشتم جز در امان خدا و فرستادمش

 دیگر حال و حوصلهي ادامهي کارهایم را نداشتم، اما

نستم بابتش حقوق بگیرم همینتنها کاري که می توا  

 بود ، پس ادامه دادم



 کاظمی سینی به دست وارد اتاق شد، نگاهم روي دو

 ظرف کیک و فنجان هاي سورمهاي نشست،

 سالمش را جواب دادیم و او با قدم هایی تند بعد از

 تقهاي به در وارد اتاق گودرزي شد،

تمام تایم ناهار را در اتاق مانده بودم تا کارم را زودتر  

 کنم و بروم ، حاال با دیدن آن برشهاي کیک

 .شکالتی دلم به ضعف افتاده بود

 اگر هر فرد دیگري جایم بود از کاظمی میخواست تا
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 !تکه اي هم براي او بیاورد، اما هر فردي به جز من

 خجالتی نبودم ولی حق خودم نمیدیدم ، حق من

ه به هواي زود رسیدن به بهار و کمهمان ناهار بود ک  

 کردن زحمت هاي خانوادهي مریم از دستش داده

 بودم،از ضعف تا مالش رفتن دلم ثانیهاي فاصله بود ،

 دستم را روي معدم کشیدم، الحمدهللاا چیزي نمانده

 .بود و همین فایلها را باید سیو می کردم و تمام

دیدنکامپیوترم را خاموش کردم، این چند روز بی   

 حسام فضاي شرکت آنقدر خفقان آور بود که دوست

 نداشتم به هواي برگشت با سرویس چند لحظهاي

 !بیشتر درونش بمانم

 کیفم را بر شانه انداختم و به سمت اتاق گودرزي



 رفتم، فدوي بیشتر از نیم ساعت درون اتاق مانده

 بود، تقهاي به در زدم

 بفرمائید-

به داخل اتاق برداشتم و در را آارام باز کردم ، قدمی  

 نگاه هر دو مرد روي من نشست، اما مسیر چشمان

 من فقط چهرهي خندان گودرزي بود، انگار حضور

 فدوي خیلی به مذاقش خوش آمده بود

 با من کاري ندارید؟با اجازتون امروز یکم زودتر-

 .برم

 نخیر، خسته نباشید-

 به ادب لبخندي زدم

 همچنین ، خدانگهدار-

وتاه روي فدوي نشست و چشماننگاهم ک  
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 دوستانهاش

 با اجازتون-

 سري برایم تکان داد و من از اتاق بیرون آمده و در

 را بستم، چادرم را بر سرم مرتب کردم و از بقیه

 همکارهاي درون اتاق خداحافظی کردم و سمت

 آسانسور رفتم، چشمانم روي نمایشگر ش ماند و

که قلبم را تند میکرد، روي طبقهي او که سه عددي  



 روزي بود کسی من را به آنجا دعوت نکرده بود، نمی

 دانم حسرت بود یا دلتنگی که دلم را پیچاند و آهی

 از دهانم به بیرون پرتاب کرد، انگشت بر روي

 شاسی فشردم

 فلش قرمزي که به سمت پایین اشاره می کرد روشن

 و خاموش شد

- بارتون خیلی خوشحال شدماز دیدار دو  

 صداي آشناي مردانه از پشتم تنم را کمی تکان داد،

 سریع به پشتم چرخیدم، حرکتم او را به خنده

 انداخت

 شرمنده ترسوندمتون؟-

 نگاهم کوتاه روي صورت اصالح شده و چشمان

 عسلی خندانش نشست، همراه نگاه تنم هم چرخ

نباشدخورد، البته اینبار سعی کردم پشتم به او   

 خواهش میکنم، فقط کمی جا خوردم-

 قدم بلندش را به سمت آسانسور دیدم و تنش که

 نزدیک به من ایستاد،بوي عطر خنکش بینیام را پر

 کرد
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 بعد از تنکابن و اون رفتن سریع نگرانتون شدم-

 !ولی اقاي بارگاهی اطمینان دادن که حالتون خوبه



م مرد حامی و محبوبم و ضربان دلی که باالدوباره اس  

 و پایین شد

 نگاهش نکردم، لحنم را همانطور مودب و رسمی نگه

 داشتم

 لطف داشتید، بابت اون روز یه معذرت خواهی-

 بهتون بدهکارم

 ...این چه حرفیه-

 همین لحظه در آسانسور باز شد و تصور مجسم تمام

 !!روزهاي دلتنگیم مقابلم قد برافراشت

گاهم بی اختیار روي قد و باالیش کشیده شد، روين  

 شلوار جین آبیه تیرهاش، دستش و موبایلی که میان

 انگشتانش بود، نگاه دلتنگم از جلیقهي قهوهاي

 رنگش و لبه هاي کت اسپرت آبییش به چشمانش

 رسید، به نگاهی که حاال می دانستم چطور شب و

 ...روزم را به هم دوخته بودم تا ببینمش

 سالم-

 نمی دانم مخاطب سالم جدي و رسمیاش که بود من

 !!یا فدوي

 دلم برایشحصار باز کرده بود اما پایم به سنگفرش

 رو به روي آسانسور چسبیده بود

 سالم ، چه دیدار مبارکی...خانم فخار بفرمائید-



 نگاه کندم... بی هیچ حرفی وارد شدم و سالمی آرام

 را زیر لب زمزمه کردم
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 فدوي پشت من وارد آسانسور شد، فضاي کابین

 نسبتا بزرگ بود ، اما من خودم را در حلق حسام

 تصور می کردم، بوي تلخ عطرش بر عطر خنک مرد

 دیگر غلبه کرده بود و ریه هاي پر ولع و دلتنگم را

 از خود پر کرده بودند، براي دیدنش در مقابل فدوي

اورم، بعضی اوقات زیادي مراعاتنمیشد سر باال بی  

 !اطرافم را میکردم

 خوب هستید؟ کارتون امروز خوب پیش رفت؟-

 صداي خشک و رسمیاش ضربان قلبم را باال میبرد

 بله، قرار هاي اولیه را گذاشتیم ، انشاهللاا از هفته ي-

 دیگه با خودشون میریم مازندران

- ادهخوبه، به دوستان میگم قبل رفتنتون فضا را آم  

 کنند خیلی معطل نشید

 لطف می کنید، شما تشریف نمیارید؟-

 از یک کلمه از حرف هایشان سر در نمیاوردم، می

 دانستم شرکت پروژه ي جدیدي را می خواهد در

 مازندران شروع کند اما آنقدر برایم بی اهمیت بود

 که حتی به جمالتی که تایپ کرده بودم دقت نکرده



فته تماما دلتنگی بودم، مثلبودم، من تمام این دو ه  

 االن که گوشه ي این آسانسور آهنی بی حرکت و

 منفعل ایستاده ام و دارم با صداي یارم عاشقی

 میکنم، من همان ریحانه اي هستم که عزم بریدن

 !!داشت

 خندهام گرفت و نمی دانم آن لبخند محو چطور

 گوشهي لبم نقش بست
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- د خود خانم فخار هم راضی هستندببینی ! 

 صداي گرم و سرحال فدوي من را از افکار بی سر و

 تهم بیرون کشید و نگاه گنگم بابته بردن اسمم

 سمتشان چرخید

 اول روي قهوهي تلخ او و بعد روي فدوي

 !بله؟-

 خانم فخار جایگزین مناسبی نیستند-

 چشمان نافذ و جدي حسام روي چهرهي پر عالمت

نشست، لبخند محوي روي لبش نشست سوال من  

 اقا فدوي پیشنهاد دادن شما تو پروژه ي مازندران-

 این یه هفته جایگزین یکی از دوستان بشوید، اما

 !من بابت دخترتون صالح نمی دونم

 حاال دوزاري کجم افتاده بود ، نگاهم بین فدوي و



 حسام چرخید

 ممنون از لطفتون، اما براي من مقدور نیست-

- متاهلید؟ شما  

 صداي متعحب و سوال بی ربط فدوي به حرف

 هایمان لبخند حسام را خشکاند، تنش به سمت او

 چرخ خورد و قبل از حرفی ،من به چهره ي متعجب و

 مشتاقش با لحنی مودب جواب دادم

 بله،دخترم شیش ماهشه-

 نوع بیانم طوري بود که فدوي به حالت شوخی

جبش نشستگرفتش و لبخندي میان چهره ي متع  

 اصال بهتون نمی خوره-

 خب حتی اگر لحن و حال نگاه این مرد بد و آزار
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 دهنده نبود باز هم من از باز کردن این بحث خوشم

 .نمی آمد ، پس فقط لبخندي زدم و تشکر کردم

 به طبقهي همکف رسیدیم ، بعد از پیاده شدن راهم

 را نکشیدم و بروم،

ي و حسام بعد از بیرون آمدن کنار منفدو  

 ایستادند، چشمان فدوي ساده و دوستانه روي من

 نشست

 از دیدارتون خوشحال شدم و براتون آرزوي-



 پیشرفت روزانه میکنم

 لحن صادقانهاش را با لبخندي گرم جواب داد

 مچکرم و من هم از دیدن دوبارتون خوشحال شدم،-

 موفق باشید

و نگاهش روي چهرهي بی سري برایم تکان دادم  

 حالت و سنگ مانند حسام نشست

 بابت امروز ممنونم، دوباره میبینمتون-

 حسام دست فدوي را که به سمتش دراز شده بود در

 دست فشرد و لبخندي پر ابهت و جذاب روي لب

 نشاند

 موفق باشید ، میبینمتون-

 چشمانم روي فدوي که به سمت خروجی ساختمان

محترمی بود، البته کمی زیادي می رفت ماند، مرد  

 راحت! خوبیاش در این بود لحن پر احترامش حس

 بدي به آدم منتقل نمی کرد

 !زود دارید میرید-

 صداي خودش بود، اما این بار نه خشک و نه رسمی

1178 

 یک قدم با تو      

 .بود

 ...مانند همیشه مهربان و حمایت گر

چشمانم روينگاهم بی هیچ مکثی سوي او گشت و   



 .نگاه او متمرکز شد

 بله، کارهام را سریع انجام دادم تا زودتر برم خانه و-

 کمتر به خانواده ي دوستم زحمت بدم

 تک ابروي خوش فرمش باال پرید

 پس بابته همین سریع رفتن از ناهارتون زدید؟-

 جا خوردم

 شما از کجا خبر دارید؟-

تلبخند پر شیطنتی خط روي گونه هایش انداخ  

 شما حواستون به من نیست ، قرار نیست من هم-

 !حواسم به شما نباشه

 او حواسش به من بود؟! سه روز از او بی خبر بودم

 ندیده بودمش و حاال میگفت که من حواسم به او

 نبوده؟؟

 توقع ندارید که هر روز صبح بیام در اتاقتون را-

 !بزنم و بهتون سالم کنم

گرفته از کجاي تنمنمی دانم این لحن پر حرص و   

 بیرون آمد! انگار دلتنگی این روزهایم عصبانیت

 .شده بود

 نگاهش برق زد

 چرا که نه،حداقلش این بود بعد ندیدن اون دسته-

 !گل بهم پیام بدین و ازم تشکر کنید



 نگاهم را بی اختیار از او مخفی کردم
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ودم...این محبتراست میگفت، حاال کمی شرمنده ب  

 چرا من را اینگونه نامتعادل کرده بود؟ منی که تمام

 !!قواعد زندگیام را خوب بلد بودم

 شرمنده یادم رفت-

 فداي سرت، امیدوارم تو این سه روز تونسته باشی-

 با خودت کنار بیاي

 حرفش عالمت سوال بزرگی در سرم شد

 دوباره چشمانم را اسیر نگاهش کردم

- دم بیام؟براي چی به خو  

 نگاهش لحظه اي دور سالن البی شرکت گشت

 که قبول کنی آدم ها را نباید با وزنه ي پول-

 !بسنجی

 .تنم لرزید

 انتظار این حرف را نداشتم. یک چیزي سرجاي

 .خودش نبود

 تیزهوشی حسام ثابت شده بود اما بدجور جا

 .خوردم

 نمیتوانستم تکه هاي پازل ذهنیام را براي رسیدن

کنارهم بچینم به جواب . 



 او چگونه از افکار به زبان نیاوردهي من با خبر شده

 بود؟

 لحظهاي حتی شک کردم که قدرت ذهن خوانی

 داشته باشد! به یاد ندارم که تا به حال اینقدر واضح

 و علنی تضاد اقتصادي یا تفاوتهاي دیگر میانمان را

 برایش برشمرده باشم یا حتی نامحسوس و
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 .غیرمستقیم به زبان آورده باشم

 :وقتی به جواب نرسیدم پرسیدم

 میشه بفرمایید از کدوم جملهي من همچین-

 برداشتی داشتید؟

 چشمانش روي صورتم گشت و با لحنی پر محبت

 :ادامه داد

 حاشیه رو ول کن، مهم اینه که بدونی معیارهاي-

یتهاشانسانیت اونقدر باالست که پول جزو اولو  

 .نیست حتی میشه گفت جایی نداره

 حرفهایش حال دلم را خرابتر کرد. من هرگز اورا با

 .پول نسنجیده بودم

 من هیچ آدمی را با پولش نسنجیدم-

 چرا منو سنجیدي! تو معیارهاي دیگهي منو نادیده-

 گرفتی و نگاهت پر شد از پول پدرم و تصمیم گرفتی



يمن را بخاطر پول پدرم کنار بگذار ! 

 حرف هایش عجیب بود، او همه چیز را انگار می

 !!دانست

 گیج بودم و همین اجازه نمیداد بتوانم کلمات را

 درست کنار هم قرار بدم

 !...من... نگذاشتمتون کنار-

 این یعنی چی ریحانه؟

 لبخندش عمق گرفت ، نگاهش لبریز از محبت

 اون حرفاي آخرت پس منظور دیگه اي داشت؟-

یعنی او از احساس من با خبر بود؟ هول شده بودم  

 اگر بود این حرف ها یعنی او به من احساسی
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 !دارد؟!مریم درست میگفت

 من با پول پدرت نسنجیدمت، من جایگاه خودم را-

 فراموش کرده بودم

 جایگاه تو کجاست ریحانه؟ فقر و ثروت اینو-

 مشخص میکنه؟

و پر آرامش بود، حا ِل چهرهچشمانش حاال صبور   

 .اش ضد وضعیت درونی من بود

 این حرف هاي بی مقدمه، کشیده شدن حرف به

 اینجا و ترسی که من از مقابله باهاش داشتم ، از



 افکارش، از عکسالعملش، یا نگاه پر تحقیرش هم

 ربطی به احواالت او که رو به رویم ایستاده بود

 نداشت

ن بحث چیز دیگري بود، اوشاید اصال ذهنیت او از ای  

 من را شبیه به مادرش میدید و شاید دوست نداشت

 من بابت تصورات او از مادرش اینگونه فکر کنم یا

 .تصمیم بگیرم

 سعی کردم افکار به هم ریخته ام را مرتب کنم و

 اجازه ندهم احساساتم بر روي آن ها تاثیر بگذارد

- م راجایگاه من جایی هست که درونشم،من نه خود  

 کوچیک میکنم و نه خودم را ضعیف میدونم، اما من

 بابت همین پولی که شما بی ارزش خطابش میکنید

 االن تو شرکت شما کار میکنم و طلبکارها منتظرم

 هستند و هیچ کدام عالقه اي به شنیدن صفات

 اخالقی من ندارند

 کالمم تلخ بود اما عین حقیقت بود
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 با اجازتون من باید زود برم ، خداحافظ-

 قدم تند کردم و بدون اینکه منتظر خداحافظی اش

 بمانم از شرکت بیرون زدم

 تمام راه تا خانه را نمی دانم به کدام علت حرص



 خوردم، متوجه نشدن حرف هاي من از دید حسام یا

 انطور عصبی شدنم و سیر نشده از حضورش از

یدم حرف هاي حسام کهشرکت بیرون زدنم، یا شا  

 حقیقتی غیر قابل انکار و عجیب درونشان دیده

 !میشد

 خسته و با اعصابی به هم ریخته به خانه ي مریم

 رسیدم، دلم خانه ي خودم را می خواست، ارامش و

 دنجی اش ،حریم شخصی و سکوتش را طلب می

 کرد، از طاهر خبري نبود، انگار تمام تهدید هایش

ده و فقط می خواسته ته دل منباد هوایی بیش نبو  

 را خالی کنه و به قول همان پلیس او دیگر سمت

 .خانه ي من پیدایش نمیشد

 زنگ ایفون را زدم و در بدون پرسشی باز شد، قصد

 داخل رفتن را نداشتم پس دوباره زنگ زدم

 بله-

 مریم جان لباس تن بهار میکنی بیاریش دم در-

 وا کجا به سالمتی؟-

- خونم شب براي خواب میامتا عصر برم   

 بابام و داداشام نیستن بیا-

 یکم کار دارم-

 باشه االن میایم-
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 تشکر کردم و رو به خیابان ایستادم تا دقیقه ها

 بگذرد، اما تمام ذهنم پیش حسام و حرف هایش بود

 او سه روز من را زیر نظر داشته از راه دور و من

م، او تمام این مدت به من فکر کرده ودلتنگش بود  

 منتظر اتفاقی در افکارم و من بی خبر از تمام این ها

 !بودم

 نوك کفشم را بر زمین زدم و نگاه به آسفالت کنده

 شده ي کوچه دادم

 یعنی دو ماه را می توانم دوام بیاورم؟ او از هر چی

 میگفت من ربطش میدادم به مهر و محبت و بیشتر

ومندش میشدم و این دوري را سخت تراز قبل آرز  

 .میکرد

 اما واقعا من در خودم مثلی بریدن رها کردن را

 میدیدم؟؟

 حاال کارتون چی هست خانوم-

 صداي مریم بود که بهار درحصار در خانه را

 میبست

 نگاهم روي تیله هاي قهوه اي براقی افتاد که از زیر

مپتو خیره ام ماند و مانند کبوتري درحصار مری  

 برایم دست و پا میزد



 لبخندي عمیق روي لبانم نشست

 سالم عزیز مامان-

 بهار را ازحصار مریم گرفتم و همینطور که بوسه اي

 محکم روي گونه ي گرم دخترکم میزدم به طعنه

 گفتم
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 جلو بچه سالم کن یاد میگیره-

منمریم شال بافتش را روي سرش جلو کشید و با   

 همقدم شد

 باشه سالم، کارت تو خانه چیه؟-

 نمیشد احساساتم را به زبان بیاورم پس فقط دلیلی

 آوردم تا دروغ هم نباشد

 می خوام براي دخترکم لباس بردارم تا شب ببرمش-

 حمام

 بوسه اي محکم دوباره روي گونه اش زدم و پتو را

 دورش محکم کردم

- کاله کردن وا خب یه دیقه میرفتی میاوردي شال و  

 ما رو داشت؟

 به چهره ي شاکی اش لبخند زدم

 بد اخالق تنبل، چرا اومدي خب-

 بابت اون پسر عموي خبیثت-



 چشمانم گرد شد

 شما کی بادیگارد شدي من بی خبر موندم-

 پشت چشمی نازك کرد

 تیکه نندازا-

 داخل کوچه ي خانه ام پیچیدیم

 تفنگی، چاقویی، آرپیچیی داري؟-

- داي رسایی دارمنخیر ولی ص  

 از جوابش به خنده افتادم و کلید را که از کیفم

 بیرون کشیده بودم را به درون قفل در انداختم و در

 را باز کردم
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 سالم دختر عمو جان-

 از شنیدن صداي نحسش قلبم ایستاد، سریع به

 پشت چرخیدیم و نگاهم رویش ماند

لبخند کثیفش رویم بود نگاه مخوفش با همان  

 چهارستون تنم به لرز افتاده بود و قلبم ناهماهنگ

 میتپید اما خودم را از تک و تا نینداختم

 تو اینجا چه غلطی میکنی؟-

 سرش را برایم تکان داد

 االن میگمت-

 نگاه از من گرفت و سمت پرشیاي مشکی که در



 راننده اش باز بود دو قدم عقب رفت و سرش را

شین کرد، بعد چند لحظه در هاي عقبدرون ما  

 ماشین باز شد و زن و مردي میانسال پیاده شدند

 نگاه ناباورم روي چهره ي زن و مرد چرخید

 پدر و مادر کامران اینجا چه میکردند؟

 نمی خواستم هیچ ضعفی در من ببیند، اما به واقع از

 دیدن آن دو فرد سرگیجهي بدي به جانم افتاد، در

یک چیز به ذهنم رسید سرم را سمت آن لحظه فقط  

 مریم که در نزدیکترین فاصله به من ایستاده بود و

 درون گوشی چیزي تایپ می کرد نگاه انداختم،

 چطور مریم در این اوضاع داشت اس ام اس بازي

 !میکرد؟

 مریم بهار را بگیر برو تو زنگ بزن پلیس-

 مریم با نگاهی تند و سریع سر باال آورد، بی آنکه

 گوشیاش را قفل کند جلو آمد و بهار را بهحصارم
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 گرفت و سمت حیاط رفت

 وایسا خانم، کجا با عجله؟-

 صداي بلند و التیاش پاي مریم را قبل از ورود به

 خانه نگاه داشت

 عصبی به او پریدم



 به تو ربطی نداره-

 نگاهش که روي من برگشت، نیش کثیفش کش آمد

 من خر کی باشم عزیزم، به این خانم و آقا ربط-

 !داره

 نگاه برافروختهام روي همان دو فرد غریبه اما آشنا

 نشست،حسی ناآشنا سینهام را چنگ زد، دلواپسی

 معده ام را به هم زد و دهانم را زهر کرد، رگ هاي

 دستم تیر کشید

 نمی دانستم چرا اینجا هستند، سوءظن هایی به

د اما عقلم حتی نمی خواست بهسینهام نیش میز  

 آنها فکر کند

 این دو نفر کی هستند؟-

 میشناختمشون، همان دو دیدار کوتاه چند سال

 پیش و رفتارهاي سرد و پرتحقیرشان خوب به یادم

 بود، اما حتی نمیخواستم این آشنایی را به رویشان

 بیاورم، نمیخواستم بدانند،

بر روي زخم شمشیر نگاه هاي پر تحقیرشان هنوز  

 روحم مانده است

 هر دویشان مانند دو عروسک بی جان عقب تر از

 طاهر کنار ماشین ایستاده بودند و با نگاهی تلخ
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 .خیرهام بودند

 طاهر قدمی به سمت جلو برداشت و با دست به آنها

 به سمت جلو اشاره کرد و هر دو آرام پشتش به

قدمشان ضربهاي در سینهام سمت من آمدند، هر  

 .بود که صدایش در تنم اکو میشد

 ریحانه بیا بریم تو-

 دلم میخواست، میرفتم تا پلیس میآمد، اما طاهر

 بی خیال میشد و میرفت یا میخواست همان دو

 ذره ابرویی را هم که داشتم بریزد ، نمیشد امتحانش

 !کرد، او زیادي وحشی بود

د، شاید بی هیچ جنگ وامید واهیام به حرف زدن بو  

 !دعواي میشد این موضوع را حل کرد

 این خانم و آقا پدر و مادر اون شوهر بی صفت-

 دزدتن، که اومدن نوشون را ببرن زحمت بزرگ

 !کردنش را خودشون بکشن

 همان حدسی که میزدم! دستی بیخ گلویم را چسبید

 و ترس از جدایی قلبم را سوزاند، لحن تند و خشنم

ورت هایشان تف کردمرا توي ص  

 الزم نکرده، مادر این بچه منم و خودم از پس بزرگ-

 .کردنش بر میام

 آهان ، اونوقت تو این دخمه؟-



 .چشمان زنانه و پر تحقیرش به خانه اشاره کرد

 هنوز همانطور بودند!هر فرد دیگهاي بود رعایتشان

 را میکردم ، اما این دو نفر مثل پسرشان بی چشم و

ا بودندرو و بی حی  
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 بچهي من تو این دخمه بزرگ بشه، سگش می ارزه-

 به اینکه تو کاخ شما تبدیل به یه عوضی بی غیرتی

 مثل پسرتون بشه

 نگاه زن پر از عصبانیت شد و با حرص گفت

 لقمه اندازه دهنت برمیداشتی اینطور به فالکت-

دنمیوفتادي، پسره من از سرت زیاد بو  

 مغزم جوش آورد، چطور یک انسان میتوانست در

 این اندازه وقیح باشد؟

 دهان باز کردم تا جوابش را بدهم که نگاه عصبی و

 به خشم نشستهي طاهر سمتش چرخید

 !زنیکه زیاد از دهنت داري استفاده میکنی-

 آوردمتون اینجا نوهاتو برداري و برید گورتونو گم

 کنید

- من دخالت میکنی، اینا تاتو غلط میکنی تو زندگی   

 !االن حتی بچهي منو ندیدن

 به چهره هایشان خیره شدم



 چطور میتونید آنقدر وقیح و پرو باشید که بعد از-

 بالیی که پسرتون سرم آورد بیاید اینجا، شمایی که

 روزهاي اول فرارش در خونتون را روي من و بچم باز

که تانکردید ؟ بهتر بدون بچه ي من برید همونجایی   

 االن بودین

 رویم را خواستم از آنها بگیرم و به سمت داخل

 بروم

 که انگشتانی از روي چادرم محکم بازویم را گرفتند

 و من را کشیدند، جا خورده و وحشت زده سمت آن
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 فرد برگشتم، از دیدن نگاه کریه طاهر و لمس تنم

ریش و محتویاتحتی از روي آن همه مانع دلم   

 معدهام تا حلقم باال آمد

 دستم را محکم تکان دادم، مانند اینکه حشره اي

 چندش رویش نشسته

 به من دست نزن-

 اما او و دستانش کنه تر از این ها بودند

 از این به بعد باید منو تحمل کنی، االنم سرتق بازي-

 درنمیاري و اون بچه را میگیري میدي به این عفریته

نم طاهر چی به آن ها گفته بود که با گفتننمی دا  

 حرف زشت طاهر صورتش جمع شد اما لب هایش



 .همانطور چفت شده ماندند

 دستم را دوباره و دوباره محکم تکان دادم و پر

 حرص و خشم گفتم

 این آرزو رو ان شاهللاا با خودت به گور میبري، من-

 جگر گوشمو به هیچ کس نمیدم

 ولش کن مرتیکه-

که تا االن دهانش از ترس چفت شده بود انگارمریم   

 کمی به خودش آمده بود که با صداي لرزان به

 طرفداري ام بلند شده بود

 طاهر دستم را سمت خودش کشید و من در مقابل

 کشش تنم به سمتش مقاومت کردم و در لحظهاي

 دست دیگرم را آوردم تا سیلی محکم به صورتش

ش به دور مچم حلقهبزنم ، ناگهان پنجه هاي محکم  

 شد
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 لبخندي پر هوس روي صورتش فرم گرفت و با

 نگاهی بر روي صورتم آرام زمرمه کرد

 هی چنگ بنداز هی گاز بگیر ولی آخرش رام خودم-

 میشی

 نفرت رگ هاي تنم را سوزاند و حال مشمئز کننده

دردياي اسید شد بر روي دل و روده ام و شکمم از   



 جانکاه تیر کشید

 خفه شو حالم ازت بهم میخوره-

 سرش جلوتر آمد و تنم از حس هاي بد حمله ور

 شده بهم لرزید

 ضربه اي به کمرش خورد سرش را عقب کشید و

 عقل من با ضربه اي که مریم زده بود به کار افتاد،

 پایم را باال آوردم و محکم بر روي ساقش کوبیدم

و دستانش تنم را رها کردنگاهش از درد جمع شد   

 ، چند قدم عقب رفتم رو به زن و مرد تماشاگر گفتم

 گورتونو از جلوي خونه ي من گم کنید-

 و با سرعت دست مریم را گرفتم و سمت خانه

 کشاندمش، وارد حیاط شده در را خواستم ببندم که

 ضربه اي محکم به در خورد و تن من با ضرب بر روي

رم محکم به موزایکهايزمین پرت شد، کمر و س  

 حیاط خورد و طعم خون در دهانم پیچید و چشمانم

 لحظه اي سیاهی رفت ، مریم وحشت زده جیغ

 کشید و بهار کب کرده از وضعیت به وجود آمده

 شروع به گریه کرد

 چی کار میکنی وحشی...گمشو اونور...ول کن-
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 بهارو...کثافت ولش کن



جیغ بلند مریم و گریه هاي ممتد بهار من را صداي  

 به خود آورد، چشمانم که واضح شد بهار را در

 آغوش طاهر دیدم که از حیاط بیرون میرفت، تنم در

 چاهی عمیق فرو رفت و قلبم ایستاد، درد فراموشم

 شد و سریع از روي زمین بلند شدم، نگاهم روي

ا میزدمریم که هنوز دنبال طاهر می رفت و زورش ر  

 !تا بهار را از دستش نجات دهد ماند

 باانگشتانم لبه ي چادر خاکی ام گرفتم و سمتش

 دویدم اما قبل از آنکه دستم به او برسد بهارم را به

 آن زن پست فطرت سپرد، دخترکم مانند ابر بهار

 گریه میکرد، سم به گلویم میریختند، بغض گلویم را

کرد،لرزاند و خشم رگ هاي سرم را پاره   

 جلو رفتم و فریاد زدم

 بدین بچمو-

 تموم شد ، بچتو خواستی میاي دادگاه دنبالش-

 دوست داشتم انگشتانم را دور گلوي زن بیندازم و تا

 جان دارم فشارش دهم خواستم جلوتر بروم و خودم

 بچمو از بین دستانش بیرون بکشم که تن طاهر

 مانند سدي روبه رویم ایستاد

- و هیچ حقی ازش نداري...!گمشوبده من دخترمو، ت  

 اونور



 اگه همین االن بگی زنم میشی بچتو ازش میگیرم-

 تمام کوچه دور سرم میچرخید خواستم بی توجه به

 او جلو بروم که بازویم را گرفت
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 کجا، اول محضر-

 زن و مرد رو ازم برگرداندند و نگاه آخر بهار که با

ر سوزش خیره به من بودگریه هاي جگ !! 

 ...داشتم می سوختم، قلبم ، سینه ام، دستانم

 عصبی دستم را کشیدم و پوست مچم سوخت اما

 حالم دست خودم نبود ، انقدر دستم را کشیدم که از

 میان انگشتانش کشیده شد

 دویدم و با تمام توان جیغ زدم

 بده من بچمو، کجا داري میبریش-

با قدم هایی تند سمت اما آنها بی توجه به من  

 ماشین میرفتن ، خدا به پاهایم قدرت داد بهشان که

 رسیدم، دست زن را گرفتم و مجبورش کردم به

 ایستادن

 نگاه گریان و اشک ریز بهار روي من نشست

 نفس زنان و هول کرده دست بردم براي گرفتن

 دخترکم ، که تن زن عقب رفت

 پسرم کم بود می خواي مارم بدبخت کنی-



 نه حرفش و نه نگاه از باال به پایینش برایم مهم نبود،

 فقط چهرهي ترسیده و گریان بهارکم مهم بود

 دستانم بی آنکه عقب برود دوباره جلو رفت که

 دست مردانه اي محکم پسشان زد

 این بچه حقه مائه، تو هم برو با همون قول چماق-

 ازدواج کن و یدونه دیگه پس بنداز

هایشان را نداشت که پر بغضمغزم گنجایش حرف   

 میان کوچه فریاد زدم
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 بهار حقه منه، پسرتون که تو حاملگی غیابی و با-

 هزارتا دروغ و کلک طالقم داد، افتادم زندان اومدین

 دنبال حقتون؟ مریض شد اومدین دنبالش، من

 نمیدونم اون معتاد عوضی به چه تهدیدي اینجا

تون ولی باید از روي جنازه ي من رد بشیدکشوند  

 که بچمو ببرید

 سیلی محکمی بر روي گونه ام برق از سرم پراند

 توي دختره ي دهاتی پا پتی پسرمون و خام کردي،-

 فکر کردي می تونی بچاپیش و براي خودت زندگی

 بسازي ولی غلط کردي دختر جون ، ما جاي

تا از پسرمونو میدونیم و خودمونم کمکش کردیم  

 چنگ تو آزاد بشه، هر دردي هم که میکشی نوش



 جونت

 تمام تنم میلرزید، نمی دانستم چه بگویم، از چه به

 نالم و یا نفرتم را از این ادم ها چطور بیان کنم

 اگرم بچتو میخواي میاي هفته دیگه دادگاه پسش-

 !میگیري تحفتو

 غرورم به درك که با هر جمله اشان لگد مالش

به بهار کوچک من میگفت تحفه؟ قلبم در کردن! اما  

 .سینه ام تکه تکه شد

 خدایا خودت تقاص دل خون شده و اشک چشم-

 ..بچمو ازشون بگیر

 دیگر اشک هایم دست خودم نبود

 جلو رفتم

 پسرتون ماله خودتون، پوالش ماله خودش، من از-
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مناین دنیا همین بچه را دارم، بدینش   

 بهار به هق هق افتاده بود و نفسش تنگ شده بود

 نگاهم روي چهرهي پر اشک و قرمز شدهي دخترکم

 نشست، به واقع التماسشان کردم

 االن سرما میخوره، باد سرد براش بده، بچم-

 ترسیده ، تو رو به خدا بدینش به من

 فایده نداره دختر عمو...اول محضر بعد بچه-



هاي نگاهم را سمتشصداي بلند و کیفورش لحظ  

 کشاند، او در حالی که بازوي مریم را گرفتهبود در

 مقابل لگد پرانیهایش با لذتی وصف نشدنی سمتم

 میآمد

 اشک تمساح و ناله و التماس روي اینا اثر نمیگذاره-

 چون جونشون در خطره، وقتی به بچت میرسی که

 اسمت بره تو شناسنامم

ز نفسهاي تندمقلبم تند و عصبی میزد و سینهام ا  

 باال و پایین میشد

 تو ریحانه را سر قبرتم نمی تونی ببینی-

 صداي مردانه ي آشنا و محکم پشتم، کمرم را گرم و

 .امنیتی عمیق را به من هدیه کرد

 دوباره خدا برگ برنده اش را برایم رو کرد ، عطر تلخ

 حضورش به پاي بی جان شدهام قوتی دوباره

و ببینمش، خودش جلو آمد، داد،قبل از آنکه بچرخم  

 نگاهش کوتاه رویم نشست، دقیق ومهربان چشم

 میان صورتم چرخاند، هیچ نگفت، اما همان نگاه پر

 قدرت و چشمان به خون نشسته براي دل پر درد من
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 کافی بود،

 انگار خیالش از بابتم راحت شد، با قدم هایی محکم



 جلو رفت

- باشن؟ آقا کی  

 بی آنکه جواب لحن جا خورده و شاکی طاهر را

 بدهد، پر قدرت و محکم تن پدر کامران را کنار زد و

 قبل از اینکه مادرش به خودش بجنبد بهار را از

 آغوشش بیرون کشید و محکم به تنش چسباندش

 هووو یابو با توام-

 چهرهي حسام را که به سمت طاهر نگاه انداخت را

ر دست مریم را رها کرد و با چشمانیندیدم، اما طاه  

 پر غیض به حسام خیره شد

 از جونت سیر شدي؟اومدي فردین بازي در بیاري؟-

 صورت حسام سمتم چرخ خورد ، اخم روي پیشانی

 و گونه هاي منقبضش چهرهي پر جذبهي ترسناکی از

 او ساخته بود که من در آن لحظه ستایشش میکردم

ان را بهحصار امن منبا قدمی بلند سریع بهار گری  

 سپرد و قلبم با لمس تن دخترکم یکباره پر از

 آرامش شد و اشکهایم بی امان دوباره روي گونه

 هایم جاري شد،

 صداي گرفته و خش افتادهي حسام سرم را باال

 کشاند

 نه اومدم تو رو سر جات بنشونم-



 النگوهات نشکنه جوجو-

طاهرحسام قدمی بلند سمتش برداشت و قبل اینکه   
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 واکنشی نشان دهد دستش باال رفت و مشت محکی

 حوالهي صورت طاهر کرد

 ضربهاش آنقدر قوي بود که طاهر نقش بر زمین شد

 و دل آتش گرفتهي من خنک شد

 خانم فخار-

 صداي آرام مردانه ، نگاه کیفورم را از صحنهي

ایاندیدنی مقابلم گرفت، چشمانم روي صورت ش  

 نشست، از دیدنش آن هم اینجا جا خوردم

 سالم، بفرمائید توي ماشین-

 با اشارهي دستش نگاهم به دنبال مریم درون کوچه

 گشت

 دوستتون زودتر از شما سوار شدن، بفرمائید-

 کی و چطوریاش را نفهمیدم ، اما فرار از این مکان

 برایم آرزو بود

محکم بهبیآنکه نگاهی به پشتم بیندازم بهار را   

 آغوشم چسباندم و با حمایت شایان سوار ماشین

 حسام که فاصلهاي هم با من نداشت شدم

 مریم سرش را روي شانهام گذاشت بود و بیوقفه



 پشت بهار را دست میکشید و زمزمهوار قربان

 صدقهاش میرفت، دخترکم آرام شده بود، نگاه من

 روي چند مرد لباس شخصی پوش که با نشستن ما

ماشین سر رسیده بودند ماند، روي دستبنددرون   

 فلزي که به دستهاي طاهر زده بودند و مشت گره

 خورده حسام که سه بار بر صورت طاهر فرود آمده
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 بود و از انقباض انگشتانش که مشخص بود هنوز

 خشمش تمام نشده

 گرماي ماشین حسام و لمس تن کوچک دخترکم زیر

انم ، و حضور پررنگ حامیام بغض سنگ شدهدست  

 در گلویم را نیش زد، بیاختیار تن بهار را بیش از

 قبل به خودم فشردم، آنقدر محکم که هر آن ممکن

 بود وارد تنم بشود

 ریحانه له کردیش-

 صداي آرام و اخطارگونهي مریم نگاه نمزدهام را

 سمتش چرخاند

و خفقان بهار آرام گرفته، ناراضی از شرایط تنگ  

 آورش ، نق زد و کمرش را کشید و دست و پایش را

 تکان داد تا از بند دستانم رها بشود ، دل خودخواهم

 نمیخواست آزادش بگذارم، نگاهم روي صورتش و



 رد اشک هاي قبلش نشست و سینهام داغ شد،

 گونهاش را نوازش کردم

 دلم خنک شد،حسام همچین زدش جا مشتش تا-

یادگاري موندیه ماه رو صورتش   

 شایان کنار حسام بیرون ماشین بود و مریم دوباره

 رفته در جلد شیطون و پرجنب و جوشش ، نگاهش

 بیرون ماشین را گشت

 ان شاهللاا ده بار اعدامش کنن، ان شاهللاا بمیره و-

 چالش نکنن و تنش بو سگ مرده بگیره، ان شاهللاا

 بره زیر تریلی قطعه قطعه بشه
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 حالم با نفرینهاي پر غلظتش دگرگون شد، پس

 سرم تیر میکشید

 بسه ، با نفریناي تو به پاسگاه نرسیده پودر میشه-

 دستانش با تمام شدن حرفم به حالت دعا باال آمد

 ان شاهللاا-

 چشمانم سمت چهرهي الغر و ضرب خوردهي طاهر

 چرخید، درون ماشین پلیس پیدایش کردم، ازمن

 دور بود، اما از همین فاصله هم دیدنش ترسی

 کشنده به جانم میانداخت

 چرخیدن حسام و شایان به طرف ماشین از اتمام



 حرفهایشان با آن مردها میگفت،میخواستم نگاه

 بگیرم که شکالت تلخ نگاهش را روي خودم متمرکز

 دیدم ، نفس عمیقی به سینهام چنگ انداخت و

نش جا مانده بودعطري که از تنش درون ماشی  

 مشامم را نوازش کرد، نگاهش میکردم وذهنم خالی

 بود ، قلبم با نگاهش در خلسهاي پر آرامش شناور

 !شد

 در ماشین باز شد و او جلوي من روي صندلی کمک

 راننده نشست و وظیفه ي رانندگی را شایان بیحرف

 .قبول کرد

 ماشین در سکوت در خیابانهاي شهر باال میرفت و

لحظه نمیدانستم کجا میرویم ، فقط برایم من آن  

 یک چیز مهم بود، بهارم درحصارم بود و جایم در

 ماشین حسام راحت بود، خوشبختی بعضی وقتا
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 !خیلی کوچیک است

 نگاهم روي سر دخترکم بود که از حصار دستانم

 خسته شده بود و با نق هایش میخواست خودش را

دهدنجات   

 اجازه بده یکم من بغلش کنم-

 نمیخواستم! اي کاش دخترکم حال من را



 میفهمید، شاید او هم آن موقع براي درحصار

 .ماندنم همینگونه مشتاق و تشنه میشد

 ترس و دلهرهي کوچه و گرفتنش قلبم را هنوز رها

 نکرده بود ، دستانم راضی به جدا شدن از دور

ه مریم و بیحوصلهکمرش نبودند! اما نگاه خواهران  

 !شدن بهار مجبورم کردن به راضی شدن

 بهار پر اشتیاق بهحصار مریم رفت و صداي مریم

 که سکوت سنگین ماشین را شکست و راحت و

 شیرین قربان صدقهي بهار میرفت... اما من در آن

 !لحظه درون حفرهاي تاریک فرو رفتم

 !درون دنیاي ترس هایم، به حرف پدر و مادر کامران

 به گرفتن بهار به نبودنش، به زنده به گور شدنم با

 !این اتفاق

 پس سرم تیر کشید، سرم گیج خورد، اضطراب

 ماري سمی شد و دور گلویم چرخ خورد و نفس جا

 .مانده در ریه هایم سینهام را سنگین کرد

 حسام

 در همین چند لحظهي کوتاه که ماشین راه افتاده

از هیچ کدام از بود تمام حواسم عقب ماشین بود،  
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 آینه ها دیده نمیشد و این کالفهام میکرد، سکوتش



 طوالنی شده بود، حتی نپرسیده بود کجا میرویم،

 نگرانش بودم آنقدر که دیگر اختیار از کف دادم

 ریحانه خانم حالتون خوبه؟-

 لحظهاي سکوت، تنم را سمت عقب حائل کرد، که

دمکه با دست آروم به پایش زدمریم را دی  

 بله؟-

 صدایش شبیه نالهاي بود از ته چاهی تاریک ، اخمی

 عمیق میان دو ابرویم جا خوش کرد

 اما صدایم پر از حمایت و نگرانی شد

 پرسیدم حالتون خوبه؟-

 باز هم کمی مکث کرد

 بله، به لطف شما و آقا شایان خوب هستم-

 .نبود ،این صدا لرزان و ترسیده بود

 !از آن مالحت و گرما همیشگی دیگر خبري نبود

 گل ریحانهام داشت پر پر میشد، سینهام سنگین

 شد

 پلیسا گفتن، خطر طاهر براي شما رفع شده-

 الحمدهللاا-

 او آرام و پردرد گفت و سکوت کرد، امیدوار بودم

 این جمله کمی حالش را بهتر کند، اما شوك وارد

کردم به او ضربهشده بیشتر از آنچه فکرش را می  



 زده بود، خون در رگهایم جوشید و دوباره رگم در

 گردنم سفت و دردناك شد

 اي کاش پلیس ها نیامده بودند و آنقدر میزدمش تا
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 بمیرد، نگاهم روي مشت گره شدهام ماند، روي رد

 خون و تورم روي دستم

سعی کردمنفس سنگینم را پر حرص بیرون دادم و   

 تا رسیدن به خانه سکوت کنم و کمی به او و اعصاب

 و غیرت جوش آوردهام زمان میدادم، امشب این

 اتفاق چیزهایی را نشانم داد که فهمیدم این صبوري

 براي نرم شدن ریحانه و حرفهاي مشاور همه را باید

 بگذارم در کوزه و آبش را بخورم، ریحانهي من به

داشت نه صبر و تحمل ، او بهحمایتهاي مردانه نیاز   

 کسی نیاز داشت تاحصارش را بی دریغانه برایش باز

 !نگه دارد و بار سنگین روي دوشش را به شانه بکشد

 دست دست کردن هاي من به آن مرتیکه اجازه داده

 بود اینطور برایش قدرت نمایی کند.باید همین

 .امشب این قصه را به سر برسانم

گاهم روي ساعت ماشیننزدیک خانهام بودیم،ن  

 نشست و در لحظه قرار امشبم یادم آمد، موبایلم را

 از جیبم در آوردم و خیلی سریع و مختصر براي



 مهتاب نوشتم

 »مشکلی برام پیش اومده، نمی تونم بیام«

 شیر بهارو آوردي؟-

 همانطور که منتظر جواب ریحانه بودم گوشیام را

بودمشدرون جیب  کتم که روي زانویم گذاشته   

 انداختم

 نه فقط شیشه شیرش همراهمه و یدونه پوشک-

 با لحنی آمرانه گفتم
1202 

 یک قدم با تو      

 هر چی نیازه بگید شایان تهیه میکنه-

 ممنون ، پس آقا شایان با اجازتون من باهاتون میام-

 شایان که در تمام مدت ساکت بود ، نگاهش دقیق به

جوابش را داد رو به رو بودبا لحنی رسمی  

 موردي نداره-

 انگار همین مکالمه ي کوتاه جایی براي مخالفت

 ریحانه ام نگذاشت و این خوب بود

 اقا حسام نیازي نیست، من امشب خانه ي دوستم-

 .میرم

 نه انگار این دلبرك من در بدترین شرایط زندگیاش

 حواسش به تعارفهایش بود ، تا االن او زیادي حرف

ی نشانده بود و من امشب اصالخودش را بر کرس  



 خیال کوتاه آمدن نداشتم، یک نفر مگر چند بار می

 توانست عزیزش را در معرض خطر قرار دهد، حتی

 اگر آن مرتیکه درون بازداشتگاه افتاده باشد

 سعی کردم لحنم در عین محبت بی حد و اندازهام

 محکم هم باشد

- افعال خونهي من میمونید، اینطور خیال همهي م  

 راحت تره

 ...اما-

 ماشین رو به روي ساختمان خانهام ایستاد

 نگاهی به عقب و مریم که با نیشی باز به ریحانه

 خیره بود انداختم، حس خوبی بهم تزریق شد، من

 یه یار کمکی داشتم که ریحانه از وجودش بی خبر

 بود
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- نوادتون اجازهمریم خانم، اگر براتون مقدور از خا  

 بگیرید امشب اینجا بمونید، فقط شما و ریحانه

 هستید

 تاکیدم بر جملهي آخرم از قصد بود

 مریم سرش را به حالت تائید تکان داد

 االن باهاشون تماس میگیرم-

 تشکر کردم و از ماشین پیاده شدم و نگاهم روي



 شیشهي عقب و ریحانهاي که سعی داشت بهار را

د ماند، وقتی موفق شد در رازیر پتویش جا بده  

 برایش باز کردم و نگاه پر محبتم را روي هر دویشان

 زوم کردم، چشمانش همراه سرش باال آمد و آرام

 پیاده شد، در را بستم و ماشین حرکت کرد

 به او که بی حرکت کنارم ایستاده بود نگاه کردم

 تنش زیر چادرش از سرماي هوا محسوس لرزید

 بفرمائید-

ستم حالش براي آوردن بهار مساعد نیستمی دان  

 اما تا درون البی ساختمان دندان روي جگر گذاشتم،

 نمی خواستم باد سرد محوطه بابت این دست به

 دست کردن بهار را اذیت کند

 درون البی کامل سمتش چرخیدم

 مارشمالو را بده من-

 ضعف بدنش آنقدر واضح بود که خودش هم براي نگه

ري نکرد، نیم نگاهی سمت دختركداشتن بهار اصرا  

 زیر پتو کرد

 خوابش برده-
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 چشمانم روي گونه هاي سفید و رنگ پریدهي ریحانه

 و نصف صورت غرق خواب بهار که از زیر پتو دلبري



 میکرد چرخید،صحنهي درون کوچه ، التماس

 سوزناك ریحانه و گریه هاي مظلومانه و ترسیدهي

ر هنوز مقابل چشمانم بود، دردي که امروزبها  

 کشیده بودند وادارم کرد که با لحنی مالیم خاطرش

 را مطمئن کنم

 آروم میگیرمش، مواظبش هستم-

 نگاه پر غمش را از صورتم گرفت، دست پشت کمر

 بهار گذاشت و آرام ازحصار خود به دستان من

 سپردش

 باز هم تشکري خفه و ساده

خندهاش ضعف میرفت، براي لحندلم براي لبهاي پر   

 .گرم و نگاه زاللش، دلتنگ بودم

 ریحانهي پژمردهام آتش به جانم میزد

 دکمهي آسانسور را زدم و نگاهم خیرهي او و دستان

 لرزانش شد

 به زحمت انداختمتون-

 سرش پایین بود و کالمش بی روح و خسته بود

 دوست داشتم مخاطبم چشمانش باشد ، اما قسمتم

ظریفش که دور کیفش گره خورده بود شد انگشتان ! 

 !هنوز نمی دونی تو وبهار براي من زحمت نیستین-

 سکوتش وادارم کرد که ادامه دهم



 ...نصف بیشتر اتفاقات امروز مقصرش منم-

 اینبار سرش آرام باال آمد
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 یک قدم با تو      

 می دونستم اون عوضی دنبالته و اجازه دادم تنها-

خونه برگردي  

 چشمانش به نم نشسته بود

 چند روزه قبلش که تنها برگشته بودم مگر اتفاقی-

 افتاده بود؟ شما وظیفهاي در قبال من و بهار ندارید

 لحنش حال بدي داشت، انگار که من دارم به او

 !ترحم می کنم

 در آسانسور باز شد و او بیرون رفت، من هم به

 دنبالش بیرون رفتم

- دارم بهتون ترحم میکنم؟ تو فکر میکنی من  

 دقیق کنار در خانهام چشمانش مستقیم خیرهي

 چشمان ناباورم شد

 اینجا جواب بدم؟-

 قطعا درون راهرو با بهار غرق خواب میانحصارم

 جاي مناسبی نبود، در را باز کردم

 مارشمالو را به اتاقم انتقال دادم و اویی که به دنبالم

 آمد

روي من بود که با دم در ایستاده بود و چشمانش  



 احتیاط سعی می کردم بهار را روي تخت بخوابانم

 کار مشکلی بود، براي من که حرفهایی مهم با زن

 در چهارچوب در داشتم این سکوت و تنهایی دو

 نفره کمی الزم بود

 خدا یاري کرد و فنقل که تازگی به خواب رفته بود

 بیدار نشد

 اگر میشه یه متکا کنارش بگذارید-
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 یک قدم با تو      

 جلوتر آمده بود، متکاهاي روي تخت را مانند دیواري

 دور تا دورش قرار دادم

 خوبه؟-

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 بله-

 از کنارش گذشتم و وارد سالن شدم، گوشیام را

 سریع بیرون کشیدم و پیامی به شایان دادم تا کمی

 .دیرتر برگردند

م به راهرو بود کتم را از تن بیروندر حالی که نگاه  

 کشیدم،با قدم هایی نرم و آهسته وارد شد

 بیصبرانه کتم را روي دستهي کاناپه انداختم،

 چشمانش سمت من کشیده شد

 ، دلم براي چشمان خسته و معذبش مالش رفت ،نمی



 شد با این حالی که دارد بحث را آغاز کنم

 بشین برات یه لیوان آب بیارم-

محبتم وادراش کرد روي نزدیک ترین کاناپهلحن پر   

 بنشیند

 زیر کتري را روشن کردم و لیوانی از آب یخچال پر

 کردم و مقابلش روي میز قرار دادم

 مچکرم-

 لبخند به چهره ي غمگینش زدم

 عقب رفتم و دقیق روبه رویش نشستم و آرنج روي

 ران پایم گذاشتم و تنم را کمی حائل به سمت جلو

 کردم

یر و سرکه بود و ذهنم پر از سواالت رنگ بهدلم س  
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 یک قدم با تو      

 رنگ اما همه راعقب نگه داشته بودم و منتظر بودم

 تا او کمی حالش بهتر شود، او با آنکه از شر طاهر رها

 شده بود اما هنوز به شدت غمگین بود و در خودش

 !فرو رفته بود

 می خواي یه پتو برات بیارم؟-

ان معصومش از پس لیوان روي صورتم نشستچشم  

 نه خوبم-

 کمی از آب لیوانش را که خورد، روي میز قرارش داد،



 محبت عمیقم نسبت به ریحانه صبرم را در مقابلش

 کم کرده بود، بابت همین انگشتانم روي ساعدم

 ضرب گرفت

 !من شمارو یاد مادرتون میندازم-

رد ،صداي غمگین و سنگینش دلم را به درد آو  

 منطقی اما پر از عشق خیرهاش شدم و سرم را به

 حالت تائید تکان دادم

 نمیخواستم کالمی از من بین حرفش مکث ایجاد

 کند و او را از گفتن باز بدارد

 لحظه اي چشمانش روي فرش گشت، لحظه اي

 چشمان من و دوباره روي انگشتان خودش که بی

هحرکت بیرون چادرش روي زانوهایش قرار گرفت  

 بودند ماند،

 شما چون احساس می کنید من شبیه به مادرتون-

 هستم دلتون می خواد به من و دخترکم کمک

 کنید...من بهش ترحم نمیگم، شاید یک همزاد

 !پنداري بین من و مادرتون
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 یک قدم با تو      

 دقیق همان حرف هایی که مریم دوستش، آن روز

ه چطور به خطا رفته وبهم زد و گفت که افکار ریحان  

 احساسات نابلدانه و صادقانه چطور به اشتباه



 انداختتش

 از مریم ممنون بودم آن روز کلی حرص خوردم و

 فکر و خیال کردم ولی حاال با دانستن احساساتش

 آرام بودم، طوري که لبخندي گرم بر روي لبم نقش

 گرفت و محبتی شدید در چشمانم به غلیان افتاد

- میگی، من همیشه به فروغ و خانجون شاید درست  

 افتخار میکردم و حاال تو شبیه به همون زن ها

 هستی، دختري که داره بهم نشون میده چقدر

 محکم تر و قویتر از مردهاي اطرافمه و مجبورم

 میکنه بهش افتخار کنم، از این موضوع خوشت

 نمیاد؟

 خوشم میاد، اما نمی خوام به اشتباه بیفتم-

ت به سمتی که من دوستش داشتمخب بحث داش  

 کشیده میشد

 لبخندم عمیق تر و نگاهم مشتاق شد

 در چه مورد؟ می خواي همیشه فکر کنی که من-

 مرد خیري هستم که جونم در میره براي کمک

 !کردن به زنهایی شبیه به مادرم؟

 چشمانش لحظهاي گرد شد ، او توقع صریح حرف

ه بودم کافیزدن را نداشت، اما هر چقدر تعلل کرد  

 بود



 !نه...یعنی بله...ولی منظورم اینطور نیست-
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 نمیتوانستم بنشینم، اشتیاق بهحصار کشیدنش

 سینهام را می سوزاند و دستانم را بی قرار میکرد

 از روي کاناپه بلند شدم، چشمانش به دنبالم کشیده

 شد

 بیا یه کار کنیم-

 چه کاري؟-

نگاهش کردممهربان   

 تمام این قسمت را بزاریم کنار، چون تمامش-

 اشتباهه، من نه مرد خیّري هستم و نه دلم میخواهد

 به تمام زنهاي شبیه به مادرم کمک کنم، من فقط

 دلم تو رو میخواد، کنار تو بودن و باز کردن گرههاي

 !!زندگی تو

 چشمانش گرد شد و نفسش در سینهاش گیر کرد،

ه هایش زیر نگاهم چقدر شیرین بودرنگ گرفتن گون  

 ، حال و هوایش را دوست داشتم که پر شیطنت

 ادامه دادم

 اسم اینو چی میزاري؟-

 فقط نگاهم می کرد ، سادگی و پاکی وجودش را می

 پرستیدم



 آرام جلو رفتم و نزدیکش روي زانویم نشستم

 من میزارم دوست داشتن-

دستشنفسش مانند توپی از گلویش بیرون پرید و   

 سمت قلبش رفت، چشمانش هنوز ناباورانه خیرهام

 بود و گونه هایش رنگی شبیه به دانه هاي انار داشت

 دست دلم را برایش رو کرده بودم، پس بی محابا
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 یک قدم با تو      

 ادامه دادم

 از همون لحظه ي اول دلم برات لرزید و خواستم-

 کنارت باشم

 ...اما-

آوردم و روبه روي لبش بی آنکه انگشتم را باال  

 تماسی با او داشته باشد قرار دادم و پر نوازش گفتم

 هیس، اما نه نیار، اجازه نده فکر کنم که تو حسی-

 !غیر از این به من داري؟

 *ریحانه*

 گیج و منگ خیرهي چشمان خوش رنگش بودم

 نگاهی که عش ِق درونش را به راحتی میتوانستم با

نم، قلبم چنان محکم و تندتمام وجود لمس ک  

 میتپید که انگار تمام تنم به قلبم تبدیل شده ، گونه

 !هایم گر گرفته بود



 او در مقابلم نشسته و حرفهایش شروع یک معجزه

 !بود، آغاز تمام نشدنی هایم

 ناباور لب زدم تا حرفی بزنم اما هیچ صدایی از بین

ت،لب هایم بیرون نیامد ، لبخند او بیشتر عمق گرف  

 تنش بیشتر سمتم آمد و بوي خوش همیشگیاش

 دیوانگیام را دو چندان تر از قبل کرد

 ریحانه-

 او با آوایی شیرین و خواستنی صدایم کرد وجانمم

 روي لبانم نقش گرفت اما صدایی از دهانم خارج

 نشد، من محو او و حرف هایش بودم، من مسخ

 !شدهي لرزش دلش بودم
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ا تویک قدم ب        

 چشمان مشتاق و پر محبتش روي صورتم چرخ

 خورد

 لبانش گره خورده در آن لبخند شیرین تکان خورد

 تو هم دوستم داري؟-

 نگاهش اطمینان میخواست و من هنوز روي پلهي

 اول عاشقی نابلدانه لق میزدم، دلم میخواست

 محبتم به او را فریاد بزنم اما شرمی دیوانه کننده

ودگرهي زبانم شده ب  

 ...من-



 ریه هاي پر شده از عشقم جایی براي هوا نداشتند و

 نفس براي حرف زدن کم میآوردم

 !من...نمی دونم-

 چطور تمام عشقم تبدیل به این کلمهي بیخاصیت

 شد، اما او عقب نکشید و صدمی در حال چهرهاش

 تغییري اتفاق نیوفتاد

 نمی دونی دوستم داري؟-

ا در هم گره زدم،دستان عرق کردهو هول کردهام ر  

 چشمانم بیش از این توانایی خیره ماندن در این

 دریاي عسل را نداشت، قلبم در مرز انفجار بود، این

 همه خوشی یکباره داشت سنگ کوبم میکرد

 دستم به جاي زبانم دوباره به کار افتاد و این بار بی

 هدف روي کاناپه کشیده شد

 !نه...نمی دونم چطور بگم...جاخوردم-

وتور زبانم داشت روشن میشد و کم کم داشتمم  

 خودم را از میان آن همه غش و ضعف پیدا میکردم
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 یک قدم با تو      

 نگام کن-

 سختمه-

 چرا؟-

 در مقابل لحن جذاب و مخمورش لب گزیدم، تمام



 موي تنم سیخ شد

 سخته وقتی نگاهتون میکنم از محبتی که دارم-

 حرف بزنم

- تم داري؟پس تو هم دوس  

 صداي ذوق زدهاش دلم را فشرد و دهانم را شیرین

 کرد، نگاهم روي دستش نشست، روي رد خون و

 قرمزي که از ضرب مشتش روي بند انگشتانش جا

 انداخته بود، دلم لرزید براي قدرت و حمایتش،این

 انگشتان در عین خشم و قدرت گرم و نوازشگر هم

ا فراموشبودند، نمیتوانستم هیچ وقت لمسشان ر  

 !کنم

 دل بی حیایم غنج رفت

 مگه میشه به فردي که تمام این مدت حامیم بوده-

 حسی نداشته باشم

 جواب در لفافهام راضیاش کرد

 تمام این روزها و شب ها در دلم ستایشت کردم و-

 حاال می تونم خیره به صورتت بگم که شرم و حیاي

 وجودت را چقدر دوست دارم

ي آتش با هر کالمش آب و تنمقلبم مانند َکرهاي رو  

 شل میشد، چشمانم ناباورانه باال رفت و دقیق روي

 چشمان پر محبتش نشست
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 یک قدم با تو      

 خدایا چقدر مهربانی ، چطور باورم کنم این مرد من

 را دوست دارد؟

 حیرت و خوشحالی زیاد اشک را به چشمانم دعوت

 کرد

- و ببین ...ریحانه جانم، منواِ، قرار نبود گریه کنی، من  

 ...نگاه کن

 !!ریحانه جانش

 لحن و حرف نوازشگرش قطره اشک را روي گونه ام

 سر داد،نفسم میان سینه راه گم کرد ، حجم این

 .خوشی بیش از ظرفیت من بود

 من به این عشق اقرار کردم تا چشماي تو دیگه-

 بارونی نشه

 بغض در گلویم باال و پایین شد،

- دنش سختهباور کر ! 

 روي زانویش جلوتر آمد،

 !قبول دارم، اما از این به بعد من همیشه کنارتم-

 چه وعدهي شیرینی، آن هم به منی که سال هاست

 !تنهایی با جانم اجین شده

 صداي قل زدن کتري از توي آشپزخانه زانویش را از

 فرش جدا کرد



 عزیزم دوست داري یه آبی به صورتت بزنی؟-

الفاظ جدید و زیبایش نور به قلبم لحن پر محبت و  

 می پاشید

 من مانند کودکی نابلد در مقابل این همه ابراز محبت

 فقط سر به نشانه تائید تکان دادم
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 یک قدم با تو      

 از جایم بلند شدم و همزمان با او که به سمت

 .آشپزخانه میرفت، خودم را به دستشویی رساندم

گر گرفتهي هیجان زدهام خیرهمیان آینه به چهرهي   

 ماندم، ریزش اشک و لبخند بزرگ دندان نمایم هر

 دو حرف از یک چیز میزد ، خوشحالی بی حد و

 .حصرم

 دستان شستهام را مقابل دهان کش آمدهام قرار

 دادم

 !خدایا حسام دوستم داره، دوستم داره-

 باز خندهاي مخلوط شده با اشک

اشک ها را از رويصورتم را دوبار آب زدم تا رد   

 .صورتم بشوید اما چشمانم هنوز نمناك و قرمز بود

 در دلم رقص و پایکوبی بود و انعکاس صداي جذاب

ریحانه جان«حسام در سرم « 

 دستانم دو طرف صورت داغ کرده ام را گرفت و به



 چهرهي ذوق کردهام خیره شدم

 یعنی بدبختی ها تموم شد؟-

بهاري زندگیامبه واقع حسام براي من شروع فصل   

 .بود

 خندیدم

 .اما یکباره عقل خاموش شدهام زمزمه کرد

 »شروع بهار تو میشه پاییز زندگی حسام«

 دلم در سینه ام جمع شد

 یادم رفته بود! فراموش کردم که من یک بیوه از

 ...طبقهي اجتماعی پایینم و حسام
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 یک قدم با تو      

 لعنت به این واقعیتهاي تلخ

و صورتم را بار دیگر شستم و از دستشویی دست  

 بیرون آمدم

 نگاهم روي او که با حولهاي مقابل در ایستاده بود

 ماند و قلبم چه نامنظم پر عشق برایش تپید

 االن بهتري؟-

 حوله را به سمتم گرفت، دلم پر غصه بود اما رفتار پر

 محبتش عسلی بود خوش مزه

رت داشتلبخندي روي لبم جا گرفت ، نگاهم حس ! 

 حوله را گرفتم



 بله، ممنونم-

 !هنوز که نگاهت غم داره-

 او باهوش تر از بیشتر مردانی بود که در عمرم دیده

 بودم ، زیباییاش در این بود که او حال نگاهم را می

 !خواند

 دلم میرفت تا بگویم خوبم و قصهي عشقم را کنارش

 شروع کنم

، آنقدر اما دوستش داشتم، شدید و غیر قابل انکار  

 که نمی خواستم حال دلش لحظهاي بد بشود، پس

 تمام این عشق شد حرفی که لبانم را آرام تکان داد

 !غم دارم چون من و تو از یک دنیا نیستیم-

 تنها نگاهم کرد، قهوهي نگاهش شیرین و ملس بود

 انگار کیلو، کیلو برایم درونش عسل ریختند که
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 یک قدم با تو      

طور من را به خودش میچسبانداین  

 سکوت طوالنی و نگاه نوازشگرش ازم خواست ادامه

 بدم

 حوله را میان انگشتانم کنار لبه ي وسط چادرم

 گرفتم

 رد این تفاوت دردناك همین االن روي دستاته-

 گرماي نگاهش سینه ام را داغ کرد، چشمانش



 ساحلی گرم و لذت بخش بود، آنقدر که بخواهی

تابش مستقیم و پر امنیتش آرام بخوابی سال ها زیر ! 

 این هایی که تو بهشون میگی زخم براي من مدال-

 افتخاره، کجا دیدي یه سرباز از گرفتن مدال افتخار

 تو جنگ ناراحت باشه؟ من از اینکه می تونم از

 .گنجشکک دلم حمایت کنم به خودم می بالم

 آخ خدا این مرد چقدر خواستنی و جذاب بود، خدایا

 این ظلمه که من بخواهم براي نخواستنش اصرار

 .کنم، اما حیف که عشق قدرتش بیشتر است

 به چشمان نافذ قهوهایاش خیره شدم، دلم پر پر زد

 برایش

 می ترسم از روزي که این مدال هاي افتخار باعث-

 زمین خوردنت بشه

 یک قدم جلو آمد و فاصلهي بینمان را کم کرد، بوي

ه برایش رفتعطر تلخش و جانی ک  

 تو نگران منی، من نگران تو ! واقعا این عشق حس-

 .عجیبی است

 درست بود این عشق عجیب بود اما دلچسب و
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 خواستنی،

 اما بدي آدمی مثل من این بود در رویاییترین



 لحظات زندگیام عقل وظیفه شناسم نقشش را

ت یه لحظه دلمدقیق به عهده میگرفت و نمی توانس  

 را در این جام پر عسلش رها کند

 چشمانم محو نگاهش بود، عقلم نهیب میزد عقب

 بروم و فاصله را زیاد کنم ، آنطور راحت تر می

 !توانستم فکر کنم

 خواستم پا عقب بگذارم که انگشتانش بند چادرم

 شد

 میدونی چه شبایی نخوابیدم و چه روزایی را-

روبه روت باایستم حرف شمردم تا بتونم مثل االن  

 دلم را بگم؟

 او حرف میزد و زلزلهي محبت بیانتهایش درونم را

 .بهم می ریخت

 نگاه پر محبتش روي صورتم گشت و روي هر جزئی

 از چهرهام لحظهاي مکث میکرد، به چشمانم که

 رسید، آتش شرم وجودم را خاکستر کرده بود ،

 چشم خواستم بگیرم که صدایی آرام و دلبرش

واهش کردخ : 

 ازم رو نگیر، فرار نکن، دل من بیشتر از این طاقت-

 !این فاصله رو نداره

 ازخدایم بود و میدید که من میان عقل و دلم به چه



 فالکتی افتاده بودم، دل عقب رفتن نداشتم ، توان

 نگاه کردن به چشمانش را هم در خود
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ه پشتم سر خورد ،نمیدیدم،عرق شرم روي تیر  

 .نفس کشیدن زیر نگاهش کاري سخت و عجیب بود

 براي منم گفتن این حرف آسون نیست-

 سکوتش ادامه دار شد تا من تلخی هایم را بیرون

 بریزم و چه تاسف آور که میدانم حرف هایم قرار

 .است ناعادالنه او را برنجاند

 صداي دلدادهام لرزید

- ی ولی پسشسخته که چیزي را شدیدا بخواه  

 ...بزنی! من و تو مثل زمین و آسمونیم ،موقعیت تو

 پسم نزن، تلخ نشو ، بیا بشین کنارم و یکم به-

 !حرفام گوش بده، قانع نشدي هر چی تو بگی

 سخته وقتی تمام وجودت بله است نه بیاري، آن هم

 .منی که در حال حاضر دل و زبانم با هم جور نبودند

رهي دستش جلوتر از او بهبا کنار کشیدن تنش و اشا  

 سمت همان کاناپه هاي راحتی اول رفتم ، او پشتم

 آمد

 من گوشهي کاناپهي سه نفره را اشغال کردم و چادر

 خاکیام را روي پایم درست کردم ، اما این کار فقط



 یک حواس پرتی بود تا قلبم کمی به خودش بیاید،

 اما او که سمت دیگر مبل نشست تمام تالشم را به

در داده . 

 !اجازه بده یه پتو برات بیارم، داري میلرزي-

 میلرزیدم،از این پس زدن اجباري، از عقل و منطق

 بیچاره کنندهام، از دلی که التماس میکرد این حال

 رویایی را به هم نزن، از دوگانگی درونم و از اتفاقات
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 ...امروز

شست و چادرم را کمیجسمی نرم روي شانه هایم ن  

 کشید، چشمانم روي پتوي کوچک و یک نفره ي

 چند رنگ نشست، تنش کاناپه را دور زد و دوباره

 مقابلم نشست و این بار کمی نزدیک تر، اما

 چشمانش مسیرشان نگاه دردمند و بیچارهي من

 نبودند، انگشتانش به دور لبهي پتو کشیده شد ، تنم

ن همه فاصله حس کردنوازش سر انگشتانش را با ای  

 و دلم مانند پرندهاي بیچاره در قفس خودش را

 محکم به در و دیوار سینه ام کوبید ، گر گرفتم ...باز

 آالرم عقلم و اینکه می خواست او را به عقب برانم،

 چه کار ناممکنی بود براي منی که این چنین مشتاق

 او و مهرو محبتش بودم



دو سر پتو را به هم او سریع تر از من بود، لبه هاي  

 رساند و طوري قرارشان داد که عقب نروند

 چطور میشه براي عالقه و محبت رتبه بندي کرد؟-

 سوالش، همراه آن صداي مخملینش، من را از بند

 .بکن نکن هاي عقل و دلم به سمت چشمانش کشید

 دستانش پتو را رها کرد و نفس بند آمده در ریههایم

 !یکباره آزاد شد

قب تر رفت و خیره ي نگاه سر در گم دلدادهکمی ع  

 ام شد

 ریحانه جانم، من سی و اندي ساله در خانوادهي-

 ازاد و متمولی زندگی کردم و دختران زیادي بودن

 که از لحاظ خانوادگی به من می خوردن، اما با دیدن
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یتو، با بودن در کنار تو فهمیدم دوست داشتن یعن  

 چی، نجابت و شرم و حیاي تو دلم را لرزاند ، نمیشه

 به قلبم بگم پول مهمتر از حال خوبه ، من تو رو

 !دوست دارم چون با تو حالم خوبه

 انگشتانم از زیر چادر بیرون آمد و لبههاي پتو را

 گرفت ،او حرف میزد و من شیداتر میشدم

 !اما شیدا و عاشقی با عقلی خستگی ناپذیر

- است االن زیبا و دوست داشتنی هستند،این احس  



 دو روز دیگه با دیدن عکس العمل هاي اطرافیان و

 نگاه و حرفاشون میشه یه طوق دور گردنتون

 یعنی فکر میکنی چهار صباح دیگه ، محبتم نسبت-

 بهت کم میشه اونم فقط بابت چهارتا حرف و نگاه؟

 لحنش به جاي دلخوري گرم دلجو بود، او خیال کرده

د من از دلشکستگی دوبارهي خودم میترسم ، امابو  

 نه من این روزگار تلخ عادت کرده بودم تمام دلهرهي

 .من این مرد بود

 نگاهش کردم، نمی دانم عمق محبت را در نگاهم

 تشخیص میداد یا نه، اما من بسیار دوستش داشتم

 من به فکر شمام نه خودم، می ترسم از روزي که-

ن بشه یه مایهي عذاب ! آدممحبتتون به من براتو  

 ها بیش از چیزي که ما می تونیم درك کنیم می

 .تونن تلخ و نامهربون باشن

 چشمان مردانه اش کمی گرد و میانشان عالقه موج

 میزد و چه حال خوشی که میدانستم این حس

 .مختص من است
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- وقتیتو که حرف میزنی من بیشتر شیفتت میشم،   

 میبینم انقدر عاقلی، دلم براي دو دو تا چهارتا

 کردنات قنج میره! خوشم میاد مثل دختراي دیگه



 ...بی گدار به آب نمیزنی

 او تعریف می کرد و من آب میشدم

 نتوانستم لبخند پر رضایتم را مخفی کنم، آخر چه

 !کسی از تعریف هاي معشوقش سر حال نمیآید؟

ار گرفت، طوري کهدستش لبهي پشتی کاناپه قر  

 انگشتانش پشت سر من آمدند، تنش به سمتم

 چرخید

 درسته، شرکت و خانه و خانوادهام آدمهاي اطرافم-

 را به غلط می اندازه که ناز پروردهام و سختی به

 خودم ندیدم، اما پدر من هزار تومان مفت

 دستم نداده،بهت گفتم من همین شرکت و خانه را به

پاي خودم به دست آوردم،سختی و ایستادن روي   

 من آدم ایستادن و گوش دادن به حرف هاي

 اطرافیانم نیستم، در این دنیا حرف یک نفر برایم

 مهم بود و هست که آن فرد هم تو را تائید کرد

 ابروهایم باال پرید

 کی؟-

 لبخندش عمق گرفت و چشمانش شیرین شد

 .فروغ جان، خوب به دلش نشستید-

ست به دست هم داده بودند تاانگار تمام کائنات د  
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 !امروز من را از خوشی سکته دهند

 باز هم میگم و هر بار که دلت لرزید و نگران شد-

 دوباره بهت اطمینان میدم، من فکرامو در این چند

 ماه کردم و سخت و آسونش را سنجیدم، ریحانه

 !جانم،. شما براي قلب و زندگی من بسی

 خون در رگهایم جوشید و تنم گر گرفت، دیگر نیاز

 به آن پتو نداشتم ، دلم میخواست درون بالکن خانه

 اش بروم و در فضاي سرد خیابان از خوشی وصف

 نشدنی ام فقط فریاد بزنم

 عزیز دلم منو قبول میکنی؟-

 سیب دلم در سبد دلم افتاد، چشمانم روي نگاه

تاد و همه يشیفته اش نشست و ظرف عسل جانم اف  

 جانم شیرین شد

 سوالت مثل این میمونه دستم را گرفتی و با من-

 نابلد می خواهی پرواز کنی، مشتاقم و دل در دلم

 ....نیست براي کنارت بودن

 گرماي این عشق و خواستنش تنم را کوره کرد و

 چشمانم را سوزاند، اشک دوباره مهمان ناخوانده

 :اشان شد

نگینه، بدهی ها و مشکالتاما بال هاي من خیلی س  

 شخصی ام ! و از همه مهمتر بهاري که آیندهاش



 !برایم مهمتر از خودم هست، می ترسم

 جلو آمد، قهوه اي مهربان و دلجویش روي اشک

 هایی که بی صدا و خفه روي گونه هایم فرود می

 آمدند نشست
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- بهت قول میدمبهار اولویت اول زندگی منم هست،   

 اجازه ندم آب تو دلش تکون بخوره، براي اثبات این

 حرف هر ضمانتی بخواهی بهت میدم، من دلم

 میخواد تو و بهار را کنار هم داشته باشم، گوش

 !هایم صداي خندیدن هر جفتتون را ازم طلب میکنه

 بوي عطرش، حضور امنش، خانه آرامش و حرف هاي

دلم را میلرزاند و محکم و دل گرم کننده اش حریر  

 گریه ام را بیشتر میکرد، خدایا به کدام زبان ازت

 !تشکر کنم

 اصال کنار من هرچقدر می خواي گریه کن، منم-

 میشینم و نگاهت می کنم تا آروم بشی و اینو بدون

 !به اندازه ي تمام عمرم فرصت براي فکر کردن داري

 دستش دستمالی را سمت صورتم باال اورد بی حرف

تمال کاغذي را گرفتم و اشک هایم را پاك کردمدس  

 !می ترسم خواب باشه-

 می خواي زنگ بزنم مریم و شایان بیان ببینیم-



 خوابی یا بیدار؟

 انقدر درگیر او شده بودم که همه چیز را فراموش

 !کرده بودم

 خیلی دیر نکردن-

 حاال نگاهش می کردم ، خندید

- داشتیمبراي ابراز این عشق نیاز به تنهایی   

 قلبم در سینه آب شد و گونه هایم گر گرفت

 او بلند خندید

 آخ از این گونه هاي دلبر-
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 گوشی اش را از جیبش بیرون کشید، قبل از آنکه

 صفحه اش را روشن کند ، کیفور با آن نگاه براقش

 خیره ام شد

 جوابم را ندادي؟ بهم فرصت میدي تا خودمو بهت-

 ثابت کنم

 لبخندي روي لبم جا خوش کرد و با تکان سر تائید

 کردم

 بله-

 حسام

 این شیرینی با چایی خوردن داره، آقا حسام اجازه-

 هست؟



 سرحال و خندان به مریم که به سمت آشپزخانه می

 رفت نگاه کردم

 راحت باشید-

 کیفم کوك بود و در دلم بشکن میزدم، نگاهم به

ود تا بهار را تعویض کندسمتی که ریحانه رفته ب  

 برگشت

 اقاي بارگاهی اجازه مرخصی میدین؟-

 نگاه منتظرم سمت شایان که نزدیکم آمده بود

 برگشت

 چه زود! چایی بخور بعد برو-

 سرش را کوتاه تکان داد و با همان چهرهي صامت و

 :بی حالت گفت

 نمک پرورده هستم، کارهاي شرکت مونده با-

 اجازتون برم
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 باشه، ممنون بابت کمک امروزت-

 باز سري خم کرد

 وظیفه بود، با اجازتون...خدانگهدار-

 لبخندي به چهرهي مودبش زدم

 خداحافظ-

 او سمت در رفت



 !کجا ، اقا شایان-

 صداي متعجب و بلند مریم از آشپزخانه توجهم را

 جلب کرد، شایان هم شبیه به من متعجب شده از

ودمانی و بلند مریم نگاهش کردلحن خ  

 با اجازتون شرکت، از دیدارتون خوشحال شدم-

 خواستم نگاه بگیرم که مریم سریع با جعبه شیرینی

 از آشپزخانه بیرون دوید

 بدون اینکه دهنتون را شیرین کنید؟-

 از رفتار ساده و دوستانهي مریم خندهام

 گرفت،چقدر عالی بود که همچین دختر پر شیطنت

زندهاي کنار ریحانه جانم بود.اصال این دخترو سر  

 یکجورایی این شرایط را براي من آماده کرد تا بتوانم

 از احساسم سخن بگم و بفهمم تعلل بیش از حدم

 !دارد ریحانه ام را از بین میبرد

 ممنون میل ندارم-

 این فرق داره-

 آنقدر سرخوش بودم که دلم بخواهد نگاهشان کنم و

بینشان خندهام بگیرداز تفاوت عیان  . 

 مریم چشمکی به چهرهي بی حالت و سرد شایان زد
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 و جعبه را سمتش گرفت



 شیرینی دامادیه رئیستونه-

 نگاه من و شایان همزمان گرد شد

 قند میان دلم حل شد و لبخند گل گشادي روي

 !صورتم نقش بست

ي باال پریده هیچاما شایان جز همان نگاه گرد و ابرو  

 !حالت دیگري به چهرهاش ننشست

 چقدر این پسر ی بسه

 شایان نیم نگاهی سمتم انداخت و دست در جعبه

 .برد تا شیرینی بردارد

 با صداي بچه گانه نگاهم و حواسم از آن دو منحرف

 و سمتی که تا قبل خیره اش بودم برگشت

 ریحانه بهار به بغل در راهرو نمایان شد

کنارشان بودن، دیگر معطل هیچ چیز نمیبراي در   

 شدم، سمتشان قدم برداشتم و چشمانم روي

 .چهرهي هر دویشان تاب خورد

 همه چیز مرتبه؟-

 لبخند کوچکی روي لبش فرو گرفت

 بله ، ممنون-

 نگاهش لحظه اي سمت پشت من رفت و بی آنکه

 بخواهد برایش توضیح دادم

- ن گذاشتدوستتون به اجبار شیرینی به دهن شایا  



 چشمانش گرد شد و حال نگاهش شرمگین

 از دست این دختر-

 حال این چهره ي مامان بزرگی اش را هم دوست
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 داشتم، مطمئن بودم خودش خبر ندارد وقتی

 اینطور سرش را پر افسوس تکان میدهد چقدر

 نمکی و دوست داشتنی میشود

 من که ازش راضیام-

مت من چرخید و پر تعجب گفتچشمانش س  

 از مریم؟-

 رو به چشمان براقش خندیدم

 بله-

 نگاهش از جواب دومم حیرت زده تر شد

 چرا؟-

 آخه که دلم می خواست لپ هاي کوچکش را بگیرم

 و بکشم

 اگر یک سري حقایق را برایم نمی گفت، من هم دل-

 و جرئت زدن حرف هایم را به دست نمی آوردم

 متوجه نمیشم-

م را کمی خم کردم و دستم روي گونه هاي سرخکمر  

 و نرم بهار که مثل مادرش خیره ام بود دست کشیدم



 و رو به چشمان براق و منتظر دلبرکم آرام و شمرده

 زمزمه کردم

 !مریم بهم گفت دوستم داري-

 حدقه ي چشمانش گرد و دهانش نیمه باز شدکه

 سریع ادامه دادم

 می خواي انکار کنی؟-

این وضوح در حرف زدن او را آب میکند می دانستم  

 و آتشش میزند، اما مانند دیوانه اي از این حال پر
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 شرمش لذت میبردم،

 دست جلو بردمو بهار را ازحصارش بیرون کشیدم

 نه ، ولی مریم نباید می گفت-

 این لحن پر ناز ، آتش خواستنش را در دلم شعله ور

 می کرد

- گه نمی گفت، تو جرئت اقرار کردنش را داشتی؟ا  

 لحن پر سوالم نگاهش را باال آورد

 نداشتی، پس بیا بابت هدیه دادن این لحظه ها-

 بهمون ازش تشکر کنیم

 !شیرین و فرهاد، چایی یخ کرد-

 تنم که چرخ خورد از دیدن شایان که روي مبل تکی

 نشسته بود جا خوردم، ریحانه با چهرهاي سرخ و



ید شده به مریم چشم غرهاي رفت و جلوتر از منسف  

 روي مبل نشست ، من هم در حالی که نگاهم به

 شایان بود روي کاناپه دو نفره که ریحانه گوشهاش

 نشسته بود نشستم و بهار را میانمان نشاندم، دیگر

 !قرار نبود ریحانه ام را رها کنم

 با لبخند دوباره به شایان نگاه کردم

 چی شد یهو؟-

 نگاه جدیاش سمتم چرخید، قبل از آنکه دهان باز

 کند صداي مریم آمد

 من زیاد اصرارشون کردم،بالخره باید فکر رفتن-

 شما و ماشین نداشتنتون هم باشیم

 از لحن پر شیطنت و منظور دارش خندهام گرفت، به

 ظرف شیرینی که دیس برنج بود نگاه انداختم
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- میگینا، ممنون به فکرم بودین راست  

 قیافه ی ریحانه را نمیدیدم ولی حرص خوردن و آن

 قیافه ی نمکین را میتوانستم حدس بزنم

 مریم پایه ي خنده ها و حال خوشم بود، او هم

 همزمان با من خندید، فنجان چایش را از روي میز

 برداشت

 بفرمائیدچاییها یخ میکنه-



م و سمت ریحانهگوشهي دیس شیرینی ها را گرفت  

 چرخیدم، بهار ایستاده در لبهي مبل و در حالی که

 بشین و پاشو با خودش بازي میکرد نگاه مشتاقش

 سمت دیس چرخید

 ریحانه دست انداخت دور کمرش تا اجازه ندهد

 بیفتد

 نگاهم به ریحانه و بهار بود و دلم از وجود این دو در

زیز قرارخانه ام نور باران، این که بدانم این دو ع  

 است متعلق به من شوند انرژي باور نکردنی به تنم

 !منتقل میکرد، در دل خدایم را شکر کردم

 می خواي بدش به من راحت چاییتو بخور-

 نگاه گرم و زاللش روي چشمانم نشست

 بعد امروز تمام سختی هاشم دوست دارم خودم-

 تحمل کنم

 لحن سوزناکش دلم را ریش کرد، امروز با روح

انهام چه کرده بود! آن مردك معتاد عوضی چهریح  

 زخمی بر احساس مادرانهاش زده بود

 او شیرینی برداشت و من دیس را به سرجایش
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 برگرداندم، نگاهم حمایتگرانه روي هر دویشان

 چرخید



 از این به بعد خودم پشتتونم، اجازه نمیدم کسی-

 مارشمالو را ازت بگیره

 نگاه شفافش پر از قدردانی شد

 ممنونم، ولی این ترس دست خودم نیست، می-

 ترسم که پدر و مادر کامران مارشمالویم را بگیرند

 لحن دردناك و پر غمش، تیغ به روانم کشید، خوب

 چهرهي آن زن و مرد میانسال را به خاطر داشتم، هر

 دو با رسیدن من و شایان و بعدش پیدا شدن

رنگ از رخشان پریده بود که هر آنپلیسها چنان   

 ممکن بود غالب تهی کنند

 به اون دوتا پیري نمیومد دل و جرئت جلو آمدن-

 دوباره را داشته باشن

 !االن نه، بعدا چی؟ از راه قانونیش-

 بهتره زنگ بزنیم به علی آقا، هم از این موضوعات-

 خبردار میشه هم قوانین را بهتر میدونه

ورم را زده بودم تا علی را ازدر این مدت تمام ز  

 ریحانه دور نگه دارم، حاضر به رفتن حنانه با بهادر

 شدم حتی ماست مالی نبودن خواهر خل و چلم را به

 جان خریدم تا علی زمانی براي احوال پرسی با

 گنجشککم را نداشته باشد! حاال با یه پیشنهاد ساده

 همه چیز خراب شود؟



 نه الزم نیست-

تندم حتی نگاه سنگی شایان را هم کالم سریع و  
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 سمتم کشاند

 دستان ریحانه دور کمر بهار حلقه شد و از خم شدن

 به پشت مبل جلوگیري کرد

 !چرا ؟علی آقا وکیلم هستن-

 چطور باید حسادت عمیقم را برایش توضیح میدادم

 و میگفتم من بابت این حس مزخرف بهترین دوستم

در شهر غریب رها کردم و عذاب وجدان بیچاره را  

 !کنندهاش را به جان خریدم اما پیش تو ماندم

 دستی به صورتم کشیدم، با برداشتن فنجان چایم

 کمی زمان براي خودم خریدم

 علی روي بهار حساسه و بابت این دوري صالح-

 نیست الکی نگرانش کنیم

 آره درست میگید-

نه و سریع حرفم رااین که مریم این طور صریحا  

 تائید میکرد عالی بود، این روي ذهنیت ریحانه

 .جانمم تاثیر داشت

 ...من یه دوست وکیل دارم-

 صداي خشک شایان چشمانمان را سمتش کشاند



 مسیر نگاه و مخاطب حرفش من بودم

 می خواید بهش زنگ بزنم؟-

 سرم را به حالت تائید تکان دادم، واقعا این شایان

اده اي بودمنشی فوقالع ! 

 می تونی همین االن بهش زنگ بزنی؟-

 او سرش را به حالت تائید تکان داد و با عذر خواهی

 از جایش بلند شد و سمت دیگر سالن رفت
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 کمی از چایم را خوردم و به نیم رخ نگران ریحانه

 خیره شدم

 دهنتو شیرین کن، همه چیز درست میشه-

وچک روي لبش نشست و گاز کوچکی بهلبخندي ک  

 شیرینیاش زد

 آهنگ مالیم گوشیام نگاهم را به سمت میز ناهار

 خوري کشاند، از جایم بلند که شدم مریم با خنده از

 کنارم رد شد

 یه کوچولو جاتون را اشغال کنم-

 خندیدم

 اومدم باید پسم بدي-

 بلند خندید

 چشم-



اصله ايصداي آرام صحبت شایان را می شنیدم، ف  

 با صندلی هاي ناهارخوري نداشت، نگاهم روي

 گوشی و شمارهاي که افتاده بود نشست، بعد از چند

 بار صحبت کردن با مهتاب دیگر شمارهاش در ذهنم

 مانده بود، خواستم جوابش را ندهم، اما می دانستم

 میرود دوباره سراغ هادي و با زنگ هادي باید

باشمتوجیح منطقی براي نرفتن داشته  . 

 گوشی را برداشتم

 بله-

 سالم آقاي بدقول-

 اینکه لحنش را از قصد ناراحت و دلخور جلوه میداد
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 بدجور در ذوقم خورد ، البته نچسبیاش هم عجیب

 روي مخ بود، حتی با همین سالم مختصر

 سالم-

 خوبی؟ گفتی مشکلی برات پیش اومده نگرانت-

 شدم

را پشت سر بستم ، بدون هیچ مراعاتی با در اتاقم  

 :لحن یخم جوابش را دادم

 نه ، حل شد-

 لحنش در ثانیه تغییر موضع داد و از حال نگران



 تبدیل به سرخوشی کالفه کننده شد

 !خیلی خوبه، سرشبه ،قرارمون سر جاش باشه-

 این آشی که هادي برایم پخته بود عجیب تلخ و

 بدمزه بود

ه متوجه کالفگی صدایم بشود،برایم مهم نبود ک  

 شاید اینطور حتی خجالت هم میکشید

 خیلی خستهام براي یه شب دیگه-

 حواسم هست هر شب به یه بهانه اي منو-

 !میپیچونی

 به درك که هست، دخترهي .... در دلم استغفار کردم

 به سمت پنجرهي اتاق رفتم

 ببینید خانم بخشی من به احترام پدرم و پدرتون-

ت شام را براتون تنظیم کردم، و هر زماناین وق  

 مقدور باشه اداش میکنم ، االنم خسته هستم با

 اجازه

 و قبل از آنکه صداي پر اداي نازدارش گوشم را

1234 

 یک قدم با تو      

 بیازارد تلفن را قطع کردم و بی توجه به بخشی

 بزرگ و هادي تلفنم را روي سایلنت قرار دادم، این

مقابل دخترهایی که قبال دیده بودم شدیدا دختر در  

 آویزانتر بود ،چطور بخشی همچین دختر مزخرفی



 بار آورده بود؟؟

 ریحانه

 بشکونی ریز از بازویش گرفتم

 آي-

 چهرهاش از درد جمع شد و جاي مورد حمله را

 نوازش کرد

 چیه؟-

 دلم از کارهاي زیرزیرکیش پر بود

 حاال یواشکی زنگ میزنی حسام؟-

انه لبهایش به خندهاي بزرگ کش آمدوقیح  

 قربون اون حسام گفتنت-

 از حالت چشمان کیفورش و ادا و اصولش خندهام

 گرفت اما همانطور ظاهر جدي و مثال ناراحتم را حفظ

 کردم

 بحثو عوض نکن-

 دستانش جلو آمد، لپ هایم را گرفت و کشید ،

 لبانش را غنچه کرد

- وسط خودما االن وسط بحث اصلی هستیم، وسط   

 جنس

 متوجه منظورش نشدم که بوسهاي محکم و سریع

 برگونهام زد
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 تو رسیدي به حسام و من خیالم آسوده شد، هر-

 !کاري هم کردم هر حرفی هم که زدم، خوب کردم

 !ناراحتی به حسام شکایتش را بکن

 چشمان پر شیطنتش برق زد

- نگفتی اگه محبتی به خیلی پررویی، دختر دیوونه  

 ...من نداشته باشه

 مگه من مثل توام، این پسر از چشماش عشق-

 میزنه بیرون، اسمت که میاد ناخوداگاه لبخند میزنه،

 من مثل تو صفر کیلومتر نیستم صدتا پیراهن پاره

 کردم

 پر افتخار برایم ابروهایش را باال انداخت و دستانش

 را زیر بغلش چفت کرد

به این رفتارهایش بخندم یا حرصنمی دانستم   

 بخورم،بهار را که مشتاق رفتن روي زمین بود را روي

 فرش نشاندم

 دست داداشات درد نکنه با این پیراهن هاي-

 پارهات، فکر کنم منم باید به جبران کارت یه

 روشنگري براشون بکنم

 چشمانش گرد شد و دستانش سریع از زیر بغلش به

دندروي رانش تغییر موضع دا  



 نامرد من تو رو فرستادم خانه شوهر تو می خواي-

 منو بفرستی سینه قبرستون

 به غل ّو زیاد از حدش خندیدم

 اوال من فعال قرار شده فکرامو بکنم، دوما آخر این-

 که داداشات یه کاري بکنن یدونه بزنن پشت دستت
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 !بگن دختر بد، همین

ان به هم گره زد که ترسیدم اینابروهایش را چن  

 چین و چروك هاي افتاده روي پیشانی اش دیگر باز

 نشود

 !به خداوندي خدا تو دیوانه اي، مازوخیسم داري-

 فکر چی؟ کشک چی؟

 فکر اینکه بتونم با این شکاف طبقاتی کنار بیام،-

 فکر اینکه این وصلت به صالح بهار هست یا نه ،

و دوستانش فهمیدن وکشک این که فردا خانواده   

 واکنش نشون دادن بی آنکه احساس دین به من

 ...بکنه بتونه منو بزاره کنار

 من میگفتم و با هر جملهام چهرهي مریم بیشتر در

 هم فرو میرفت

 می دونی مشکل از کجاست؟-

 انگشتش را چند بار محکم به گیج گاهم زد



 اینجا، مریض شده،مثل حسام تو هم بهتره بري-

اور تا بهت بگه این حرفا محبت نیست خودپیش مش  

 کم بینیه، شدي شبیه آدمهایی که آنقدر زدن تو

 سرشون دیگه نمی دونن خودشون چی می خوان

 بهش حق میدادم که اینطور جوش بیاورد، او با من

 !خیلی متفاوت بود

 نگاهی به شایان که با صداي مریم نگاهش سمت ما

ر که چهاردستو پاچرخیده بود انداختم و بعد به بها  
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 با سمت راهرو میرفت و آرام و منطقی با لحنی

 مهربان زمزمه کردم

 بابت داد و بیدادت منشی حسامم فهمید من-

 مریضم

 نگاهم سمت چهرهي عصبیاش برگشت، تمام حرص

 و جوشش از محبت بی اندازهاش بود، چطور می

خندي به روي لبمتوانستم ازش دلخور بشوم، لب  

 نشاندم

 آره تو درست میگی من از وقتی مادر شدم دیگه-

 نمی دونم خودم چی میخوام و بهم حق بده براي

 !آیندهي دخترم نگران باشم

 شیطنتی به لحنم تزریق کردم و خیلی آهسته گفتم



 حسام پیش مشاور رفته؟-

 چشمانش چند لحظهاي خیرهي نگاه گرد شدهي

ره تمام آن حال تلخ و پر گلهکنجکاوم ماند و یکبا  

 دود شد و هوا رفت و به جایش لبخندي بزرگ روي

 !لبش نشست، من حقیقتا عاشق این دختر بودم

 بعله، آقاي جذابتون گفتن براي درست رفتار کردن-

 با مارشمالو جانش و عزیز دلش که شما باشی چند

 جلسه اي پیش مشاور رفته

ما این کارها تمام تنم غرق شادي شد، حسام بخاطر  

 را کرده ؟

 رفتار منطقی و درستش به آیندهاي روشن در

 .کنارش امیدوارم میکرد

 به بهار که روي فرش روبه روي راهرو نشسته بود و با
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 کنجکاوي سعی میکرد ریشه هایش را بکند و به

 دهانش ببرد خیره شدم

- نده تموم بشه ودلم میخواد این اضطراب دیوانه کن  

 بعد از مدتها بهار را با آرامش بهحصار بکشم و یه

 خواب عمیق و راحت بکنم

 ان شاهللاا تو تخت آقا حسام، البته بدون خود-

 حسام



 به لحن و قیافه ی پر شیطنتش لبخند زدم

 دلم سیر و سرکه بود اما خوشحال بودم که میان این

اننددرگیریها و باران سختیها خدایم آدمهایی م  

 مریم و حسام را در مقابلم قرار داده

 آقاي بارگاهی-

 صداي جدي شایان مکالمهي بینمان را به هم زد ،

 نگاهم مسیر چشمانش را دنبال کرد

 حسام یک زانویش را روي زمین گذاشته بود و

 جلوي بهار که نزدیک به او بود خم شده بود،

 چشمانش از روي بهار به سمت شایان باال آمد

 بله-

 دلم برایشان ضعف رفت، بهار من لیاقت پدري شبیه

 به حسام را داشت

 دوستم جواب دادن-

 حرف شایان من فراموشکار گم شده در حس و حال

 نویم را به واقعیت کشاند

 دوباره حجم سنگین و اضطراب کشندهاي که به

 جانم افتاد
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دور تنچشمان من خیرهي حسام بود، دستانش   

 کوچک بهار حلقه شد و همانطور که او را بهحصار



 می کشید بلند شد.. نگاه او هم سمت من چرخید ،

 حال چشمانش هنوز مهربان و قدرتمند بود، انگار از

 !آن فاصله هم میگفت ، من را داري غم نداشته باش

 !خب-

 او با قدم هایی آرام سمت من آمد و صداي جدي و

برگرداندخشک شایان،سر من را   

 گفتند، فرزند خانم فخار براي ایشونه و به صورت-

 قانونی نمی تونن از مادرش بگیرنش

 حرفش مانند مرحمی بر تمام نگرانیهایم

 شد،لبخندي روي لبم نشست

 مطمئن هستن؟-

 نگاه بی حالت شایان سمتم برگشت

 بله، گفتند حتی اگر بخواید می تونن تو این مورد-

 بهتون کمک کنند

شکرت، خدایا شکرت... اگر می توانستم همان خدایا  

 لحظه سجدهي شکر میرفتم

 خیلی ممنون-

 خواهش میکنم-

 خیالت راحت شدم خانووم-

 چشمان پر شعفم روي صورت پر مهرش نشست،

 سرم را به حالت تائید تکان دادم



 خندید و من در آن لحظه دوست داشتم مانند بهار

 !!آغوش مردانهاش را احساس میکردم
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 برم یه چایی دیگه بریزم این بار باید براي خبر-

 خوشی که شایان خان دادن دهنمونو شیرین کنیم

 از لفظی که مریم شایان را خطاب کرد خندهام گرفت

 شایان خان؟؟می دانستم کرم درونیاش وادارش می

 کند که شایان عصا قورت داده را اینطور صدا کند،

سینی چاي را برداشت و خواست به سمتمریم   

 آشپزخانه برود

 به نظرم بهتره یکم تنهاتون بزاریم، هر دوتون به-

 .استراحت نیاز دارید

 نگاهم رویش ماند، روي دستان کوچک بهار که دور

 .ساعت مچی حسام در صدد اکتشافش بود

 .این مرد مطمئنا اجابت تمام دعاهایم بود

ه جا کردمو بوي اشنايسرم را روي متکا کمی جا ب  

 دلگرم کننده بینی ام را نوازش کرد ، چشمانم از

 عطر دل انگیز خمار شده بود و شاید چند لحظه اي

 دیگر غرق در رویایش میشدم

 بیداري؟-

 بین خواب بیداري گونه به متکایم کشیدم،خوابالود



 زمزمه کردم

 نه-

 پس چرا جواب میدي؟-

امروز کسی رابه اندازه ي یک عمر خسته بودم و   

 یافته بودم تا بار از پشتم بردارد و روزهایم را افتابی

 کنه.دلم می خواست بخوابم تا زودتر از انچه فکرش

 .را میکنم فردا بشود دوباره سهم فردایم او باشد
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 بخواب خیلی خسته ام-

 مریم انگار بی خوابی به سرش زده بود

- اینجوري رو زمین خوابم نمیبرهمن نمی تونم،   

 چشماتو ببند میبره-

 در جوابم شاکی غر زد

 پتوشو برداشتیم، فقط متکا و تشکش مکروهه-

 توانایی بحث کردن دوباره و مرور حرف هایم را

 نداشتم، پتو را تا بیخ گلویم باال کشیدم، رایحه اي

 .بهشتی که ریه هایم را پر کرد

- فت پتو و متکايمریم من خسته ام، دیدي که گ  

 اضافه تو کمد بود بردار برو رو تخت بخواب

 ناگهان از پشت بهم چسبید

 دیوونه اخه ادم تخت نرم و گرم و خوش عطر-



 حسام خانو رها میکنه میاد رو زمین سفت می خوابه

 ، چون حس خوبی نداره؟ چون حسام نامحرمه؟

 دالیلت این بار فوق بچه گانه است

بی که بهم می امد و مریمی کهکالفه شده از زور خوا  

 نمی گذاشت بیهوش شوم پلک باز کردم و سمتش

 چرخیدم

 مریم به خدا خوابم میاد، اصال هر چی تو میگی،-

 .فردا با هم حرف میزنیم

 به صورت خسته و ناالنم خندید-

 باشه بابا غلط کردم بخواب-

 حرفش اجازه اي بود تا دوباره سمت بهار چرخ

و با پس زمینه ي عطر تلخش بخورم و پلک ببندم  
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 !غرق در حال و هواي امروز و امشبم بشوم

*** 

 *حسام*

 کمی از چایم را خوردم و در حالی که لقمه ي پنیر و

 گردو را به دهان میگذاشتم پیام صبح زودش را براي

 هزارمین بار خواندم و حال خوشی بر قلبم حکم فرما

یشبم را ندیده بود و من را صبح زود ازشد، پیام د  

 چشم انتظاري دراورده بود،



 به چه اینجوري لبخند میزنی؟-

 موبایل را از جلوي چشمانم پایین اوردم و با دیدن

 چهره ي مهربان فروغ صاف نشستم و گوشی ام را

 کنار دستش را روي میز گذاشتم

 ببخشید، پیام تشکر ریحانه ام را می خواندم-

لبخندي مادرانه و پر لذت نثار چشمان پرپر مهر   

 شعفم کرد ،بدون انکه نگاهی به گوشی بیندازد گفت

 خوشحالم که حال دل هر دوتون خوبه، اون دختر-

 لیاقت روزهاي رنگین کمونی را داره

 می دانستم فروغ بهترین مادر شوهر دنیا میشود ،

 افکارم حال خوشم را صد چندان کرد

- ر مورد ریحانه جان صحبتحسام جان با پدرت د  

 کردي؟

 سوال یکباره و لحن قاطعش دلم را کمی نگران کرد،

 اما پی این روزها را به تن مالیده بودم

 فعال زوده، گفتم ریحانه وقت خواسته براي فکر هر-

 وقت جوابش قطعی شد به هادي میگم
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شبه وضوح رنگ تعجب را در چشمان خوش رنگ  

 دیدم

 یکم دیر نیست؟ تو و من هادي را خوب می-



 شناسیم! ایده ال ها ، سختگیري ها و قوانین هاي

 بدون انعطافش ، می خواي زمانی که اون دختر روي

 تو حساب باز میکنه ، با رفتار تند قابل حدس پدرت

 !نابودش کنی؟

 لحنش مالیم و منطقی بود و در همان حال بسیار

 جدي و رك و راست

خند از روي لبم پر کشید، انگشتانم روي میز درلب  

 هم قفل شدند

 اره یا نه ي هادي تو تصمیم من دخالتی نداره-

 ولی میدونی که پدرته-

 بله احترامش واجبه اما ، در کمال احترام به-

 عقایدش من هم عقاید متفاوتی دارم

 لبخند زیبایی روي صورتش نشست، به نرمی با چاقو

برید روي نان سنگک مالید وتکیه اي پنیر را   

 گردوي رویش قرار داد

 یادته تاکید داشتی من و ریحانه شباهت هایی به-

 هم داریم

 بی اختیار سرم را به حالت مثبت تکان دادم

 لقمه را به سمتم گرفت

 من وقتی داشتم همسر پدرت میشدم در کنار اون-

 همه عشق و خواستن دوست داشتم مورد قبول تمام



ش باشمخانواده ا . 
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 منظورش را متوجه شدم، در حالی که لقمه را از بین

 انگشتانش می گرفتم به چشمان پر ارامشش خیره

 شدم

 یعنی میگی به هادي از االن بگم؟-

 اجازه بده مسائل در کنار هم جلو برن، گره ها با هم-

 باز بشن و از همه مهمتر، ریحانه را به پدرت

ناسونبش  

 این نگرانم میکرد، من خودم را براي زمان دیگري

 اماده کرده بودم، زمانی که االن نمی دانستم قرار

 بوده کی بیاید! و حاال با پیشنهاد فروغ می دانستم

 این زمان خیلی زود باید اتفاق بیفتد و منباید خودم

 !را اماده می کردم

انهدلم می خواست پیش ریحانه و بهار بروم، از ریح  

 بخواهم برایم غذا بپزد و کنارشان طعم خوش زندگی

 را بچشم، اما کارهایم روي هم انبار شده بود، جز

 قرار مالقات ها و سرکشی از سیلو ها ، باید خانه اي

 در خور گنجشککم پیدا میکردم، تا بتوانم اوضاع را

 براي گفتگو با هادي مسائد کنم

افتاد،با بودن شهروز این کار کمی روي غلطک   



 انگار داشتن دوست در هر صنفی خیلی بد هم نبود

 !بالخره یک جایی به درد ادم می خورد

 .البته که قیمتی بهش ندادم

 فقط گفته بودم بین تا متر و منطقه اي خوب و

 امن، مقدار پولش مهم نبود چون قرار نبود ریحانه از

 قیمت واقعی اش خبر دار بشود! بالخره براي مقابله
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 .با این گنجشکک مستقل من هم راه هایی بلد بودم

 شهروز هم که فهمیده بود من براي یافتن خانه عجله

 .دارم سریع دست به کار شده بود

 با ایستادن ماشین، در حالی که برگه هاي روي پایم

 را سریع امضا میکردم سرم را کوتاه باال اوردم و با

پارکینگ شرکت فهمیدم رسیدیم دیدن دیواره هاي  

 .پس دو تاي مانده را هم امضا زدم

 اینارو برسون دست فرید و بگو من سیلو ها را-

 بررسی کردم مشکلی نبود ، حواسش باشه قبل

 بازرسی بازم همه چیو یه چک بکنه

 نگاه جدي شایان روي صورتم نشست

 چشم-

 :پوشه را بستم و سمتش گرفتم و سریع ادامه دادم

- عت قرارهاي فردا را هم برام بفرست، چند جاسا  



 درگیرم ، برنامم بهم نریزه

 شایان پوشه را گرفت و با همان نگاه بی حالت سرش

 را به حالت تائید تکان داد و با لحن همیشگی اش

 :دوباره تکرار کرد

 چشم-

 دست به دستگیره انداختم

 درخواست وامی که گفتم را ثبت کردي، کمربندش-

ردرا ازاد ک  

 براي خانم فخار؟-

 :در را باز کردم و در حالی که پیاده میشدم گفتم

 اره، حتما امروز تمومش-
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 کن، به فردا نکشه

 او که سرش را به حالت مثبت تکان داد، پیاده شدم

 و در همان حال گوشی ام زنگ خورد،شماره شهروز

مافتاده بود، دکمه ي اسانسور را زد  

 سالم-

 سالم داداش،برات چندتا مورد پیدا کردم، کی-

 بزارم بري ببینیشون؟

 بچه ي زرنگی بود،وارد اسانسور شدم و تاکید

 شهروز می خوام تر و تمیز و حسابی باشه-



 داداش می شناسمت-

 نگاهم روي شماره هاي دیجیتالی اسانسور که باالتر

 میرفت ماند

- هماهنگ کنخوبه، پس اگه میشه براي بعد هشت   

 تا شب درگیرم

 باش، کاري؟-

 دستت درد نکنه-

 خندید

 مخلصیم-

 با قطع تماس، اسانسور ایستاد و کرکره ي اهنی باز

 شد، نگاهم روي پیام هاي نخوانده ام ماند و در همان

 حال بیرون امدم و سمت اتاق رفتم

 در دل می دانستم من بین این همه پیام از دوست و

! شاید امید واهی بودهمکار دنبال یک نفرم ! 

 اما من که دنبال فرصت نبودم تا حال او را بپرسم ،

 لبخند روي لبم نشست ، روي اسمش زدم و شروع
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 به تایپ کردم

 سالم ریحانه جانم،خوبی؟ مارشمالو خوبه؟ براي«

 ...امشب

 !!جناب بارگاهی مشتاق دیدار-



ر باال اوردم و سربا صداي زنانه اي سریع س  

 چرخواندم

 از دیدن مهتاب در سمت چپم جا خوردم

 دیدم زیاد وقت براي رستوران امدن نداري،-

 !رستوران را برات اوردم

 نگاه تلخ و متعجبم روي چشمان خندان و پر ناز و

 !شیطنتش ماند

 چشمانم از چهرهي آرایش شده و چشمان مشتاق و

که ساکیپرخندهاش پایین آمد و روي دستانش   

 طوسی رنگ را مقابل پالتوي خداتومانیاش نگه

 داشته بود ماند، تمام این مدت را به بی محلی به او

 گذرانده بودم ، آن هم بعد قولی که به هادي داده

 بودم و می دانستم عمل کرده یا نکردهاش به گوشش

 میرسد و این خبرها تلخ و شیرینش روي رفتارش در

تاثیر دارد مورد موضوع من و ریحانه ! 

 دوست نداشتم مانند دیشب با بیادبی و یا لحن تند

 .آزارش بدهم

 زحمت کشیدید، بگذارید روي میز منشیم-

 نگاه سردم را ازش گرفتم، تمام فکرم سمت ریحانه و

 خوب خوابیدن دیشبش پر زد، از تصور لمس سرش

 با متکایم دلم مالش می رفت و این به خندهام
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قدم با تویک         

 میانداخت

 یعنی برم؟ نمیخواید دعوتم کنید از غذایی که-

 !پختم بخورم؟

 صداي پر ناز و سوالش افکارم را به هم زد ، نگاهم

 دوباره سمتش باال آمد

 !من وقت زیادي براي غذا خوردن ندارم-

 دستش روي موهاي لختش که با سخاوت تمامشان

یکوربه عیان گذاشته بود کشید و انگشتان مان  

 شدهي طراحی شدهاش روي سرش به دنبال چیزي

 گم شده گشت و انگار با پیدا کردن لبهي شال

 مشکیاش به آنچه میخواست رسید و جلو کشیدش

 براي خوردن یه دمنوش چطور؟-

 او سمج تر از این حرفها بود و این مراعات من او را

 پروتر از هر لحظهي قبلش می کرد، دوست داشتم

حکم و سرد به صورتش بکوبم،که بازنهي بعدي را م  

 شدن کرکرهي آسانسور و بیرون آمدن شایان از

 درونش نگاهم را سمت خود چرخاند

 این تعلل ازسمت من او را به حرف آورد

 خیلی دلم می خواد دفتر کارتو ببینم، قبول کن-

 آدم مرموزي مثل تو دیدن محل کار و اتاقش خیلی



 !جذابه

شتباه انداخت که منسکوت قبلیام او را به ا  

 پیشنهادش را قبول کردم

 اتاقت همین در سمت راستیه دیگه؟-

 جلوتر از من راه افتاد
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 من نیاز به سکوت و خلوت داشتم تا به ریحانهام پیام

 بدهم و اصال به حضور این دختر در اتاقم نیاز

 نداشتم

- مخانم بخشی،بنده امروز خیلی گرفتار ! 

 لحن خشک و جدیام او را مقابل میز شایان نگه

 داشت، سمتم چرخید و دستش باال آمد ، کیسه را

 همانطور که من خواسته بودم روي میز قرار داد،

 ابروهایش با دیدن چهرهي تلخ شدهام باال پرید، خب

 بالخره هر آدمی یه مقدار ظرفیت داشت و من امروز

دي نداشتم وبراي پرسیدن حال گنجشککم وقت زیا  

 دلم نمی خواست این مزاحم همین لحظهي کوتاه را

 !هم ازم بگیرد

 اسمم مهتابه-

 چشمان پر آرایشش لحظه به پشت سرم خیره ش

 سالم-



 صداي نزدیک شایان از پشتم و تکان کوتاه سر

 مهتاب

 شایان با ببخشیدي آرام از کنارم گذشت و سمت

 میزش رفت

 ...ببخشید آقا-

که با نگاهی بی رنگ و حالت مهتاب سمت شایان  

 خیرهاش شد برگشت

 میشه بپرسم آقاي بارگاهی امروز وقت خالی دارن؟-

 سرم سوت کشید و در آن لحظه حتی میشد دود از

 سرم بلند شود، بهش خندیدم پرو شد ، این دختر
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 لیاقتش همان زبان تند و تیز دیشبم بود نه این عزت

رام امروزمو احت  

 بی توجه به هر دویشان سریع از کنارشان گذشتم و

 .وارد اتاق شدم

 مهتاب و افکار مربوط به او را پشت در اتاق گذاشتم

 و با ورودم دوباره تمام ذهن و قلبم پر زد به سمت

 ریحانهي پاك و دوست داشتنیام

 پشت میزم نشستم و گوشیام را بیرون کشیدم و

و دوباره از اول تایپ کردم پیام نصفهام را خواندم  

 سالم گنجشککم، صبحت بخیر، خوبید؟ فداي«



 سرت عزیزم، خوشحالم که خوب خوابیدي، امشب

 »می خوام بیام دیدنت بریم خونه ببینیم ، آماده باش

 ارسال که کردم به پیامی که صبح برایم فرستاده بود

 خیره شدم و لبخند ژکوندي روي لبم نقش گرفت

» دیشب زود خوابم برد پیامتون را سالم، ببخشید  

 ندیدم، بله همه چیز عالی بود و ممنون بابت

 »محبتتون

 پیامش ساده بود و هنوز مثل قبل کمی سرسنگین ،

 اما به قول فروغ وقتی تمام اتفاقات را برایش تعریف

 کردم ، این دختر الهه ي شرم و پاکی است، او و

واننداعتقاداتش، او و سختیهایی که کشیده نمیت  

 یکباره همه چیز را به سرعت تغییر بدن، ریحانهام به

 .زمان نیاز داشت

 تقهاي به در اتاق نگاهم را باال کشید

 بله-
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 در به ادامهي صداي خشک و جدیام باز شد و همان

 دختر رو مخ بخشی بین چهارچوب نمایان شد

- اريمنشیت میگه بیست دقیقه وقت ازاد د . 

 لحظهاي پلک بستم و نفسی عمیق به سینه کشیدم

 تا حرف بیجایی نزنم



 پدرمان به کنار، در مقابل شایان و در نقش یک

 آدمیزاد نماي خوبی نداشت آنطور یک لنگه پا

 ایستادنش در مقابل در

 با دست به درون اتاق اشاره کردم

 بفرمائید-

نبا ناز و خرمان در را پشتش بست و به سمت مبلما  

 قدم برداشت، صداي پاشنهاش در اتاق اکو میشد

 اتاق قشنگی داري-

 روي مبل نشست و در حالی که پا روي پا می

 انداخت پالتوي سفید رنگش کنار رفت و بوت بلند تا

 زیر زانویش نمایان شد

 اتاق بابا دور تا دورش شیشه است و یجورایی-

 احساس میکنی تو آسمونی و البته زیادي مجلل

اما این جا ج ّوش خودمونی تر و گرم ترههستش   

 اي کاش میشد بهش بگویم میشود آنقدر اظهار فضل

 نکند و به آن دهنش کمی آرامش بدهد تا صبر من را

 .براي تحملش لبریز نکند

 با انگشت روي صفحه موبایل زدم و هیچ پیامی نبود

 منتظر کسی هستی؟-

 چشمان بی حوصله سمتش باال امد،فنجان چایش را
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 کمی با صورتش فاصله داد

 چشمانش به موبایلم اشاره کرد

 تا حاال باالي پنج، شش بار صفحه اش را روشن-

 کردید

 انگشتانم کالفه از دقتش به من و رفتارم پیشانی ام

 را ارام خاراند،

 .بله منتظر فرد مهمی هستم-

پیامی که شاید باید بهش زنگ میزدم، ده دقیقه از  

 داده بودم می گذشت

 چه جالب، حسام بارگاهی منتظر پیام از سمت-

 ...شخص خاصی هست! حاال این فرد دختره یا پسر؟

 فنجانش را بین انگشتانش گرفت و پر مشتاق شده

 خیره ام شد

 !!اگر دختر باشه جذاب تر میشه-

 دستم کنار فنجان دست نخورده ام نشست

- خصوصیم باهاتون صحبتچرا باید در مورد زندگی   

 کنم؟

 لحن خشک و بی حالتم به مزاقش خوش نیامد که

 لب هایش جمع شد

 فنجانش را روي میز وسط نعلبکی اش قرار داد

 وقتی زندگیت مثل سلیبریتی ها است ، ادم دوست-



 داره از ریز به ریزش خبر دار بشه

 نگاهم را ازش گرفتم و حرفش را بی جواب گذاشتم،

رم اصال جالب نبودتفکراتش از نظ  

 نگاهم دوباره روي برگه ي مقابلم نشست، شروع به
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 خواندنش کردم

 صداي قدم هایش خبر از راه رفتنش به دور اتاق

 میداد، سر باال نیاوردم، تا انتهاي ان بیست دقیقه

 چیزي نمانده بود

 پدرم دارن میرن فرانسه-

بود، نگاهم باال امدهمانطور که سرم پایین   

 سفرشون بی خطر-

 چشمانش نگاهم را شکار کرد، حاال نه می خندید نه

 مثل قبل شیطنتی کالفه کننده در رفتار و نگاهش

 مخفی بود، حالتش به کل تغییر کرده بود

 ممنون ، ولی من که از رفتنشون راضی نیستم-

 خب بهشون می گفتید-

واسته ات راچرا ادم ها همه چیز را سخت میکنن، خ  

 !به پدرت بگو، حلش کن و تمام

 کاري که خودم در پی انجام دادنش بودم

 من تک فرزندشون هستم و هزارتا ارزو برام دارن ،-



 نمیشه خیلی راحت بهشون بگم لطفا از زندگی من

 !بکشید بیرون

 بحثش یک سمتش بخشی بزرگ بود و سمت

 دیگرش خودش، این مدتی که گذشته بود انقدر

ر ریحانه و حس و حالم شده بودم که از تمامدرگی  

 برنامه هایم عقب افتاده بودم و حاال با ابراز احساسم

 و راحت شدن هشتاد درصد خیالم دوباره دنبال

 کارهایم افتاده بودم، بخشی هم سهم نسبتا بزرگی

 .در این برنامه ها و پروسه ي کاري ام داشت
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به حضور این دختر در موضوع مطرح شدهبی توجه   

 پرسیدم

 براي کار دارن میرن؟-

 خودکارم را روي برگه ي مقابلم قرار دادم و به پشتی

 صندلی ام تکیه دادم و دست بر روي سینه جفت

 کردم

 یه جورایی اره، چند تا سرمایه گذار فرانسوي-

 .هستند که مشتاق کار بابا شدن

مان سهم هایی را کهاوه ، یعنی ممکن بود بخشی ه  

 .به دنبالش بودم را بدهد و برود! هر چیزي ممکن بود

 حقیقتش من دنبال این قرار مالقات بودم بابت-



 تقاضاي کمک از سمتت

 حاال حسابی جا خوردم، من چه کمکی می تونستم

 به این دختر سانتال مانتال بکنم

 انگشتان دست راستم زیر چانهام قرار گرفت

 چه کمکی؟-

ش مستقیم خیرهي چشمانم شدنگاه  

 .اون سرمایه گذار خواستگار منم هست-

 خب مبارکه-

 شانهاي باال انداخت و این کار شالی که التماس کنان

 روي سرش مانده بود روي شانهاش افتاد، پا از روي

 زانویش برداشت و کامل سمتم چرخید

 خب مشکل کار تو همین نامبارك بودنشه-

جالب نبود، بیعالقه نگاه این بحث کش دادنش برایم  

 به ساعتم انداختم
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 !آخرش رو بگید داره دیرم میشه-

 نگاهش نکردم که حال چهرهي پر اعتماد به نفسش

 را ببینم

 من عاشق مستقل بودنم و هنوز براي ازدواج کم-

 سن و سالم و خب بونار پسر خوبی ولی نه براي امروز

 ...من



ال آمد و با بیحوصلگی نفسم را بیرون دادمسرم با  

 :از روي مبل بلند شد و سمت میزم قدم برداشت

 پدرم با تمام پیشرفت در کارش هنوز قدیمی و-

 سنتی فکر میکنه، و گفته بدون ازدواج نمی تونم بعد

 تموم کردن درسم فرانسه زندگی کنم

 !خب-

 خب یعنی همین من دلم نمی خواست به خاطر-

من به بونار پدرم سرمایه گذاري جذابش بهجواب نه   

 هم بخوره و عذاب وجدانش ِخر من رو بگیره و به بابا

 گفتم با ازدواج موافقم ، البته همهي این حرفها قبل

 از اومدن شما به خونمون بود

 حرفهایش طوالنی شده بود، داستانش به بخشی

 مرتبط بود اما من افراد دیگري هم داشتم که حرف

لشان برایم مهم باشد و به پیشرفت شرکتمها و شغ  

 کمک کند، شاید دختر بخشی میتوانست قصهي

 !کرد شبستري را روز دیگهاي برایم تعریف کند

 از پشت میز بلند شدم و برگه هاي مقابلم برداشتم

 من باید برم-

 !تو هنوز نفهمیدي من چه کمکی ازت میخوام-
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و بی قرارش روي چشمان بی حالتمچشمان گرد   



 نشست

 تا االن فقط داستان زندگی آیندهي شما و فداکاري-

 هاتون بود، که البته براي من جالب هم نبود، ان

 شاهللاا بقیه قصه بمونه براي فرصت دیگهاي

 لبان صورتی براقش را محکم به هم فشرد، انگار این

 که حرفهایش برایم مهم نبود به مزاقش خوش

مده بودنیا  

 باشه یک کالم، می خوام نقش خواستگارم را بازي-

 !کنی و منو از این وضعیت نجات بدي

 بدجور جا خوردم و نمیدانم چرا خندهام گرفت ، این

 حرف واقعا جوك سال بود

 شوخی خوبی بود، خداحافظ-

 از پشت میز بیرون آمدم و بیتوجه به صورت

رم کهبرافروخته و متعجبش از کنارش خواستم بگذ  

 انگشتان بلندش دور ساعدم حلقه شد

 دارم جدي میگم، باباي من خیلی ازت خوشش میاد-

 چشم غرهاي به دستش رفتم و ساعدم را آرام اما

 محکم عقب کشیدم و رهایش کردم

 چشمان تلخ شدهام باال آمد و روي صورت جدي و

 !نگرانش نشست، تا به حال اینطور ندیده بودمش

- لطف دارن ولی من گزینه يممنون، آقاي بخشی   



 دیگهاي را براي جبران این محبت انتخاب میکنم

 تنش را جلویم کشاند و مصمم به صورتم خیره شد

 گوش کن چی میگم، نمیخوام که باهام ازدواج-
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 کنی ، فقط یه نامزدي تا من بتونم از ایران خارج

 بشم

د، لبخندي پر تمسخراین دختر فیلم کمدي مصور بو  

 روي لبم نشست

 زیاد رمان می خونی، من همچین کاري ازم بر نمیاد-

 چرا؟مگه چی ازت کم میشه؟تازه این یه معامله برد-

 به برده

 با دست کنارش زدم

 من نیازي به برنده شدن تو ندارم، من بردامو قبال-

 کردم

 :کفري از حرفهاي پر تمسخرم گفت

- تو زندگیت کسی نیست،چرا گوش نمیدي؟ تو که   

 پدر و مادر من ازت خوششون میاد و با این نامزدي

 !پدرم نصف شرکت را به نامت میکنه، مطمئنم

 چهره ي زیبا و دوست داشتنی گنجشککم رو به

 رویم دلبري کرد و دلم برایش مالش رفت، ابروهایم

 در هم گره خورد ، جدي و قاطع سمتش برگشتم



- و آنقدر دوستش دارمیه نفر تو زندگی من هست   

 که به خاطرش قید تمام شرکت بخشی بزرگ را بزنم

 !چه برسد به نصفش، خداحافظ

 واااي ریحانه چه حالی کنی تو، تو این خانه-

 در حالی که قاشق سوپ را آهسته به دهان بهار

 میگذاشتم نیم نگاهی سمت مریم که فقط صدایش

 بود و از تصویرش خبري نبود انداختم

- تو؟ کجایی اصال!؟ چی میگی  
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 صدایی شبیه به بسته شدن در کابینت آمد

 دارم برات قابلمه پیدا میکنم و دستک دمبک-

 ناهارو تا یه خورشت خوشمزه برامون بار بزاري

 با حرفش این بار جز نیمی از نگاهم تنم هم سمتش

لمهايکه اینبار تمام قد پشت اپن ایستاده بود و قاب  

 طوسی زیر دستش زده بود برگشت

 داري شوخی میکنی دیگه؟-

 با خنده و سرحال به چشمان متعجبم نگاه انداخت

 نخیر-

 بهار گشنه بود و به اجبار حواسم را به او و قاشق

 بعدیاش دادم

 بعد سوپ بهار جمع می کنیم و برمیگردیم-



 چرت و پرت نگو-

- تشنکنه واقعا فکر کردي چون من حسامو دوس  

 دارم باید تا ابد همینجا بمونم

 صدایش از پشتم از میان صداهایی شبیه قابلمه و

 کفگیر آمد

 فعال چند روزي اینجا مهمون هستی، قشنگ-

 زنانهگیها و کدبانوگریتو نشون حسام جانت میدي

 دل که حسابی بردي مرخص میشی

 اینبار نشد نگاهش نکنم، دستمال را به کنار دهن

م چرخاندمبهار کشیدم و چش  

 الزم به دلبري با وسایل خانه و زندگی حسام-

 نیست، فعال باید برگردم سر زندگیم و فکرامو بکنم

 قیافش جمع شد
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 تو که جواب اول و آخرت بله است، یه دوبار براي-

 این طفلکی غذا بپز ، بعد ناز کن و دقش بده

ه و براي حسام پرحقیقتش دلم براي آشپزي در خان  

 میزد، یاد اولین و آخرین غذایی که در این خانه

 .پختم برایم هنوز شیرین و دوست داشتنی بود

 من دلم بخوادم نمیشه، اجازه استفاده از وسایلشو-

 نداریم که



 دیشب خودش موقع رفتن اجازه داد، نکنه فکر-

 کردي منظورش همین یه هویج و نصفه سیب زمینی

سوپ درست کردي بوده؟که براي بهار  ! 

 از گوشهي چشم چپ چپ نگاهش کردم

 خندید

 خب راست میگم دیشب خودشو کشت از بس-

 گفت، یخچال و فریز پره و در اختیار شما راحت

 .استفاده کنیدو اگر کم و کاستی بود بهم بگید

 هر چی گفته باشه بازم زشته-

 چینی به بینیاش داد

- انتون دلشوزشت اون طاهر یالقوز بود، حسام ج  

 داده به تو، دیگه یه بسته مرغ و یه پیمونه برنج که

 چیزي نیست

 از لحن وسوسه کنندهاش خندهام گرفت

 لبخند را که روي صورتم دید سریع ادامه داد

 آ قربون دختر خوب ، حاال چی بپزیم براي جناب-

 همسرت؟

 از الفاظی که مریم حسام را صدا می کرد و به من می
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 چسباند یک حال خوش پر خجالتی بهم دست

 میداد، حسی که هیچ وقت از اینکه کسی کامران را



 همسرم صدا کرد بهم دست نداد

 بزار االن غذا بهار تموم میشه میام-

*** 

 در حالی که در خورشت را برمیداشتم و بوي

 خورشت شامهام را پر میکرد، کفگیر را درونش

ذوق از پختن این غذا لبخندي بر لبچرخاندم و پر   

 نشاندم، چه حال خوبی داشت درون خانهاش، کنار

 گازش و با وسایل آشپزخانهاش برایش آشپزي کنم

 ریحانه گوشیت داره زنگ می.خوره-

 با صداي مریم که بهار بغل با گوشیام سمتم میآمد

 .، نگاهی انداختم

و در قابلمه را گذاشتم و گوشی را از مریم گرفتم  

 طبق معمول تماس پاسخ داده شده بود و با دیدن

 مخاطب آن سمت خط نیشم بیش از قبل کش آمد

 سالم-

 به سالم، خانم خانما-

 دلم قنج رفت ، خدایا این حس گناه است؟

 !کجایی از صبح ؟میدونی چقدر بهت پیام دادم-

 بعد از نماز نتوانسته بودم بخوابم و تمام فکر و خیالم

حسام و متعلقاتش، نه از لحاظ مادي پر شده بود از  

 از هر چه که او داشت و حال من را خوب می کرد،



 فکر کرده بودم و در خانهاش قدم زده بودم، خیال

 کرده بودم و خاك از برگ گل هایش گرفته بودم، با

1261 

 یک قدم با تو      

 حسی پر از آرامش میان سالن خانهاش نشسته بودم

و فکر کرده بودم، تمام نصف روزمو بیحضورش به ا  

 ....در خیال او بودم

 ریحانه جان-

 قبل از آن که زبانم بی اختیار به جانم بچرخد سریع

 گفتم

 بله-

 می توانستم لبخندش را ببینم

 کجایی؟ سرت شلوغه؟-

 به سالن بزرگ و خالیاش نگاه کردم

 مریم به عمد بهار را به اتاق برده بود تا من راحت با

حبت کنمحسام ص  

 تو آشپزخونهام و نه االن کاري ندارم-

 خندید

 ممنون-

 متعجب پرسیدم

 چرا؟-

 صدایش گرم و دلنشین شد



 حضورت در خانهام در آشپزخانه.ام، حسی آسمانی-

 .است که تو فقط میتونی بهم هدیهاش بدي

 کیلو کیلو قند در دلم آب شد

 پیام دادم که شب میام دنبالت-

م را رنگ بخشید ، با همانصداي مهربانش گونه های  

 لبخند بزرگ چشمم روي صندلیهاي ناهارخوري

 چرخید
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 ممنون، الزم نیست شما زحمت بکشید-

 متعجب پرسید

 چه زحمتی وظیفمه-

 او با آن لحن جذاب و مسحور کننده حرف میزد و

 من فقط نقش کرهي روي شعله را داشتم ، هی بیشتر

آب میشدماز قبل   

 این چه حرفیه، خیلی محبت دارید ولی راضی به-

 این همه اذیت شما نیستم، با مریم یه آژانس

 میگیریم

 سکوتی که آن سمت خط برقرار شد لحظهاي

 متعجبم کرد، نکنه از اینکه نخواستم زحمت

 بردنمون به خانه را بکشه ناراحت شده

 کجا می خواین برین؟-



یش غافلگیر شدماز نوع سوال و کنجکاوي صدا  

 !همونجایی که خودتون گفتید، خونم-

 !من گفتم قرار برت گردونم خونت؟-

 تمام سیمهاي مغزم چنان به هم گره خورده بودند

 که مطمئن نبودم بتوانم سر گره را پیدا کنم پس با

 حرف اصلی خودم را خالص کردم

 خودتون گفتید شب من را میبرید-

 خندید، آزاد و سرخوش

ه دلم براي نوع خندیدنش ضعف کردو چه ساد  

 عزیز دلم منظورم این نبود، شما حاال ، حاال ها باید-

 خونهي من بمونی! شب میام بریم چندتا خانه که

 سپردم برات دوستم پیدا کنه را ببینیم
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 اي کاش اینطور صمیمانه من را عزیزش خطاب نمی

ساده من را دگرگونکرد، این کلمهي به ظاهر   

 .میکرد

 اهان-

 تنها کلمه اي که در این حال میشد به زبان بیاورم

 بله گنجشککم-

 از عنوانی که صدایم کرد متعجب شدم

 با من بودین ؟-



 صداي نوازشگرش از پشت خط گوشهایم را داغ

 کرد

 بله، گنجشکک منی شما-

 نه دیگر این کالم و موقعیت بیش از ظرفیت محدود

 من بود

ست و پایم را گم کردم و سریع گفتمد  

 ...حسام جان-

 با دست محکم روي دهانم کوبیدم

 ...ببخشید اقا حسام ...من باید برم-

 سریع سمت گاز چرخیدم و دنبال سریعترین بهانه

 گشتم

 چشمانم روي قابلمه هاي غذا ماند

 بوي برنجم دراومد-

 خندید، شیرین و کیفور

- ار، دستپخت تو یهباشه جان دل، برام شام نگه د  

 چیز دیگه است، خداحافظ

 لبانم بی جان شده خداحافظ را گفت و با
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 یک قدم با تو      

 قطع ارتباط پایم سست شد و همانجا درون

 آشپزخانه لیز خوردم و روي زمین نشستم

 »گنجشکک«



 زیر لب تکرارش کردم، چه زیبا!! چقدر دوستش

 !!دارم

ي صورتم نقش بست ولبخندي ذوق مرگ شده رو  

 لحظهاي بعد یاد آنطور که خطاب کردنش افتادم و

 لحن کیفورش

 دستانم را از شرم جلوي صورتم گرفتم

 خدایا...این چی بود گفتم...واااي

 لبم را محکم به دندان گرفتم که شدید دردم گرفت

 اي-

 مریم یادت باشه بگیم که از وسایل فریزر استفاده-

 کردیم

بقیه خورشت را داخل قابلمهاش مریم در حالی که  

 خالی میکرد نیم نگاهی سمتم انداخت

 خب چرا اون موقع که زنگ زد نگفتی؟-

 دست بهار روي شیشهاش نشست و چشمان

 خوابالودش را چند بار باز و بسته کرد، همانطور که

 میانحصارم بود دستی به موهایش کشیدم

 هول شده بودم، همه چی یادم رفت-

مایی روي لب مریم شکل گرفتلبخند دندان ن  

 خب بهش االن پیام بده،خوشش میاد-

 مریم طوري از حسام و چیزهایی که میپسنده حرف



 میزد انگار سال هاست که می شناستش
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 یک قدم با تو      

 بهار پایش را باال آورد و قصد کرد پایش میان خواب

 و شیر خوردنش گونهي من را لمس کند

ران پاش به نرمی کشیدمدستم را روي   

 مریم دورهي حسام شناسی رفتی؟ یا تو همون-

 دیدار و تلفن کوتاه چم و خمش دستت اومده

 در حالی که ظرف ها را می شست خندید

 نخیر، میدونم، این آقاي چشم قشنگ،چقدر-

 خاطرتو رو می خواد، دونستنش هم یعنی هر تماسی

 از سمت تو اونو خوشحال میکنه

ار نگاه کردم که چشمانش داشت بستهکیفور به به  

 میشد اما پایش هنوز عمود بود، روي صورتش به مهر

 دست کشیدم و ذهنم پر کشید سمت حسام و

 محبتهایش، سمت این عالقهي نوشکفته و عجیب،

 احساسی که از درون من را داشت تغییر میداد و

 ریحانهاي جدید پرورش میداد، ریحانهاي که زنی

حالاست عاشق و خوش ! 

 عالقهي صادقانه و رك و صمیمی حسام در همین

 ساعت هاي محدود چنان زندگیام را رنگارنگ کرده

 بود که انگار هیچ غمی در آن وجود نداشته و رد پاي



 .هیچ تلخی را باقی نگذاشته بود

 با صداي زنگ آیفون از افکار شیرین و دلچسبم

ام بیرون آمدم، نگاه بهار نیمه باز و خوابالود خیره  

 .شد

 یعنی کیه؟-

 نگاهم سمت صفحهي روشن شدهي آیفون که
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 یک قدم با تو      

 نزدیک در ورودي بود چرخید، از این فاصله هیچ

 چیز معلوم نبود

 نمیدونم-

 مریم دست به ظرف ها داشت پس من همانطور که

 بهار میانحصارم بود ، بلند شدم، شیشهي خالی

م و روي میز قرار دادم وشده از شیرش را ازش گرفت  

 بهار نق زد

 جلوي آیفون ایستادم و با دقت به چهره مردانهي

 درون صفحه نگاه کردم

 ریحانه کیه؟-

 همانطور که خیرهي تصویر بودم ناباور گفتم

 !!علی آقا-

 صداي متعجب و بلند مریم گفت

 کی؟-



 انگشتانم سمت گوشی رفت

 گفتم علی آقا است، جواب بدم؟؟؟-

هاي تند مریم و چهرهاش که متعجب و با صداي قدم  

 چشمانی گرد به صفحه خیره شد

 اینجا چی کار میکنه؟ مگه نگفتی جمعه میاد؟؟-

 نمی دونم-

 مریم بدون آنکه دیگر دست دست کند آیفون را

 برداشت

 ...سالم علی آقا-

 می توانستم چهره ي علی آقا و حیرتی که در

 صورتش نشست را به وضوح ببینم
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 یک قدم با تو      

 لبانش تکان خورد اما من صدایی نشنیدم ، مریم

 جواب داد

 مریم هستم، دوست ریحانه، بفرمائید باال-

 و انگشتش شاسی را لمس کرد

 نگاه من بین مریم و علی که انگار وارد ساختمان شد

 رد و بدل شد

 چرا گفتی بیاد باال؟-

 نگاه مریم سمتم برگشت

- اینجام ضایع است نگم بیاد باال ، وقتی فهمیده من  



 قضیه را براش تعریف میکنیم تا از اشتباه در بیاد

 گنگ و مات خیره اش بودم

 اصال چرا جواب دادي ؟-

 انگشتان مریم دور مچم حلقه شد و من را با خودش

 به سمت اتاق برد، روي تخت حسام نشاندم و

 خودش مانتویش را تن و شالش را سریع به سر

 انداخت

 حاال که دیگه جواب دادم، دلم سوخت براش، االنم-

 این بچه را یکم آروم کن و خودت لباس تن کن و

 زود بیا بیرون

 و قبل از اینکه من حرفی بزنم سریع از اتاق بیرون

 .رفت و در را بست

 از دست مریم و دیوانه بازي هایش ، نق بهار داشت

اما تبدیل به گریه میشد، تکانش دادم و تکانش دادم  

 انگار دخترکم بهش برخورده بود

 صداي زنگ در حواسم را از پس گریه هاي بهار سمت

1268 

 یک قدم با تو      

 سالن کشاند و صداي مردانهاي

 ...سالم-

 گریهي بهار اجازه نداد بقیهاش را بفهمم

 سرش را به سینه ام چسباندم و پشت کمرش آرام و



انش را بر روينوازش گونه دست کشیدم، بهار دست  

 سینهام گذاشت و خودش را به عقب هول داد

 !چی کار میکنی مامان جان، االن میوفتی-

 خودم را باال و پایین کردم

 جانم مامان، بد خواب شدي؟-

 ...ریحانه-

 صداي مریم من را سمت در اتاق برگرداند

 مریم در چهارچوب در نگاهش به ما بود

 بهار را بده ، بدمش علی آقا-

ایم را از جلوي صورتم کنار زدمموه  

 نحس شده، داره گریه می کنه همش-

 مریم در را پشتش بست و جلو آمد، بهار تنم را عقب

 میراند و گریه میکرد

 میگن دلشون تنگ شده، بعدشم علی خوب چم و-

 خم بهار دستشه بده زود بیا خودتم

 نمی دانستم باید چه بگم و چه کار کنم، وضعیت به

کمی عجیب بود که من را ناخوداگاه دروجود آمده   

 معرض قضاوت قرار میداد و من آدمی نبودم که

 .بتوانم نگاه اشتباه آدم ها را زیاد دوام بیاورم

 ناچار بهار را به مریم دادم

 چیزي بهش گفتی؟-
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 یک قدم با تو      

 همانطور که بهار گریان را میان دستانش جا به جا

 می کرد گفت

- نشد، تا اومد و صداي بهار را شنید پرسید،نه   

 صداي بهاره؟ گفتم اره، گفت لطف می کنید

 .بیارینش، دلم براش یه ذره شده

 سرم را به نشانه ي فهمیدن تکان دادم و مریم و بهار

 از اتاق بیرون رفتند و نگاه من از در سمت میز آینه

 ي حسام و تصویر خودم با موهاي ژولیده برگشت

- یزم، سالم دخترم، سالم خانوممسالم عز  

 !!و در عین ناباوري صداي گریهي بهار قطع شد

 به چهره ي مهربان مردانه ي رو به رویم نگاه

 کردم،چشمانم روي آثار به جا مانده از ضربه اي که

 فقط تعریفش شنیده بودم کشیده شد کبودي بزرگ

 و گوشه ي ابرویش که انگار بخیه خورده بود، دستان

که با لطافت و مهربانی سر و صورت بهار پر مهرش  

 را نوازش می کرد نگاهم را از زخم هاي بد قیافه

 سمت خود کشاندند. به وضوح دلتنگی را در

 رفتارهاي فنچ کوچکم متوجه میشدم، دخترکم نه

 دیگر عنق بود و نه خوابالود!می خندید و درحصار

 مردانه اي که هوایش را داشت باال و پایین می پرید



 ودستانش را روي هوا تکان میداد، درعین ناباوري

 خنده ام گرفت، بهار داشت می رقصید!؟

 اي جونم-

 علی اقا ذوق کرده از دلبري هاي بهار بوسه اي

 محکم بر روي لپ هایش زد
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 یک قدم با تو      

 چقدر از دیدنتون خوشحاله-

ریمنگاه علی اقا از بهار کنده شد و قبل از آنکه به م  

 خیره شود کوتاه روي من نشست

 این کارو تازه یاد گرفته؟-

 مریم که چایی را تازه دم کرده بود مبلی را میان من

 و علی انتخاب کرد و با صمیمیت همیشگی اش به

 علی جواب داد

 فکر کنم تو بغل شما اولین بارش باشه این کارو-

 میکنه

این دوباره ان نگاه گرم و دلداده سمت بهار چرخید و  

 بار لبخندش دو برابر شده بود و رو به چهره ي

 خندان بهار گفت

 الهی قربون نانایت بشم من، وروجک علی-

 دوستي بینشان را انگار در این مدت کوتاه دوري

 !فراموش کرده بودم



 شاید هم االن برایم وضوحش بیشتر بود، زمانی که

 تماما درگیر خودم و محبت جدید ریشه کرده در

ده بود علی پیدایش شده بود و بهار راوجودم ش  

 دوباره در صدر افکارم نشانده بود و نمی دانستم این

 دیدار چه ارتباطی با این حس عذاب وجدان و

 خجالتی که نسبت به بهار و وظایف مادرانه ام در

 !!وجودم احساس می کردم داشت

 من این چند روز را خودخواهانه به خودم فکر کرده

که لقلقه ي زبانم بهار بود و بهانه يبودم ، البته   
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 یک قدم با تو      

 فکرم را او بیان کرده بودم اما خودم می دانستم که

 !!انطور که باید و شاید به کودکم بها نداده بودم

 ولی این دیدار اتفاقی به نفع هردونفرتون شد-

 این حرف مریم داشت این دیدار را به سمت سوال

یحی که باید داده میشد می کشانداصلی و توض  

 علی بهاري که اشتیاق به از سر کولش باال رفتن

 داشت را دوباره و دوباره بوسید و ارام روي پایش

 نشاندش

 !خیلی هم اتفاقی نبود-

 چشمانش به جاي مریم سمت من باال امد، نگاهش

 مودب و ارام بود



 !یه نفر بهم گفته بود شما خانه ي حسام هستید-

نم گرد و متعجب شدچشما  

 کی؟-

 نگاهش را از من گرفت و این بار به مریم که هزار

 برابر من متعجب و مشتاق براي شنیدن بقیه ي

 حرف ها بود خیره شد

 لطف میکنید، بهار را چند دقیقه بگیرید تا من با-

 ریحانه خانم صحبت کنم؟

 تقاضایش ابروهاي من و مریم را همزمان باال انداخت

 بله،حتما-

 مریم مضمون اصلی حرفش را گرفت که سریع بلند

 شد و بهار را که اصال راضی به جدا شدن از علی نبود

 بهحصار کشید و سریع در راهرو گم شد

 حنانه بهم گفت-
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 یک قدم با تو      

 نگاه حیرت زده ام روي چهره ي جدي اما مثل

 همیشه ارامش نشست، تنش به سمت جلو خم شد و

ایش روي ران هاي پایش قرار گرفتارنج ه  

 چشمان پر دقتش میان حال و هواي چهره ام

 چرخید

 حنانه خانم از کجا خبر دارن؟-



 از سفر که برگشتیم رفته خونه و فهمیده حسام-

 خونه ي باباشه وخب بقیشم که میتونید حدس

 !بزنید

 نه نمی تونستم حدس بزنم!! چرا باید این موضوع

د و مرتبط به علی اقا بدونتش وبراي حنانه جالب بیا  

 بهش بگه و علی االن براي چی اومده؟؟؟ اصال مگه

 !!حنانه با علی اقا تو سفر بوده

 .نه من هیچی نفهمیدم

 نگاه گنگ و جستجو گرانه ام او را به توضیح دادن و

 روشنگري قضیه برایم ترغیب کرد

 وقتی حنانه گفت خونه ي حسامی بدجور جا-

یلش را درست نمی دونست و منخوردم! حنانه دل  

 اما باید می فهمیدم، اومدم اینجا تا از یه حرف به

 یقین برسم و حاال برام این موضوع انقدر عجیبه که

 ...دوست دارم برام توضیح بدین

 نفسی گرفت

 من دوستتون و یا امینتون نباشم، وکیلتون که-

 !هستم

 خواسته بودم بگم اما وقتی حسام گفت نگو حرفی
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 یک قدم با تو      

 نمانده بود، حسامم امنیت را برایم فراهم کرده بود ،



 مشکالت را رفع کرده بود خب دلیلی نمانده بود تا

 این مرد را در ان شهر غریب با حال بدش نگران کنم

 لحنم صادقانه شد و با اینکه دلیل حنانه را هنوز

 .متوجه نشده بودم کنارش گذاشتم

- نگران بشید، حقیقتش در نبودنتون نمی خواستم  

 .اتفاقات بد زیادي افتاد

 حدقه ي چشمانش گرد و کمی لحنش هول شد

 چه اتفاق بدي؟-

 نگاهم از روي چشمانش سمت پایه هاي چوبی میز

 چرخید، قرار نبود ریز به ریز همه چیز را تعریف

 .کنم، مرور ان خاطرات تلخ در توانم نبود

- سرشون اومدن خانه ام وخانواده ي عموم همراه پ  

 طاهر پسرشون مزاحمت هایی برام ایجاد کرد

 !من االن باید اینا را بفهمم؟-

 کمرش صاف شد و لحن رنجیده و تلخش نگاهم را

 سمتش کشاند

 شما درگیر بودید و البته اقا حسام خیلی کمک-

 کردن، یعنی شر طاهر را ایشون کم کردن

 ابرو هاي علی همزمان باال پریدن

- ام خیلی لطف کرده، باید ازش به تشکر ویژهحس  

 !بکنم



 نمی دانم چرا لحن پر کنایه اش اصال به معنی

 کلماتش شباهتی نداشت

 همانطور ارام و منطقی خیره اش شدم
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 یک قدم با تو      

 بله لطف ایشون بود که اجازه ندادن من و بهار-

قرار برگردیم به خونم وفعال این جا را در اختیارم  

 دادن

 حالت نگاهش را دوست نداشتم، او ساکت بود اما

 پس نگاهش حرف هاي زیادي وجود داشت که یک

 جورایی ازارم میدادند

 دلم نمی خواست در این وضعیت از احساس هایی که

 پیش امده حرف بزنم، در اصل علی اقا این وسط

 نقش مهمی نداشت اما دلم نمی خواست با فهمیدن

ار اشتباهی به سرش بزنداین موضوع افک . 

 نفس عمیقی گرفتم و همانطور خیره به چشمان کدر

 شده اش ماندم

 همه از محبت شما نسبت به بهار خبر داریم و-

 اینکه شما در حال بد جسمی بفهمید که پسر عمویم

 سراغم امده تا بهار را از من بگیرد و تحویل خانواده

حالتوني کامران بدهد ، جز نگرانی و خراب کردن   

 تاثیر دیگه اي نداشت



 خط هاي عمیقی روي پیشانی اش نشست، دستش

 را محکم به روي چشمانش کشید

 ...بد کاري کردید-

 دستش از روي صورتش کنار رفت و نگاه ناراحتش

 روي صورتم نشست

 چون از عالقه ي شدیدم به بهار خبر دارید نباید با-

چهمن این کارو میکردین، این که االن بدونم،   

 خطري از بیخ بهارم گذشته داغونم میکنه و بعد از
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 یک قدم با تو      

 این همه وقت ، حتی با دلیلی که از نظر خودتون و

 حسام منطقیه، اما براي من شبیه به یک بی اهمیتی

 .تعبیر میشه

 می توانستم درکش کنم، شاید حتی حرفش را قبول

تی که داشت راداشتم، من این مدت علی اقا و محب  

 بی اهمیت دانسته بودم

 !!اما او هم باید به من حق میداد

 به من حق بدین-

 انچه از سر گذشته بود را به زبان اورده بودم

 روي مبل جا به جا شد، چشمم روي کبودي زشت و

 بزرگ گیجگاهش نشست و حس ازار دهنده اي به

 وجدانم نیش زد



- فراموشمن بهتون حق میدم، درسته من شما رو   

 ...کرده بودم

 اهل دروغ و ریا نبودم پس راست و حسینی هر چه

 بود را باید می گفتم، حتی با اینکه گفتنشان حس بد

 ان لحظه ها را به جانم می انداخت

 ولی اون زمان من فقط به خودم و بهارم فکر می-

 کردم، به ترس از طاهر و تهدید هایش به فرار از

ن بهار، تمام ذهن مندستش و نگرانی از دست داد  

 .حول و محور ترس هایم می چرخید

 انگار حرف ها و مهر مادرانه ام که در تک تک

 کلماتم به وضوح مشخص بود ارامش کرد و ان تلخی

 و دلخوري را شست

 انتهاي این تلخی ها شیرینی شد؟-
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 اره! ان هم چه شیرینی دلچسبی، عشق حسام و

جدیدي براي بهار و من شروع ... 

 اما نمیشد االن حرفی بزنم پس فقط سر به نشانه ي

 تائید تکان دادم

 بله ختم به خیر شد، پلیس گرفتنشون-

 متاسفم که نبودم-

 لبخند محوي روي لب نشاندم، بهتر بود از این بحث



 ها میگذشتیم

 االن حالتون بهتره؟-

زعمق لبخندي که روي لبش جان گرفت ، بیشتر ا  

 من بود

 خیلی بهترم-

 !ظاهر خوبی نداره-

 از مسیر نگاهم منظورم را متوجه شد،انگشتانش

 جاي کبودي را که از پیشانی تا گیج گاهش ادامه

 داشت را لمس کرد

 بالخره خوب میشه-

 ان شاهللاا-

 ارام از جایم بلند شدم

 اینجا راحتید؟-

 او پشت بند من که به سمت اشپزخانه امده بودم از

ش بلند شده بودجای  

 سرم را به حالت مثبت تکان دادم

 الحمدهللاا، اقا حسام به خاطر ما این مدت خیلی به-

 زحمت افتادن
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 نگاهش حرکاتم را زیر نظر داشت

 برعکس اخالق یخ و خشکش قلب رئوفی داره-



 از این که این دوست چندین ساله ي حسام که حاال

فرد مورد اعتماد من نیز شده بود، از اوتبدیل به   

 تعریف میکرد، حال خوشی را نصیبم کرد، انقدر که

 لبخندم عمیق تر شد

 من برم بهار را بیارم، تو این یک هفته دوري داشتم-

 دیوانه میشدم

 او به دنبال خواسته اش رفت و من در سکوت براي

 هر سه نفرمان چاي ریختم

وي میز گذاشتم کهبه سالن برگشتم و سینی را ر  

 علی و مریم بدون بهار وارد سالن شدن

 خوابیده بود-

 :مریم در جواب لحن پر افسوس علی گفت

 تا شیرش را بهش دادم بیهوش شد-

 چشمان پر مهر علی رو به مریم که روي مبل می

 نشست لبخند زد

 فرصت زیاده، مهم رفع دلتنگی بود که حاصل شد-

ت و جستجو به زخممریم چایش را برداشت و با دق  

 گوشه ي ابروي علی اقا نگاه انداخت

 اون از خدا بی خبر را نگرفتن؟-

 اتفاقا دیروز بهم زنگ زدن که تو تهران مدارکم-

 پیدا شده ، براي تشخیص چهره و کاراش مجبور
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 شدم زودتر برگردم

 متعجب پرسیدم

- به تهران داره؟اون شهري که شما رفتید چه ربطی   

 شانه باال انداخت و حبه اي قند و لیوان چایش را

 برداشت و به پشتیه مبلش تکیه داد

 خودم هم تعجب کردم-

 مریم کمی از چایی اش را خورد و با لحنی ناراحت و

 :مهربان به صورت علی خیره شد

 !خدا ازش نگذره ، چی کار کرده صورت ماهتونو-

لویم پرتاب کرد و باحرف مریم قطره چایی را به گ  

 سرفه اي نصف چاي در دهانم بیرون پرید و به سرفه

 .هاي مداوم پشت هم مهمانم کرد

 دستم را جلوي دهانم گرفتم

 چی شد یهو؟-

 دوست داشتم جواب چی شد مریم را چنان بدهم که

 تا عمر دارد یادش نرود، دختره ي بی حیا خجالت

 هم نمی کشد

 بزنید پشتش-

ولی امدن مریم به سمتم را از گوشهسرم پایین بود   

 ي چشمان تار شده از اشکم دیدم، دستم را باال



 اوردم و بعد از تک سرفه اي بی انکه سر باال بیاورم با

 صدایی گرفته و خش افتاده گفتم

 الزم نیست خوبم-

 بزار برات یه لیوان اب بیارم-

 یه تیکه نون براشون بهتره-
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 مریم سریع به سمت اشپزخانه رفت تا پیشنهاد علی

 .را عملی کند

 لحظه اي بعد دستمال کاغذي جلوي صورتم قرار

 گرفت، نگاهم روي دستمال باال امد

 اشکاتون را پاك کنید، بهترید؟-

 نگاهی کوتاه به چهره ي نگران و متین علی اقا

 انداختم و دستمال را گرفتم و اشک هاي راه افتاده

شمم را از روي گونه هایم پاك کردم و بعد دوراز چ  

 .دهانم را از قطره هاي چاي تمیز کردم

 این وضعیت جذابی نبود، که دلم بخواهد کسی

 ببینمتم و خوب طبیعتا مرد رو به رویم هم دلش نمی

 خواست توف و اشک من را نظاره گر باشد

 ...ببخشید، این مریم-

ه لبخند کشبقیه ي حرفم را خوردم اما چهره ي ب  

 امده و چشمانش می گفت که منظورم را فهمیده، با



 :صدایی اهسته جوابم را داد

 اگر من یک دقیقه دیر تر چایم را قورت داده بودم-

 !االن حالی شبیه به شما داشتم

 نمی دانستم بخندم یا از دست سبک سري هاي این

 دختر حرص بخورم

م و بهنگاه از چهره ي خندان و بشاش علی اقا گرفت  

 .نشانه ي افسوس سر تکان دادم

 راستی،علی اقا-

 حالل زاده صدایش از اشپزخانه امد

 چشمان مرد مقابلم از سمت من به پشتم و احتماال
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 مریمی که یک لحظه ارام و قرار نداشت خیره شد

 بله-

 کالم مریم پر از ذوق بود

 ناهار خوردین؟-

انه ي مثبت تکان دادعلی سري به نش  

 بله یه مختصر غذایی خانه ي خواهرم خوردم-

 مریم خود را از تک و تا نینداخت

 غذاي ریحانه پزه ها-

 دندان هایم را روي هم فشردم و استغفاري در دل

 فرستادم تا چیزي به مریم نگویم، این دختر به واقع



 !روي رفتار و کالمش اختیار عقالنی نداشت

ودب لبخند زدعلی مهربان و م  

 من نمک پرورده ي دست پخت ایشون هستم ، ان-

 شاهللاا زمان دیگه اي مزاحم میشم

 نگاه علی سمت من چرخید و به واقع صمیمیتی

 خاص را در چشمانش دیدم که تا قبلش که با مریم

 !صحبت میکرد متوجهش نشده بودم

 با من امري ندارید؟-

ت از او کهلبه ي روسري ام را درست کردم و به تبعی  

 ایستاد، مقابلش ایستادم

 نه، خوشحالم که سر حال و سالم میببنمتون و بابت-

 دلخوري هاي بوجود امده بازم معذرت می خوام

 گرماي لبخندش را به راحتی احساس کردم

 ممنونم، لطف حسام و حنانه باعث شد زودتر-

 مرخص بشم
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 حنانه؟-

مریم سر علی را دوباره سمت صدایش لحن بد و تند  

 !چرخواند، انگار مریم غیرتی شده بود

 برایش از قبل موضوع حنانه را تعریف کرده بودم و

 او هم مثل من خیال نمی کرد حنانه هنوز روي



 محبتش پافشاري داشته باشد و شاید هم این بودن

 در کنار علی هیچ ربطی به محبت و عالقه اش

یک کمک دوستانه بوده نداشته باشد و فقط ! 

 علی بی خبر از نوع احساسات مریم عادي جواب داد

 خواهر حسام، حسام وقتی فهمید من تصادف-

 کردم بابت مشغله ي خودش از حنانه خواست تا

 همراه یکی از دوستانم بیاد تا این مدت کنارم باشه

 نگاهم سمت مریم برگشت ، روي تکه نانی که

ین فشارهایی که به ان میدستش بود و احتماال با ا  

 !اورد قطعا من دیگه به خوردنش نیاز نداشتم

 راستی ریحانه خانم-

 چشمان علی مشتاق و با دقت، انگار که چیزي به

 خاطرش امده سمتم چرخید

 بله-

 علی سمتم قدمی برداشت

 بابت بهار و حضانتش نگران نباشید، بهار کال براي-

 ...شما است ، حتی با برگشتن کامران

 چشمانش خیره ي نگاهم شد و مطمئن ادامه داد

 نمی تونه بهار را ازت بگیره-

 ...ممنونم...اما مگه-
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 نتوانستم سوالم را مطرح کنم، حتی از بردن اسم ان

 مرد کراهت داشتم

 مگه کامران پیدا شد؟-

 مریم سوالم را کامل کرد

من نصفه اشچشمانم نه بابت پرسش سوالی که   

 گذاشته بودم بلکه بابت لحن گرفته اش سمتش

 برگشت

 نگاهش دیگر شاد و سرخوش نبود حتی میشد گفت

 کمی گرفته و شبیه لحنش تلخ بود

 یه رد هایی ازش پیدا کردم ولی هنوز نه به خودش-

 نرسیدن

 نمی دانم این خبر خوب بود یا بد؟ پیدا شدن کامران

 ...به نفع من بود و اما

خودم را از بندهایی که دوباره به همان مسیر سریع  

 قبل و سوال هاي تکراري می کشاندنم رها کردم و

 سعی کردم لبخند بزنم

 این را فهمیده بودم که خانواده ي کامران نمی تونن-

 بهار را بگیرن اما خود کامران را نمی دونستم،

 ممنون دلم بیش از قبل گرم شد

ن داد و پر مهر اماعلی سري به نشانه ي تائید تکا  

 محکم گفت



 نگران نباش من تمام حواسم به تو و بهار هست-

 این یکباره تو شدنم کمی متعجب و کمی هم

 شرمگینم کرد، اما سعی کردم به روي خودم نیاورم و

 زیر سیبیلی ردش کنم
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 من همیشه بابت محبت هاتون ازتون ممنونم-

- یفه استهر چه هست وظ . 

 مریم صمم بکم فقط نظاره گرمان بود و این خیلی

 عجیب بود، انگار زیادي از اطالعاتی که در مورد

 حنانه به دست اورده بود ناراحت شده بود

 علی خیلی گرم خداحافظی کرد و رفت و من ماندم و

 مریمی که باید می فهمیدم تمام این حرف هایی که

واقعی بوده یااین مدت در مورد علی میزده است   

 یک شوخی دوستانه! که اگر شوخی بوده قیافه ي

 االنش چیز دیگري می گوید و اگر جدي بوده پس

 چرا یک زمانی انقدر این دختر در مورد علی و من

 !!چرت و پرت به هم بافته بود

 دستش را گرفتم و از این فرصت پیش آمده استفاده

 کردم و با خودم کشاندمش سمت مبل هاي راحتی

 چی شده؟-

 روي مبل دونفره نشاندمش و خودم دقیق کنارش



 نشستم و روي چشمان کدر شده اش زوم کردم

 تو علی اقا رو دوست داري؟-

 لب و لوچه ي اویزان شده اش هم به چشمانش اضافه

 شد

 بدونه هیچ طفره رفتنی سریع گفت

 !تا حاال هزار بار بهت گفتم که اره خیلی-

  اماده ي شنیدنش نبودمکب کرده از جوابی که اصال

 دهانم باز ماند و چند لحظه فقط خیره اش ماندم ،

 ذهنم مانند کویري خالی و بادي که میانش میوزید
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 برهوت شد

 چرا یهو همچین میکنی؟-

 سعی کردم به خودم و حیرت وحشتناکم مسلط بشم

 اما نمیشد هر چه در سرم میگذرد را نپرسم

 پس چطور انقدر راحت به من پیشکشش میکردي؟-

 نگاهش مانند اینه اي واضح پر از شرمساري شد و

 لحظه اي گوشه ي لبش را گاز گرفت

 چون می دونستم دوستش نداري،-

 ...چشمانم گرد شد، این دختر دیوانه بود

 حالت چهره ام لحنش را سریع کرد و پشت هم ادامه

 داد



- استیش مشکلی برامولی خدایی اگر تو هم می خو  

 نبود...نه این که نباشه ولی خوب دوستمی،

 خوشبختی تو مهمتر از عشق من بود

 دهانم دوباره باز مانده بود از حرف هایش

 تو دیوونه اي می دونستی-

 نگاهش پر از غم شد

 میشه انقدر واضح به روم نیاري-

 نمی دانستم به این حاالت جدیدش بخندم یا غصه

 اش را بخورم

- که بهت گفتم به حنانه گفته به کس دیگه اي من  

 گفته فکر میکنم

 شانه هایش را باال انداخت

 گفته فکر میکنم، نگفته عاشق سینه چاکشم که-

 دیگر نتوانستم جلوي خنده ام را در مقابل این لحن

1285 

 یک قدم با تو      

 جسورش بگیرم

 !دیوونه ، سن داداش محمودتو داره-

ه ام شدبی تفاوت خیر  

 سن فقط عدده-

 نگو از این چرت و پرتا-

 سرش را صریح و محکم تکان داد



 حقیقته تمامه، مثال همین تو بیشتر از این که بهت-

 بیاد ،سالت باشه شبیه زن هاي چهل ساله

 !میمونی

 خب االن یعنی تو همسن علی یا اون همسن تو؟-

 خودش را روي مبل کمی اینور و انور کرد و حالت

ش را کمی تغییر دادنشستن  

 من خودمو بخاطرش تغییر میدم-

 سرم را به حالت تاسف تکان دادم که نارضایتی اش

 را سریع از حرکتم نشان داد

 یعنی االن حسام به خاطر تو تغییر کنه بده؟-

 سعی کردم ارام باشم و منطقی، البته نه مثل مامان

 بزرگ ها

- ر بدياین که تو بخاطر فرد دیگه اي خودت را تغیی  

 که اون انتخابت کنه از نظر من اشتباهه، من حسام را

 از وقتی توي تنکابن دیدمش، رفتارهاي تند و

 گرمش را با هم چشیدم و تلخی و امنیتش را باهم

 حس کردم دلم براش لرزید، اگر علی اقا دوست

 داشته باشه باید االنت را بخواد همین مریم رو نه

 کسی که دیگه خودش نیست
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 ابروهایش با بدبینی باال رفت



 یعنی تو با نماز نخوندن و روزه نگرفتنش مشکل-

 نداري، دوست نداري تغییرشون بده؟

 لبخندي پر مهر به لبم نشاندم و دستانش را میان

 دستانم فشردم

 من تا به حال این مورد را ازش نپرسیدم و حقیقت-

چیزهایی که باید در بعد از ابراز محبتش یکی از  

 موردش صحبت کنم ، اعتقاداتمونه، و اگر متفاوت

 باشه و ببینم باعث مشکالت میشه با تمام عشقی که

 بهش دارم کنارش میگذارم، چون بعد از ازدواج این

 مسائل خیلی نمود پیدا میکنن و من انقدر دوستش

 دارم که نخوام بعد ها در زندگی به خاطر من اذیت

 نشه

کلمه ي من چهره اش نرم تر شد و لبخنديبا هر   

 بامزه روي لب هایش نقش گرفت

 اوخی، چقدر دوستش داري عزیزم، بال درمیارم-

 وقتی اینو میشنوم

 خندیدم

 نزن تو جاده خاکی ، االن قضیه تو و علی اقا-

 !هستین

 لب و لوچه اش را کج کرد و نگاهش را سمت پنجره

 داد



- ه حنانه خانم از منسعی کن نادیدم بگیري، فعال ک  

 زرنگتر بودن

 پر مهر به چشمان دوباره پر غم شده اش نگاه کردم
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 این حرفا بهت نمی خوره ها-

 چشمانش به سمت نگاهم برگشتند

 کدوم؟-

 نادیده ام بگیر و این چیزا، تو که همیشه وسط-

 مجلسی چرا حاال باید بزارمت یه گوشه وقتی

موضوع مهمی هم وسطه همچین  

 چون با دخالت تو، با حرفات احساس بدي بهم-

 .دست میده، یجور خیانت

 جا خوردم

 خیانت؟ چه ربطی داره؟-

 دستش را از میان دستانم بیرون کشید و از روي

 مبل بلند شد

 چون احساس میکنم، علی نگاهش به تو و بهار-

 خاصه، یه چیزي تو رفتارشه که نا خوداگاه فکرم به

 این سمت میره که دوست داره و اون کسی که

 !!فکرشو درگیر کرده تویی

 دوباره که داري اون بنده خدارو به من ربطش-



 میدي

 نیم نگاهی سمتم انداخت

 واقعا خودت هیچ وقت متوجه نوع نگاه و یا حرف و-

 رفتارش نشدي؟

 دروغ بود بگویم نه ، چون بعضی اوقات رفتار و

ن را متعجب میکرد ، چیزيحرفی از سمت علی اقا م  

 شبیه به همان صمیمیات خاص درون نگاهش! اما

 نباید دل به دل مریم میدادم، او نزده می رقصید
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 یک قدم با تو      

 چرا نوع نگاهش متفاوته چون عالقه ي خاصی به-

 بهار داره و ببخشید که ایشون وکیل بنده هستن

انه اش گذاشتماز جایم بلند شدم و دست را روي ش  

 من هنوز احساس می کنم داري سربه سرم-

 میگذاري و یکم گیجم ولی بهتره یکم رو این

 احساس یه تجدید نظر عاقالنه بکنی

 مریم دوباره شاکی شده بود و دنبال من که استکان

 هاي چاي را جمع می کردم امد

 تجدید نظر عاقالنه یعنی اینکه فراموشش کنم؟-

علی را نخواست! مهر ومگه میشه مردي مثل   

 محبتش و رفتار هاي درست و به جاش در کنار قیافه

 و تیپ و موقعیت شغلیش کال یه کیس نامبر وان



 !درست کرده

 سینی به دست رو به رویش ایستادمو به صورتش

 خیره شدم

 یعنی فکر میکنی یه شناخت محدود در موردش-

 اونو گزینه ي مناسبی میکنه براي عاشق شدن؟ اصال

 به مشکالتش به انتخاب هاي اون فکر کردي؟

 مشخص بود که از حرف هایم لجش درامده

 یجوري حرف میزنی انگار االن اومده خواستگاریم-

 !و من قراره باهاش ازدواج کنم

 چشمانم گرد شد

 یعنی چی؟-

 عقب رفت و روي مبل نشست ولی همانطور خیره

 بود به صورتم
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- ن فقط دوستش دارم فعال، با ورود اون دخترم  

 !اویزون هم ناراحت شدم، همین

 اخمی روي پیشانی ام نشست

 حنانه اویزون نیست، تو هم اگر برات مقدور بود-

 میرفتی کمک فردي که دوستش داري؟

 االن تو طرف منی یا اون؟...اینجوري نگاهم نکن-

 جدي دارم می پرسم؟ اون دختر االن رقیب عاطفیه



 منه

 سن من و مریم با هم تفاوتی نداشت ولی سطح

 افکارمون بعضی اوقات خیلی از هم دور میشد

 من سعی می کنم به همه ي ادم ها مهربانانه و-

 ...عاقالنه فکر کنم

 میدونم-

 سینی را روي اپن گذاشتم ، با اینکه حرفم را قطع

 کرده بود اما مهربانانه ادامه دادم

- شریحش کردي میتونهمردي که تو براي من ت  

 ...خاطر خواه هاي زیادي داشته باشه

 مثل حسام جان شما-

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 درسته ، میدونم ناراحت میشی و تصورش ازارت-

 میده ولی اینه اون فرد چه کسیو انتخاب میکنه و

 اگه محبت تو نسبت به اون مرد واقعی باشه از

نباشه خوشحال میشیانتخابش حتی اگر به نفع تو   

 بگم داري شعار میدي ناراحت میشی؟-

 به چهره ي ناراضی و بی اعصابش نگاه کردم، بهش
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 یک قدم با تو      

 حق میدادم، حرف هایم خیلی شعاري و کلیشه اي

 بود اما این چیزي بود که من بهش معتقد بودم و خب



 قرار نبود مریم هم مثل من باشه

 نه راحت باش-

 و با خنده به سمت اشپزخانه رفتم

 *حسام*

 گوشی ام را از جیبم بیرون اوردم و سر جایش قرار

 دادم و دکمه ي استارت ماشین را زدم

 ، کمربندم را بستم و خواستم ماشین را به دنده بزنم

 که صداي زنگ گوشی ام بلند شد

 نگاهم روي صفحه ي موبایل و اسمی که افتاده بود

علی«نشست  « 

خرفی تمام تنم را در بر گرفتحس مز  

 دستم سمت گوشی رفت و ایکون سبز را کشیدم و

 در حالی که کمی گاز میدادم به گرمی جواب دادم

 !به سالم، علی جان، خوبی داداش-

 ان حس مزخرف خجالت و عذاب وجدان بود،

 خجالت از رها کردن دوستم در شهر دیگه و بی

 خبري بلند مدتم از اوضاعش

ش درون ماشین پیچیدصداي اشنای  

 سالم حسام جان، به لطف احوال پرسی هاي شما-

 !خوبیم

 !کنایه ي ریزي در انتهاي کالمش بود؟



 یا ان حس مزاحم که بیخ دلم نشسته بود هی

 احساسات منفی به جانم تزریق می کرد باعثش شد
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 یک قدم با تو      

 !که اینطور احساس کنم

امدم و همانطور که نگاهم از پارکینگ شرکت بیرون  

 به چپ و راست می چرخید تا ماشینی نیاید به

 گرمی گفتم

 من که خیلی شرمندتم، تهران انقدر گرفتار بودم-

 اصال از تو غافل شدم، تا عمر دارم خجالت زده ام

 این حرف همان حس واقعی ام بود، همان که دلم می

 .خواست علی بداند

- یده، حنانه هم مثل یهقربونت از تو به من زیاد رس  

 خواهر کنارم بود و با بهادر خوب جاتو پر کردن

 لحن شوخ و خندانش میگفت ان کنایه ي اخر کالم

 !فقط زایده ي افکار خودم بوده

 علی جان کی برمیگردي؟-

 رفیق من االن تهرانم-

 جا خوردم

 واقعا؟ کی برگشتی؟؟-

 امروز صبح، حدود-

؟چرا حنانه به من حرفی نزده بود؟  



 به سالمتی، زود برگشتی، کامل خوب شدي؟-

 اثارش پابرجاست ولی اره خوبم-

 همانطور که از بین ماشین ها می گذشتم، نیم نگاهی

 به گوشی ام انداختم

 یه قرار بزار بیام ببینمت-

 سکوتش در جوابم دوباره نگاهم را سمت گوشی

 کشاند
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 یک قدم با تو      

- خونت راستش من امروز رفتم  

 پایم از روي گاز برداشت شد و لحظه اي ماندم، او

 خانه ام رفته بود! یعنی ریحانه را دیده؟ اصال چرا

 شرکت نیامده؟؟

 لحنم جاخورده و بدبین شد

 می دونی روزا خانه نیستم، چرا شرکت نیومدي؟-

 دوباره پایم روي پدال گاز فشرده شد، راه زیادي تا

 .خانه نمانده بود

- تو نبود، رفتم دیدن ریحانه و بهار براي دیدن  

 انگشتانم روي فرمان خشک شد، اب دهانم تلخ و

 نگاهم بر روي گوشی ثابت ماند

 از کجا می دونستی؟-

 لحنش مانند من تلخ و گله مند شد



 چیزي را که تو و ریحانه باید می گفتید حنانه بهم-

 گفت

 لعنت به دهان لق حنانه، اصال از کجا می دانست که

ها خانه ي من هستند؟؟ان   

 چیز خاصی نبود که بگمت-

 لحنش پر تمسخر شد

 اهان اومدن فک و فامیلشو و گرفتن بهار و شر و-

 شوري که به پا شده چیز خاصی نبوده؟

 ریحانه در را به رویش باز کرده بود؟

 دهانم گس شد

 ریحانه را دیدي؟-

 برایم مهم نبود که لحنم به جاي دوستانه بودن حتی
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 یک قدم با تو      

 خصمانه و تند بود

 اره، فقط داداش این رسم رفاقت نیست-

 نمی دانستم چه بگویم، انگار او هم دیگر زیاد تمایل

 ...به ادامه ي تماس نداشت، او حرفش را زده بود

 .ان شاهللاا میام میبینمت-

 !تنها جوابم باشه اي یخ بود

*** 

ون ماشین نشستهنیم ساعتی بود جلوي در خانه در  



 بودم و به چراغ هاي روشن سالن خیره بودم، حال

 .خوشی نداشتم

 از سمتی رفیقی که احساس دور زدنش را داشتم و

 از سمتی دیگر ریحانه اي که هیچ خبري از دیدن

 !علی به من نداده بود

 این بد بود یا نه؟

 بدبین به ریحانه ام نبودم ، اصال هیچ انگی به او نمی

ین وسط با خودم مشکل داشتم، با حسامچسبید، ا  

 جدید حسود و نچسبی که از درون ازارم میداد،

 کسی که تمام اطرافیانش را می توانست کنار بزند

 !فقط به عشق ریحانه اش

 !این خوب نبود

 وعده ي دیدارم با شهروز داشت دیر میشد، شماره

 ي ریحانه ام را گرفتم، تمام امروز را با همان تماس

و حسام جانی که از دهانش بیرون پریده بود کوتاه  

 خوش بودم اما حاال عجیب احساس می کردم از
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 دماغم بیرون زده

 سالم-

 صداي فرشته گونه اش فضاي سمی شده ي ماشین

 را روح بخشید



 سالم عزیزم، حاضري؟-

 او هنوز به این کلمات محبت امیز پر اغراق واکنش

میداد و این براي من شیرین و خواستنی بودنشان   

 نه، االن زود حاضر میشم-

 دلم برایش ضعف رفت

 دم در ساختمان منتظرتم-

 باشه-

 تماس را قطع کردم ، نگاهم روي اسمش ماند، روي

 گنجشککم

 نفسی عمیق کشیدم، دلم می خواست قبل امدنش

 به درون این ماشین حالم مثل قبل خوب و سرحال

ین اما ها ، این افکار ریز و درست و علی وبشود اما ا  

 حرف اخرش چنان میان سرم رژه می رفتند که

 .خوب بودن سخت میشد

 در این فاصله ي کم دوباره شماره ي حنانه را گرفتم

 و این بار بعد از چند بوق صداي خواب الودش درون

 گوشی پیچید

 الووو-

 چرا به علی گفتی ریحانه خونه ي منه؟-

شم و تلخم خواب از سرش پراندصداي پر خ  

 مگه چیه؟-
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 یک قدم با تو      

 یعنی این کارتو بزارم به حساب سر زیادي و بی-

 عقلیت؟ چرا بهم نگفتی دارید برمی گردین؟

 به وضوح ترسیده بود، خب حق داشت تا به حال این

 روي سگی من را ندیده بود

- ه با همخب یهو شد، منم یادم رفت، میشه تو خون  

 حرف بزنیم؟

 در ساختمان که باز شد، شانس به حنانه رو کرد ، پر

 غیض گفتم

 اومدم تو اتاق من بی فروغ و بی هادي-

 باشه-

 تماس را بی خداحافظی قطع کردم و همان لحظه

 نگاه ریحانه ام سمت ماشین و من چرخید و نمی

 .دانم چه چیز در صورتم دید که لبخندش ماسید

را باز کردم و پیاده شدم سریع در ماشین  

 سالم-

 نگاهش بین چشمانم چرخ خورد

 سالم-

 قبل از ان که از روي پل رد شود

 ماشین را دور زدم و با لبخندي که سعی میکردم

 شیرین و واقعی باشد در را برایش باز کردم



 بفرمائید-

 ارام و پر طمأنینه سمتم امد و با تشکر روي صندلی

مانی که ماشین را چرخنشست، در را بستم و در ز  

 می زدم تا درون ماشین بنشینم سعی کردم بر

 عصبانیتم غلبه کنم
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 یک قدم با تو      

 با نشستنم، سمتش چرخیدم و به چشمان گیرایش

 خیره شدم

 خوبی؟-

 نگاهش ارام دوباره میان صورتم چرخید

 ممنون، شما خوبید؟-

 لحنش تردید خاصی داشت

 کنار تو عالی ام-

 ماشین را روشن کردم و راه افتادیم

 دلم از نگاه کردن بهش سیر نمیشد، بانوي من

 .عجیب زیبا و خواستنی بود

 کنار او بودن حتی در این سکوت فقط با عطر مالیم

 تنش و صداي نفس هاي منظمش من را ارام میکرد

 دیگر خبري از ان همه عصبانیت نبود، اما فکر و

 ...خیال

- د، مریم خانم چطور؟ یه موقعفنقل جان خوب بو  



 تعارف نکنیا ، خانه ي من االن براي توعه

 لبخند ملیحی گوشه ي لبش جا گرفت

 ممنون همه خوبن، مریم سالم هم رسوند،-

 حقیقتش امروز از وسایل فریزر و خونتون مجبور

 شدم استفاده کنم

 .چه حال خوبی که او در خانه ام کدبانو گري کند

اهم او بود و او بود و کمینیشم باز و مسیر نگ  

 !خیابان

 بسیار کار پسندیده اي کردي، حاال هر وقت تو-

 خونه راه برم و اشپزي کنم به یاد تو میوفتم و حالم
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 یک قدم با تو      

 خوب میشه

 رنگ گرفتن گونه هایش در دلم غوغا کرد. من هنوز

 .عجیب هوس لمس ان گونه ها را داشتم

- ی که پختی براي منم نگه داشتی؟حاال از غذای  

 چشمانش فقط به رو به رو خیره بود، انگار به جاي

 .من حواس او به تصادف نکردنمان بود

 حقیقت توي یه ظرف براتون یه مقدار غذا اوردم-

 چشمانم گرد شد و در دلم اتیش بازي به پا شد

 به به-

 ان لبخند کم جان روي لب هاي خوش فرمش عمق



 گرفت

- کنه باال نیاید، البته می دونم خونه يگفتم مم  

 خودتون مادرتون براتون غذا میپزن ولی خب

 ...احساس کردم...یعنی

 این هول شدن، این گم کردن کلمات چقدر دلبري

 در پشتشان مخفی کرده بودند

 خندیدم و پر ذوق گفتم

 خوب حسی کردي، چون من دلم عجیب براي-

 .دست پخت گنجشککم تنگ شده بود

- رم تو ماشینمیزا  

 دستانش به ارامی زیر چادرش رفت، انگار ان ظرف

 هاي مذکور درون کیفش بودند، بی محابا ان چه دلم

 می خواست را به زبان اوردم

 داغه یا سرده؟-
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 یک قدم با تو      

 نگاهش لحظه اي سمتم برگشت و با دیدن نگاه خیره

 ام سریع چشم گرفت

- کردمترسیدم خراب بشه داغ ن  

 شانه باال انداختم

 قاشق یا چنگالی بود اینجا کنارت می خوردم بهتر-

 بود



 نگاه گرد شده اش سمتم چرخید

 االن؟-

 پر شیطنت به چشمان پر حیایش خندیدم

 غذاي تو کنار تو یه مزه ي دیگه اي داره-

 سرخ و سفید شد و در دلم برایش کیلو کیلو قند اب

 کردند

د عمیق به خیابان چشمنگاه ازش گرفتم ، با لبخن  

 دوختم

 باید به هر دویمان کمی مجال میدادم، او از شرم

 داشت پس می افتاد و من از نیاز به لمس گونه

 !هایش

 نزدیک ادرسی که شهروز داده بود بودیم، نگاهم به

 پالك خانه ها بود

 !امروز علی اقا اومدن خونتون-

 جا خوردم، خودم همه چیز را می دانستم و قبل از

 انکه بودنش گیجم کند فکرم درگیر این نگفتن بود

 اما حاال ان هم یکباره ، برایم کمی غیر منتظره بود

 جلوي ساختمانی که براي دیدنش امده بودیم ماشین

 را نگه داشتم، چشمانم ارام و دقیق خیره اش شد
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 یک قدم با تو      

ردهیچ نگفتم و این او را به ادامه دادن مجبور ک  



 نمی دونستم برگشتن و جا خوردم از دیدنشون-

 .ولی خب مریم در را براشون باز کرد

 بهم زنگ زد و همه چیو گفت، بابت این مخفی-

 کاري هم دلخور بود

 نگاهش روي چشمانم نشست

 من سعی کردم از دلشون در بیارم-

 ریحانه ام دل کوچک پر مهري داشت و من نمی

ادي بگیرمتوانستم به این مهربانی ایر  

 لبخند زدم

 خوب کاري کردي، منم فردا حتما میرم دیدنش،-

 نمیگذارم تو دلش بمونه

 لبخند روي لبانش دوباره جان گرفت

 .کار خوبی میکنید-

 نگاه از چشمان قهوه اي اش که با دقت به در و دیوار

 خانه نگاه میکرد گرفتم و به شهروز که نزدیک

ي گنجشککم بوداشپزخانه ایستاده بود و نگاهش رو  

 خیره شدم، طولی نکشید که مسیر نگاهش سمت

 من چرخ خورد، با حرکت سر و چشمانم ازش

 خواستم تنهایمان بگذارد، خیلی سریع متوجه

 منظورم شد

 با اجازتون تا شما نگاه میکنید خونه رو من بیرون-



 یه تماس بگیرم

 باشه ، راحت باش-

رون سمت درنگاه زیباي دلبرکم با رفتن شهروز به بی  
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 و بعد از ان به استقبال من آمد، تکیه ام را از دیوار

 پشتم برداشتم و قدمی سمتش رفتم

 نظرت چیه؟-

 نگاهش روي اپن و اشپزخانه ي نقلی خانه چرخید

 ...خیلی خوب و تمیزه ولی-

 چشمان مرددش روي لبخندم نشست

- رهاحتماال قیمت خیلی باالیی دا  

 نگاهم از صورتش سمت انگشتانش که بیرون از

 سیاهی چادر به من چشمک میزدند ماند

 اول قیمت را گرفتم بعد اوردمت، نگران نباش به-

 پول ما می خوره

 چطور ممکنه؟-

 لحن ناباورش چشمان آرزومندم را از انگشتانش

 سمت صورتش کشاند، انقدر طبیعی رفتار میکردم و

یک درصد هم فکر نمی کردلحنم اروم بود که او   

 چیزي اشتباه است

 این خانه ماله یکی از دوستاشه، بابت همین زیر-



 قیمت بازار رهن میده

 نگاه ناباورش لحظه اي برق زد اما دوباره با شک گفت

 تخفیف دو تومان، بیست تومان ، نه تو این محله و-

 !با این خانه ي تمیز دویست تومان

از قیمت ها خبر گنجشکک فرز و شیطونم، خوب  

 .داشت
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 قدم زنان از کنارش رد شدم و نگاه به دیوارهاي

 سفید و بلند سالن انداختم

 متراژ این خانه خیلی کمه ، بازارم شدیدا راکده،-

 حتما به خیال صاحب خانه اش خرج کردن خونش تو

 مسئله رفاقت براش بیشتر می ارزیده تا خالی

شبزارت  

 صداي قدم هاي پایش و قامت نحیف در چادرش که

 کنارم ایستاد

 شما تو این موضوع که دخالت ندارید؟-

 از گوشه ي چشمانم نگاهش کردم، لبم پر شیطنت

 سمت باال رفت، قرار نبود اونطوري که می خواد

 جوابش بدم

 کدوم موضوع-

 نگاهش روي چشمان پر شرارتم بود



- ي که به صاحب خانههمین ارزونی خونه، قولی چیز  

 ندادین؟

 کامل سمتش چرخیدم ، سینه به سینه اش بودم،

 بوي نرم و لطیفش، شیرینیحصارش شامه ام را پر

 کرد و دلم را قلقلک داد

 او جا خورده از نزدیکی سریع قدمی عقب برداشت

 نگاه پر جذبه و عاشقم را به صورتش دادم

 !نه من به هیچ کس هیچ قولی نمیدم، اال به تو-

 ابرویش باال پرید

 لبم کش آمد

 قول دادم خوشبختت کنم، نزارم آب تو دل تو و-
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 مارشمالوم تکون بخوره

 ...یعنی-

 انگشت اشاره ام سریع باال آمد

 هیس-

 نگاه با نمک پر حیرتش روي انگشتم که با فاصله از

 صورتش باال آمده بود ماند، انگشتم به سمت

تش اشاره کردصور  

 ابروي هاي خوش فرمش باال پرید، دلم می خواست

 تنش را محکم بفشارم، طوري که



 صداي استخوان هایش را بشنوم،خدا را شکر روانی

 !!هم داشتم میشدم

 یعنی و اما و اگر نداره...خانم خانما شما عزیز کرده-

 ي منی و من هر کاري می کنم که در آسایش و رفاه

 باشی

دوباره آتش گرفت و دل من برایش آبگونه هایش   

 شد

 قبل از انکه حرف دیگه اي بزنم ، انگشتانش لبه ي

 چادرش را گرفت و سریع پشتش را به من کرد

 وقتی اینطوري بی پروا از محبتتون به من-

 ...میگید،دلم می لرزه و تمام وجودم میشه یه کوره

 صدایش می لرزید

- پر از یه حالنمیگم بدم میاد، برعکس تمام وجودم   

 ...بهشتی میشه ، اما

 تنش دوباره آرام سمتم چرخید و نگاهش مردد و پر

 شرم روي نگاهم ماند
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 اما این درست نیست، هیچ محرمیتی بین ما-

 نیست

 !!جا خوردم آن هم بدجور

 چشمانم از نگاه معذبش روي لب به دندان گرفته



اري شده اش چرخیداش و بعد گونه هاي ان  

 کی می تونی بهم جواب بدي؟-

 جدیت صدایم چشمانی را که ازم دزدیده بود را

 دوباره به جانم انداخت، من دیوانه ي این زن بودم،

 براي داشتنش ثانیه شماري میکردم و در مقابلش

 میان دل و عقلم همیشه جنگی جهانی به پا میشد،

ال از من میمن پر از نیاز بودم براي لمسش و او حا  

 خواست که روي همین ابراز عالقه هایم هم سر پوش

 !بگذارم

 دقیقتر نگاهش میکنم تا شاید از احواالت

 .درونیاش سردر بیاورم

 نگاه نگران شده و پر خجالتش را از صورتم گرفت

 هنوز خیلی از این ابراز عالقه نگذشته،باید تاریخ-

 دقیق بدم؟

د این عشقدلم نمیخواست عطش داشتنش، تب تن  

 .و شور این احساسات ، گنجشککم را فراري دهد

 لحنم پر از لطافت و مهر شد، راه من احترام به

 :عقایدش بود، پس از در صداقت وارد شدم

 از من چی میخواي؟ دور ایستادن؟ از دور تماشا-

 کردن؟ بدون اینکه از قلب در تپش و از احساسات

 به وجدآمدهام بگم؟
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 نگاهش سمت در نیمه باز خانه چرخید،نگران آمدن

 .شهروز بود

 !نه منظورم این نبود-

 :حرفهایم تلنبار شده بود و تشنهي گفتن بودم

 شایدم میخواي محبت قلبیام رو تو کالمم بروز-

 ندم؟

 چشمانش خیره ي نگاهم مانده بود، درماندگی

 !نگاهش میگفت نمیداند چه می خواهد

ن که دلش با من بود، خوش خوشانم می شود واز ای  

 :میخندم ، دست را داخل جیب کتم فرو میبرم

 بهت حق میدم، نمیتونی تصور کنی این حسامی-

 که مقابلت ایستاده،چقدر تشنهي مهرورزي به تو و

 .مارشمالوئه

 حاال سهم چشمان او هم جنگی شبیه به حال درونی

 .من بود

بتی که بی اراده ي اوشاید جدال با باورهایش و مح  

 در نگاهش میریخت و حال قلبش را برایم آشکار

 .میکرد

 دستی به صورتم میکشم و دوباره به سمتش قدم

 :برمیدارم



 من با خودم عهد بستم که آرامشت، و لبخند-

 رضایتت اولویت اول رفتار و تصمیماتم باشه

 باید خیالش را آسوده میکردم. تیر خالصم را وسط

اتش نشانه گرفتم. با احتیاط و خیلیسیبل احساس  

 آرام سمت چادرش دست بلند کردم و لبه اش را
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 :میان انگشتانم گرفتم

 زنی که به قلب من نشسته، همین ریحانه است. با-

 همین چادر، با همین حیایی که باعث میشه چشمات

ه، بارو بدزدي با همین شرمی که لپات رو گل مینداز  

 همینا محبتت توي وجودم ریشه زده. مطمئن باش؛

 با تمام وجودم به عرف و شرع و چهارچوب باورهاي

 تو احترام میذارم. پس از من و عالقهام فرار نکن. در

 عوض ازت میخوام دودلی رو کنار بذاري و خیلی

 .منو چشم انتظار نگه نداري

 لبه ي چادرش را ارام رها کردم و لبخندي نثار

شمان پر شعفش کردمچ : 

 ریحانه خانمم اگر میشه ، شما هم کمی با این دل-

 تازه زبان باز کرده ي من راه بیا، سخته تو باشی و

 دل من بتپد و زبان به ستایشت نپردازه

 لبخندي که روي لبش جا گرفت ،دلم را امن کرد به



 رضایتش، به اینکه من راه درستی را براي داشتنش

 .انتخاب کرده ام

زدیک خانه بودیم و بی قراري رفتنش دلم را بهن  

 .دلتنگی زود هنگامی دعوت میکرد

 نیم نگاهی به چهره ي ارامش انداختم، انگار در فکر

 فرو رفته بود، تا چند دقیقه ي دیگر از او جدا

 میشدم و دلم نمی خواست این لحظه ها را مفت از

 دست بدهم

- ي خونه به شهروز گفتم همین فردا براي قول نامه  

 بریم
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 درست حدس زدم، افکارش جاي دیگه اي بود که با

 صدایم تنش تکان اهسته اي خورد و چشمانش

 سمتم چرخید

 الزم به حضور من هست؟-

 مگه نمی خواي خونه روبه اسمت رهن کنم؟-

 !شما یا من ،براي من فرقی نداره-

کردماز اطمینانی که به من داشت کیف   

 ممنون بابت اعتمادت ولی دوست دارم خونه به نام-

 خودت باشه

 لبخند ملیحی روي لبان زیبایش جا گرفت



 ...اقا حسام-

 میدانم که ازم خواسته بود مراعاتش را کنم اما یک

 جانم ساده که این حرف ها را نداشت

 جانم-

 نگاهش را ازم دزدید، دلم می خواست بگویم ، مانند

م جانش صدا کند و دل و دینم را برظهر من را حسا  

 باد بدهد اما حیف که قول داده بودم زیاده روي نکنم

 پس فقط مجنون وار خیره اش شدم تا لبانش به

 :ارامی تکان بخورد

 یه مسائل مهمی هست که باید در موردش باهاتون-

 صحبت کنم

 !خب بیا صحبت کنیم-

 لبخند زد و دندان هاي منظمش زیبایی لبخندش را
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 دوچندان کرد

 االن نمیشه بحث مفصلیه-

 کنجکاو شده بودم، در حالی که در کوچه ي خانه ام

 می پیچیدم پرسیدم

 کنجکاوم کردي، حاال در چه مورد هست؟ نمیشه-

 سوال ها را از قبل بهم برسونی

 ریز و شیرین خندید



 !در مورد اعتقاداتمونه-

به همان موضوعی که دیشب فروغاو الال، رسیدیم   

 کلی در موردش حرف زد ، شباهت بین دو این عزیز

 حتی افکاري را که از سرشان می گذشت را هم

 شامل میشد

 مهربان لبخندي نوار چشمان زیبایش کردم

 چشم عزیزم، فردا خوبه؟زودتر میام دنبالت با هم-

 بریم صحبت کنیم بعدم بریم پیش شهروز

و به در ساختمان خانه ام که حاال نگاه را ازم گرفت  

 جلویش ایستاده بودیم نگاه کرد

 فردا می خواید برید دیدن علی اقا که-

 اِ راست میگفت، تازه بابت شرکت و کارهایش سرم

 خیلی شلوغ بود، اما گنجشککم از تمام مسائل

 حاضر مهم تر بود، سمتش برگشتم

 به علی میگم یه روز دیگه میرم دیدنش-

- و دلگیریشون واجب تره، ان شاهللاا سر علی اقا  

 فرصت

 چاره اي نبود ، سرم را به حالت تائید تکان دادم
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 ودست روي سینه ام سمت قلبم قرار دادم

 اطاعت امر بانو-



 لحن شوخ و پر مهرم خنده اش انداخت

 براي دور ماندن از رو به رو شدن با هادي و سوال و

حتمالی در مورد مهتاب با کلید وارد خانهجواب ا  

 شدم، قبل از رسیدنم از همان داخل پارکینگ به

 حنانه پیام داده بودم که داخل اتاقش برود و منتظرم

 بماند

 صداي تلویزیون و صحبت از درون سالن می امد، بی

 صدا و اهسته از پله ها باال رفتم و بعد از گذشتن از

اي به در اتاقش زدم ونشیمن و اتاق خودم ، تقه   

 دستگیره را پایین دادم و وارد شدم

 نگاهم رویش ماند، مثل همیشه با لباس هاي راحتی

 فانتزي اش روي تختش نشسته بود و گوشی اش در

 دستانش بود

 با دیدنم سریع گوشی را کنار گذاشت و صاف

 نشست

 !سالم ، چه بی صدا اومدي-

طور کهبه سمت صندلی میز ارایشش رفتم و همان  

 کتم را از تن بیرون می کشیدم جدي گفتم

 نمی خواستم هادي و فروغ ببیننم فعال-

 اتفاقا هادي کارتم داشت، از مامان پرسید کی-

 !میاي



 روي صندلی نشستم و کتم را روي پایم انداختم

 بعدا میرم پیشش، فعال به من بگو چرا بهم نگفتی-
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ر برمیگردین؟دارید زودت  

 قر و قمیشی به چهره اش داد و دست میان موهاي

 باز دورش برد و حلقه اي را به دور انگشتش به بازي

 گرفت، نگاهش به پتوي زیر تنش بود

 گفتم یه دفعه اي شد، بعدم وقت نشد، خب بهادرم-

 بود من تو ذهنم گفتم اون حتما بهت میگه

 با همان لحن جدي پر کنایه گفتم

- مثل تو معلوم نیست سرش کجا گرم بوده بهادرم  

 که به من خبر نداده، اون هیچ ، از کجا فهمیدي

 ریحانه خونه ي منه؟

 نگاهش باال امد و صاف درون چشمانم نشست

 مثل پشت تلفن دیگر ازم نمی ترسید، حقیقتش خبر

 نداشت که شانس اورده و اتش درونم را گنجشککم

 .خاموش کرده

- که رسیدم خودت نبوديمامان گفت بهم، صبح   

 ولی وسایلت بود ، پاپیچ مامان شدم گفت بابت

 اتفاقی ریحانه خانم فعال خونه ي تو ساکنه

 ناگهان نگاهش پر از کنجکاوي و مشتاق شد و



 نیشش کش امد

 حاال اون مشکل چی بوده؟ اصال چرا تو بردیش-

 خونه ي خودت کلک

 ابرو در هم کشیدم

 دونستن ایناش به تو نیومده-

 یک ابرویش باال پرید

 نکنه حدسم درسته و گلوت پیشش گیر کرده-
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 گیر کرده باشه ، از جانب شما مشکلیه؟-

 ناگهان گل از گلش شکفت ، مشتاق و هیجان زده

 تنش را به سمت لبه ي مبل جلو کشید

 بگو تو رو خدا!! وجداناا ریحانه رو می خواي؟-

افه ي ذوق مرگ شده اش دراوردمادایی براي قی  

 بخوام یا نخوام چه صنمی به تو داره؟ حرف من به-

 ...تو چیز دیگه است

 دستی بین موهایم کشیدم

 چرا نیومده صاف اینو که ریحانه خونه ي منه را-

 گذاشتی کف دسته علی؟

 لب و لوچه اش یکباره جمع شد و قیافه اش تغییر

ناپدید شدندرویه داد و تمام اون شادي و شعف   

 بار اخر که خونت بودم و رفتاراتو با ریحانه و-



 دخترش دیدم یه حس بهم گفت ازش خوشت میاد

 وقتی از سفرم اومدم و موضوع را فهمیدم حدسم

 .بیشتر شد

 خب اینا چه ربطی به سوال من داره؟-

 نفس عمیقی کشید و خیره به چشمانم گفت

 چون فهمیدم اون کسی که علی اقا بهش فکر-

 میکنه کیه

 ابرویم باال رفت و بی اختیار ته دلم حسی بد ازارم

 داد

 کی؟-

 ...ریحانه-

 دندان هایش را لحظه اي به هم فشرد ، پر حرص و
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 ناراحت ادامه داد

 خواستم بفهمه که خونه ي توئه، دوست داشتم-

 بدونه تو می خوایش و بیخیال ریحانه و دخترش

 بشه

 تمام دیشب را میان تختم جان کندم و میان افکار

 هاي مالیخولیاییام دست و پا زدم، حرف هاي حنانه

 .بدجور من را به فکر برد

 این که علی در مسافرت تمام فکر و ذکرش ریحانه و



 بهار بودن و آنقدر این احواالتش نمایان بوده که

 !حنانه متوجهاش شده بوده

ه به خودم هیچ احساساالن با دانستن محبت ریحان  

 خطري از جانب علی نمیکردم و او را رقیبی در این

 نمیدیدم، من داشتم از تمام توانم براي راضی

 .کردن گنجشککم استفاده میکردم

 اما! فهمیدن این حس از سمت علی به جانان من

 حال خوشی نبود. این که بدانم بهترین رفیقم، کسی

ست و همیشهکه از جیک و پوك زندگیام باخبر ا  

 کنارم بوده حاال دلش پیش همان کسی است که من

 !می خواهمش یک عذاب بود

 به ساختمان خانهاش نگاه کردم، از ماشین پیاده

 شدم و دزدگیر را زدم و با نگاهی به چپ و راست

 خیابان، آرام از عرض کوچه عبور کردم و جلوي

 ورودي خانهاش ایستادم
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 انگشت بر روي زنگ طبقهاش فشردم

 سالم،-

 پشت بند صدایش ،در زده شد

 و من غرق در افکاري که نمیدانستم آخر این

 داستان رفاقت قرار است چه شود وارد ساختمان



 شدم، من همیشه دلم میخواست علی بعد از

 شکستی که در زندگیاش خورد و داشتن عیبی که

یدا کندشده حسرت بزرگ زندگیاش ، فردي را پ  

 هزار مرتبه از همسر قبلیاش بهتر و عاشقانهاي

 !خرجش کند که تمام نداشته هایش را فراموش کند

 حاال، علی آن فرد را پیدا کرده بود! زنی که نه تنها

 سرتر و موجهتر از ستاره بود بلکه فرزند شیرینی

 .داشت که تمام کمبودهاي علی را پر می کرد

م چرخید و نفسم رادرد تلخ و کشندهاي در سینها  

 بند آورد، بعضی اوقات نمیتوانی خودخواه نباشی ،

 مثل من که اینبار در مقابل بهترین دوستم

 نمیتوانستم ریحانه و مارشمالویم را بذل و بخشش

 !کنم

 از آسانسور بیرون آمدم، در باز خانهاش و خودش که

 با لبخند گرمی به استقبالم آمده بود آن درد را

من نه خیانت میکردم و نه او را دور عمیقتر کرد،  

 !!میزدم ، من فقط ریحانهام را دوست داشتم؛ همین

 به سالم، خوش اومدي-
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 لبخندم نیامد، اصال لب هایم به سمت باال مایل هم

 نشد



 سالم ، قربونت-

 با دست به داخل اشاره کردم

 اجازه هست؟-

و با دست به ورودي دلبازتنش را کامل کنار کشید   

 خانه اش اشاره کرد

 بفرما-

 کفشم را از پا بیرون کشیدم و وارد شدم و در اولین

 نگاه سرسرهي کوچک صورتی رنگی در گوشهي

 نشیمنش تیغ بر روحم کشید

 براي بهار خریدمش، ریحانه بهم اجازه داده که یک-

 روز در هفته ببینمش

بیهیچ حرفی سرم را به حالت تائید تکان دادم و  

 سمت مبلمان قسمت مهمانش رفتم، دوباره آن غول

 بزرگ در وجودم قد علم کرده بود و دلش

 نمیخواست علی با آن حسی که دارد ریحانهام را

 .ببیند

 اومدي منت کشی؟-

 خودش گفت و باخنده روي مبل کناریام نشست

 نگاهم رویش نشست، روي نگاه همیشه آرام و

 خندانش

- قتو به جا بیارماومدم رسم رفا  



 لبخندش کمی محو و حال نگاهش جدیتر از قبل

 شد
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 ...فقط یه چیز بهم بگو-

 دقیق خیره ام شد

 دلیلت براي خبر ندادن به من چی بود؟-

 میدانست آنقدر سرم شلوغه که وقت براي حاشیه

 رفتن و خوش و بش ندارم پس سریع رفته بود سر

 اصل ماجرا

 نفسی گرفتم

 .چندتا دلیل داشت-

 نگاه منم صاف به چشمانش بود

 نبودت و دوري راه و حال ناخوشت چندتا از-

 دلیالش بود، یکی از دلیال هم می.خواستم خودم

 !مشکالت ریحانه را حل کنم

 گرد شدن کم سیاهی چشمانش و ابرویی که لحظهاي

 باال رفت خبر از جا خوردنش داد

- ،مهربانی بیش از اندازهاي استبه عنوان یه رئیس  ! 

 لحنش پر منظور بود و من دلم میخواست او هم

 مانند من از احساساتم نسبت به ریحانهام با خبر

 !شود، اینطور همه چی برابر میشد



 لحنم جدي بود و روراست

 قرار نبوده و نیست که این رفتار به عنوان یه-

 .مهربانی از سمت رئیسش حساب بشه

- از سمتت میشنوم، جناب حسام حرفاي جدیدي  

 !!بارگاهی

 میان کلماتش تمسخر را میشد به راحتی لمس کرد

 دلم می خواست شر این احساسات عذاب آور و
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 خسته کننده کنده شود ، پس مثل او نه طعنه زدم و

البته که براي-نه پر تمسخر مخاطب قرارش دادم  

هم نداشتم این کار دلیل عقالنی - 

 حرفاي جدیدم سرمنشاشان احساسات جدیدم-

 هست

 بدون هیچ حرفی چهرهاي مشتاق براي شنیدن را به

 خود گرفت ، انگشتان دو دستم در هم گره خوردند و

 !سعی کردم زیر نگاه رفیقم مسلط به خودم باشم

 مدت زمان زیادي احساس میکردم عالقهاي به-

 ...ریحانه دارم

اره ادامه دادمنفسی عمیق و دوب  

 ولی به حساب یک اشتباه و ترحم گذاشتمش ولی-

 االن که زمان گذشته فهمیدم که دوستش دارم و



 اینو به خودشم گفتم

 بادقت خیرهاش شدم، هیچ حالتی را نمیشد از

 نگاهش بخوانم، هیچ عکسالعمل مشخصی نداشت

 !جز سکوت

 چند لحظه فقط خیرهام بود ، ناگهان از جایش بلند

بی هیچ حرفی زیر نگاه منتظرم سمت شد و  

 آشپزخانهاش رفت

 دلم می خواست دنبالش بروم و نظرش را بپرسم ، اما

 خودم به این چند لحظه سکوت و تنهایی نیاز داشتم

 تا به حال براي حرف زدن آنقدر اذیت نشده بودم ،

 آن هم با فردي به نزدیکی علی، خدا رحم کند حرف

 !زدن با هادي را
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 عکس العمل علی آن چیزي نبود که توقعش را

 داشته باشم،البته هیچ انتظاري نداشتم ،چون تا به

 حال این حرف هابینمان پیش نیامده بود،حاال که این

 سکوت برایم محیا شده بود میفهمیدم که واقعا علی

 موهایش را در آسیاب سفید نکرده ،هر دوي ما به

مسلط شدن به خود نیاز داشتیماین سکوت و  . 

 نگاهم روي سرسرهي صورتی نشست،آب یخی بر

 روي سینهي داغ کردهام ریخته شد،عشق علی به



 بچه ها و حسرت عمیقش شد بندي به دور

 گلویم،دست به یقه ام انداختم و دکمه ي باالیی را باز

 کردم تا شاید نفس حبس شده ام باال بیاید،خدایا

ت؟ این که بدانیاین چه آزمایشی اس  

 ریحانهات چطور می تواند زندگی بهترین دوستت را

 گلستان کند و بهارش تمام چاهاي عمیق درون

 برادرت را پر کند و بتوانی استوار خودخواه بمانی و

 عشق و عالقهات را محکم به صورتش بکوبانی و

 بگویی می دانم دوستش داري اما پایت را عقب

ه حاالبکش! اي لعنت بر این دل ک  

 !هیچچیزي حالیش نیست

 بیشتر از این نتوانستم به آن سرسره خیره بمانم

 ،دندان روي هم فشردم و نگاهم را به فرش زیر پایم

 دادم،این تشابه احساسی بین منو رفیقم نباید باعث

 میشد ازم دور بشود،پس به حفظ دوستی

 چند سالهام،به عاقالنه حرف زدن،به حرمت نگه

 .داشتن فکر کردم
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 صداي قدمهاي آرامش را شنیدم، از جلویم که رد

 شد سر باال آوردم و دیدمش سینی دستش را روي

 میز گذاشت،نگاهم از چهرهي ثامت و بیحالتش روي



 .فنجانهاي کوچک قهوه نشست

 میشه بدونم ریحانه در مقابل ابراز عالقت چی-

 گفت؟

د اگر این علی هماندلم نمی خواست بگویم،شای  

 رفیق همیشگی بیاحساس به ریحانهام بود به

 راحتی از احساساتم برایش میگفتم اما حاال در این

 وضعیت زبانم رمقی براي گفتن نداشت، اما خودم

 این بحث را باز کرده بودم و حاال باید آنقدر ادامهاش

 .میدادم تا علی راضی بشود

 ازم فرصت براي فکر کردن خواست-

اهش جدي و لحنش من را یاد پلیسهاي بخشنگ  

 :جنایی انداخت، خشک و بدبین

 روي احساست مطمئنی؟ زمان زیادي که ازش-

 !حرف میزنی فوقش تا ماه شده

 درست میگفت، هنوز آنقدر منطقی بودم که بدانم

 این زمان براي دلدادگی و شوریدگی زیاد نیست، به

نگاه کند، علی حق میدادم که اینطور بدبینانه به من  

 او من را زیادي می شناخت انقدر که می دانست تا به

 حال هیچ جنس مونثی در فکرم نبوده چه برسد به

 قلبم، من همیشه زیادي عاقل و منطقی بودم ولی
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 میشد از همین دانستنها به سود خودم استفاده

 کنم

لحنی آرامسرم را به حالت تائید تکان دادم و با   

 گفتم

 اوایل مطمئن نبودم، تو خوب منو میشناسی و-

 میدونی اهل بی گدار به آب زدن نیستم، وقتی عقلم

 اوکی داد قدم جلو گذاشتم و محبتم را ابراز کردم،

 درسته این چند ماه به عدد کم بوده ولی میشه گفت

 من تمام شب ها و روزها به این حس و درستی و

ر کردمصحت و محکم بودنش فک . 

 بهار چی؟ قبول داري میشناسمت، میدونم اهل-

 !پدري کردن نیستی

 لحن بدون انعطافش کمی لجم را در میآورد، اما

 خودم را جایش میگذاشتم میفهمیدم صبر زیادي

 دارد خرج میکند

 چند هفتهاي هست پیش یه مشاور میرم-

 بهار خیلی مهمه، براي ریحانه هم همینطوره، اگر به-

ناراحتی وارد بشه ، ریحانه چند برابر اون دختر  

 !آسیب میبینه

 دیگه کم کم احساس مجلس خواستگاري را داشتم

 که علی مثل پدر ریحانه مقابلم نشسته و باال و



 .پایینم میکند

 برادر، رفیق، مسلمون اینارو همرو میدونم-

 لحن دوستانهام نه لبخندي به لبش آورد و نه از

 .حالت سنگیاش بیرونش کشید
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 آنقدر طعم دهانم گس و تلخ بود که نخواهم با قهوه

 .زهر ترش کنم

 فضا سنگین بود و تحملش داشت از توانم خارج

 میشد

 آرام از جایم بلند شدم

 امیدوارم حاال بهم حق داده باشی که از این مسائل-

 !دور نگهت داشتم

 او هم لب به فنجانش نزد

شمانش خیرهي نگاهم شدایستاد و چ  

 ذهن درگیر شدهاش را میشد به راحتی از حالت نگاه

 و صورتش فهمید

 ...بیشتر از این مزاحمت نمیشم، راستی-

 از جایمان تکان نخورده بودیم و در همان حال سعی

 !کردم لبخند بزنم، هر چقدر هم شده تصنعی

 براي ریحانه خانم خونه پیدا کردم، امروز براي-

میرم، به عنوان وکیلش گفتم در جریان قراردادش  



 .باشی بهتره

 دلم می خواست با یک تیر دو نشان بزنم، هم رفاقتم

 را نشان دهم و هم جایگاه او را در زندگی

 گنجشککم یادآور بشم

 دستت درد نکنه، داري براش سنگ تموم-

 .میگذاري

 لحنش نه کنایه داشت و نه پرطعنه بود

اینطور صحبت کردن به اما خوشم نیامد، میدانستم  

 علی نمیآید، رفیقم در این لحظه بیش از اندازه
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 .حالش گرفته بود

 نگاهم روي چراغ قرمز نزدیک شرکت ماند، ممکن

 بود علی به ریحانه زنگی بزند و حرفی در مورد این

 !گفتگو یا دوست داشتن من صحبت کند

وقعیت را آنقدر درستدلم میخواهد بتوانم این م  

 مدیریت کنم که نخواهم بین علی با گنجشککم یک

 !نفر را انتخاب کنم

 چراغ سبز شد که گوشیام زنگ خورد،

 از دیدن اسمی که روي صفحه افتاده بود حسابی جا

 خوردم

 ایکون سبز را کشیدم



 !!سالم، اینورا-

 صداي تیز اما پر ناز مهناز فضاي ماشین را پر کرد

- اي پارسال دوست امسال آشناسالم، آق  

 لبخند کجی روي لبم نشست

 شما تحمل دو تا کالم حرف حساب را نداشتی و-

 !رفتی حاجی حاجی مکه

 حرف حساب نبود توهین بود، البته که توقع زیادي-

 بود که جناب بارگاهی زنگ بزنه و معذرت بخواد

 ابرویم باال پرید

 بابت نصیحتهام عذر بخوام؟؟-

محکم از بینیاش بیرون داد را به صداي نفسی که  

 وضوح شنیدم

 بی توجه به آثار کالفگی و توقعی که بعد از این مدت

 بیخبري به زبان میآورد ، خیلی عادي گفتم
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 !چه خبر؟ شنیدم با بچه ها رفتی کویر-

 میدانست که قرار نیست حرفی که او میخواهد از

لحن او هم مثل همیشه شد دهان من خارج شود،  

 آره رفتیم یکی دو روز افرود ، ماشین بردیا که-

 .خراب شد مجبور شدیم برگردیم به کویر نرسیدیم

 ماشینش دیگه عمرشو کرده بود-



 اره، ولی بدجور حالش گرفته شد-

 بهش زنگ میزنم-

 خوب میکنی،حقیقت براي چیز دیگه زنگ زدم-

طور که حواسماز پارکینگ شرکت وارد شدم ، همان  

 :پی رانندگیام بود گفتم

 میشنوم-

 تولد آرینه، همرو ویالشون دعوت کرده، البته قراره-

 ...خودش بهت زنگ بزنه، ولی

 سکوت کرد و من منتظر ادامهاش شدم

 ولی گفتم چون ممکنه قبول نکنی خودم بهت زنگ-

 بزنم قبلش یه چیزایی را بگم

ه موبایلماشین را پارك کردم ، چشمانم روي صفح  

 نشست

 زود بگو شرکتم-

 لحن جدي و کم حوصلهام زبانش را کمی روي دور

 تند انداخت

 می خواد از ساینا خواستگاري کنه، دلش می خواد-

 همه دوستاشون باشن، می دونست تو از این خنک

 بازي ها خوشت نمیاد گفت من بهت زنگ بزنم ،
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ن میتونم نرمت کنمبیچاره فکر کرده م . 



 لحنش روي جملهي آخرش پر طعنه و رنجیده بود،

 بی توجه به حس و حال صدایش گفتم

 کیه، چند تا چند؟-

 جا خورده از سوالم سریع گفت

 پنجشنبه قراره عصر همه اونجا باشن ، هستیم تا-

 .جمعه

 باشه-

 سریع و پر اشتیاق گفت

 باشه یعنی میاي-

 :در ماشین را باز کردم

- ه، فعال هم خداحافظار  

 *ریحانه*

 در ماشین را بستم و به چهره و قامت مردانهاش از

 این فاصله خیره شدم، به صورت جذاب و جدیاش

 که نور آفتاب به اجبار اخمی بین دو ابرویش انداخته

 بود، نمی دانستم مرد صاحبخانه چه میگفت و

 حسام چه چیز داشت براي گفتن که از من خواسته

ماشین منتظرش بمانم، برایم مهم نبود، بود، درون  

 دیگر میدانستم این مرد هر کاري میکند پشتش

 صالح و منفعت من و دخترکم قرار دارد، در کنارش

 خاطرم جمع بود و این وجودم را پر از احساس



 رضایت میکرد،حاال که دوباره خیرهاش هستم و دارم

 یک دل سیر بدون خجالت و ترس از مچ گیري

ماشایش میکنم، احساس میکنم اینچشمانش ت  
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 روزها عاشق تر از همیشهام، محبتهاي حسام

 درختچه ي عشقم را چنان پرورش داده بود که دیگر

 .من هر چه بودم محبت به این مرد بودم

 دیشب را تماما به او فکر کرده بودم، وقتی به هزار

ه حسام رويالتماس مریم و تهدید زنگ زدن ب  

 تختش کشاندم، اما تا صبح یک لحظه خواب به

 چشمانم نیامد و تمام شب را به یاد او و بوي عطر

 تنش سپري کردم ، به تفاوتها و سوالهایی که

 هنوز تمام ذهنم را اِشغال کرده بود فکر کردم، بعد از

 نماز صبح مانند همیشه خدایم بود که آرامم کرد و

می از هم فاصله داد تا بتوانممغز و مشغله هایم را ک  

 براي چند ساعت کوتاهی پلک روي هم بگذارم و

 میان عطر حضورش دوباره حسامم را میان خواب

 .ببینم

 خواب و بیداریام دیگر برایم زیاد فرق نداشت،

 این مرد شده بود

ن ُِ  



 . همهاش از آ

 صداي زنگ گوشیام حواسم را پرت و نگاهم را از

ي علیآقا بودرو به رو گرفت، شماره  

 سالم-

 سالم ریحانه خانم، خوبید، بهار جانم خوبه؟-

دب جوابش را دادمُ  مو   

 مچکرم ، الحمدهللاا اونم خوبه-

 صدایش مثل همیشه نبود،یک حس خاص یک

 گرفتگی میان لحن صدایش به شدت خودنمایی

 میکرد
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 می تونم امروز بهار را ببینم؟-

یکبارهاش کمی متعجبم کرد، همین دیروز او تقاضاي  

 !را دیده بود! شاید دلش سیر نشده؟

 پر از احترام گفتم

 بله ایرادي نداره، فقط من االن خونه نیستم-

 خبر دارم، بهار هم همراهتونه؟-

 لحن صریحش اجازه نداد فکر کنم از کجا خبر داره

 فقط جواب دادم

 نخیر، خونهي آقاحسام پیش مریمه-

- شه من برم دنبالشون ببرمشون خونهام؟ خواهرممی  



 !خونهي منه

 هیچ چیزي در ذهنم نبود، جوابی براي جواب منفی

 یا نخواستنم نداشتم

 در سمت راننده باز شد ، نگاهم بیهوا سمت حسام

 که درون ماشین مینشست و نگاهش روي من

 وموبایل میان انگشتانم کشیده شد

 همانطور محترمانه گفتم

- من موردي نداره، فقط من کارم داره اینجا از نظر  

 ...تموم میشه

 خودم تا یه ساعته دیگه برشون میگردونم، یا اگر-

 دوست داشتید تا یه ساعت دیگه با حسام بیاین

 دنبالشون

 صدایش نه خواهشمند بود و نه انگار دنبال اجازه

 گرفتن بود، بیشتر شبیه این بود که دارد به من

ه بود حس خوبی نداشت ، امااطالع میدهد، هر چ  
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 قولی که داده بودم را هنوز به یاد داشتم، سعی کردم

 منطقی باشم، دو تا دختر در خانهي حسام عالقهاي

 افراطی به این مرد داشتن ، سعی کردم احساسات

 بدم را کنار بگذارم

 باشه، فقط از مریم هم بپرسید، اگر دوست داشت-



نبالشون بریدد . 

 .از االن میدانستم مریم با سر قبول میکند

 ممنونم، لطف کردید، مزاحمتون نمیشم،-

 خدانگهدار

 خواهش می کنم خداحافظ-

 گوشی را قطع کردم

 پدر مریم خانم دارن میرن دنبالشون؟-

 نگاهم سمت چهرهي مهربانش برگشت

 نه، علیآقا بودن،میخواستن بهار را ببینن-

کمی گرد شد قهوهي چشمانش  

 خب؟-

 گوشی را درون کیفم گذاشتم

 قرار شد برن دنبالشون-

 به وضوح اخمی روي پیشانیاش جاي گرفت و

 لحظهاي بعد به همان سرعت پدید آمدنش محو شد

 ،بدون حرفی ماشین را روشن کرد

 چشمانم دوباره روي نیم رخ ا ستورهایش نشست،

 دلم در سینهام جمع شد

- ط من از کی میتونم وسایلبابت امروز ممنون، فق  

 ببرم
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 نیم نگاهی سمتم انداخت

 از همین امروز-

 همان لحظه دستش را مقابل صورتم باال آورد و

 دسته کلیدي را میان انگشتانش تکان داد

 بفرمائید-

 ذوق و شوقی یکباره وجودم را پر کرد، دست باال

 بردم و دسته کلید را گرفتم

- قدر عالی، ممنونمچ  

 سرش سمتم چرخید ونگاه گرمش روي چشمان پر

 شعف و لبهاي کش آمدهام چرخ زد

 !چقدر این چهرهتو دوست دارم-

 هنگ کرده از حال پر مهر صدایش و حرف شیرین

 یکبارهاش نگاهش کردم

 از دیدن چهرهي جا خوردهام خندهاش گرفت

 ببخشید، دست خودم نبود-

هر حرفت در دلم بهشت چی را ببخشم؟ این که با  

 نویی میسازي و ویرانه هاي درونم را گلستان

 میکنی؟؟

 چیزي نگفتم فقط چشم گرفتم و میان آن همه

 حرفی که روي زبانم میچرخیدن به رو به رو خیره

 .شدم، هنوز براي ابراز عاشقانههایم زود بود



 !راستی-

 گوشهایم تیز شد و تمام حواسم معطوف صداي

 خوش آهنگش شد

 این رفیق شفیق ما موبایل شما را درست نکرد؟-
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 نگاهش کردم، شانهاي باال انداختم

 بعد از اون روز آنقدر ماجرا پیش اومد که من یادم-

 رفت ازشون بپرسم، خیلی وقتم شده که گوشیشون

 دسته منه، تو این موقعیتم خودشون بهش نیاز دارن

و دوستانه ادامه دادبا همان لحن ساده   

 ان شاهللاا از این به بعد همش راحتیه، خب خانم-

 خانما چقدر وقت دارم در معیتتون باشم؟

 بیاختیار نیشم باز شد، نمیتوانستم اعتراف نکنم

 وقتی اینطور میخواندم چگونه مانند دختران دم

 بخت ذوق میکردم

 مگه تو بنگاه از انبار بهتون زنگ نزدن؟-

اه لبانش جمع شد و منظرهي بانمکابروهاش همر  

 بینظیري را برایم نقش زد

 !چرا این کار دست از سر من برنمیداره-

 دل صعف رفتهام وادارم میکرد خیرهي حالت

 جدیدش بمانم



 من امروز برمیگردم خانهي خودم تا وسایلم را جمع-

 .کنم

 چشمانش کوتاه سمتم برگشت

 شب میام میبرمتون-

 زحمتتون نمیدیم-

ایش کش آمدلب ه  

 خانم شما براي من رحمتی و تمام-

 دیگر نتوانستم جلوي لبهایم را بگیرم تا به وسعت

 صورتم کش نیایند
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 ممنون ولی تو همین چند ساعتم میشه یه کارایی-

 کرد تا زودتر برم خونهي جدید

 جمعه ماشین میگیرم وسایل را بار بزنیم، خوبه؟-

یل زیادي نداشتم، هر چه که بود در حد نیازمن وسا  

 بود و بس و جمع کردنشان خیلی زمان نمیبرد، فکرم

 را طور دیگري به زبان آوردم

 تا پنجشنبه وسایل را جمع شده است-

 نگاهش دیگر به رو به رو بود

 من پنجشنبه مهمونی دعوتم، جمعه برمیگردم-

 خب شما براي چیدن بیاید کمک-

ا زدم که نیم نگاهی جدي اما پربه شوخی حرفم ر  



 مهر سمتم حواله کرد

 تا نیومدم دست به هیچی نمیزنید، میخوام صفر تا-

 .صدش کنارت باشم

 کنارم باشه!! پشت این حرف ساده چقدر دوست

 .داشتن نهفته است

 نگاه لبریز شده از عشقم را چفت صورتش کردم

 ممنون که دارید زندگیمو شیرین میکنید-

ل سمتم چرخ خورد ، قهوهي شیرینچهرهاش کام  

 نگاهش برق میزد

 هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزي با حرف اینطور-

 به خودم به بالم، حتی شاید بیشتر از وقتی که

 شرکتم اسم و رسمی برایش خودش پیدا کرد

 خندیدم و دوستانه گفتم

 منم هیچ وقت فکر نمیکردم رئیس پر جذبه و کمی-
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 بداخالقم بتونه اینطور آدمی باشه

 ابروهایش پرافتخار باال پرید و نگاهش دوباره سمت

 خیابان برگشت

 زیادي منعم کردي دامنتو گرفتم-

 خندیدم ، حال خوشم اجازه نداد حرف دلم را نگویم

 من راضی ام-



 نگاهش از حرفم گرد شد ، ناباور نگاهم کرد

- بلهاي که منگفتی راضیاي!؟ این یعنی همون   

 منتظرش بودم؟

 خون در رگهایم مثل آتش جوشید و شرم و حیاي

 همیشگیام تا بناگوشهایم را سرخ کرد، میان

 حرارت تنم سوختم و آب شدم

 چشمان شرمگینم را ازش دزدیدم و آرام گفتم

 قبلش باید در مورد اون مسئله که گفتم حرف-

 بزنیم

 ماشین جلوي خانهي علیآقا ایستاد

- ان پایین میرسونمتونبگو بی  

 ماشین میگیرم از این جا یه راست برگردیم خونهي-

 خودمون

 تنش کامل سمتم چرخ خورد و دستش روي فرمان

 ماند

 من هنوز دلم با رفتنت نیست-

 این یعنی من نگرانتم و من چقدر خوشم میآمد از

 این دستور زبان جدید

 طاهر که دستگیر شد، مریم هم مجبوره برگرده-
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 دیگه منم تا جمعه کارامو بکنم تا شما بیاید



 نفسش را محکم بیرون داد

 باشه، خب برو بیا میرسونمتون خونه خودتون-

 لبخندي کوچک روي لبم نشست

 بهار چند دقیقه اي بیشتر کنار علیآقا بمونه بهتره-

 دستی بر ریشهاي روي گونهاش کشید

ش رضایت دادننگاهش کدر شد اما لبان  

 باشه، فقط خیلی مواظب خودت و مارشمالو باش-

 سرم را به نشانهي مثبت تکان دادم ، کیفم را روي

 شانهام زیر چادر درست کردم، دست به دستگیره

 ماشین گرفتم

 چشم، شما هم مراقب خودتون باشید و مهمونی-

 بهتون خوش بگذره

 مچکرم-

 خدانگهدار-

با خداحافظیاش شداز ماشین پیاده شدنم مصادف   

 نگاهم روي چهرهي آرام و صبورانهي علی نشست

 که بیتوجه به ما خودش را سرگرم بهار کرده بود و

 .غرق دنیاي او شده بود

 چاییتون که یخ کرد-

 صداي مهربان الهام چشمانم را سمت خودش کشاند

 لبخندي مؤدب روي لب نشاندم



 نه داغه هنوز-

یشد خم شد و چايدر حالی که از روي مبل بلند م  

 مقابلم را برداشت
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 بزارید داغش کنم-

 نه خوبه، زحمت نکشید-

 لبخندي گرم و دوست داشتنی روي لب نشاند

 از بیرون اومدین چاي داغ مزه میده، االن-

 برمیگردم

 در حالی که تشکر میکردم او سمت آشپزخانه رفت

 علی میدونه-

مریم سرم را سمتش چرخاند، با حرف سریع و جدي  

 لحنی آرام و زمزمهوار پرسیدم

 چیو میدونه؟-

 به جاي آن که او هم نگاهش به من باشد، خیرهي

 همان سمتی که علی و بهار مشغول بازي بودند مانده

 بود

 لحنش یهجورایی مرموز و خشک بود

 خواستگاري حسام از تو رو-

 جاخوردم

 از کجا فهمیدن؟-



شد لحنش کمی حرصی  

 آقا حسامتون-

 متوجه دلیل حرص پنهان میان کالمش نشدم ،اما

 فکر به این قضیه که چرا حسام این کارو کرده

 فاصلهاي میان کالمم انداخت

 علی دوست صمیمیه حسام، خب از نظرش این بد-

 نبوده

 البته که چرا باید بد میبود؟ مگر من و حسام قرار
1332 

 یک قدم با تو      

می را مرتکب بشویم؟ ما هم مثل تمامبود جر  

 !آدمهاي این کره خاکی عاشق شده بودیم

 شاید حتی اینطور که خود حسام دوستش را در

 جریان گذاشته بهتر بود تا اینکه من حرفی بهشون

 میزدم

 ریحانه چرا بعضی وقتا آنقدر خنگ میشی؟-

 لحن تند اما آهستهاش چشمانم را گرد کرد

در هم و چینهایی گوشهيابروهایش گره خورده   

 چشمانش افتاده بود، این یعنی مریم حسابی عصبی

 است! اما چرا؟؟

 درسته من خنگ شدم چون واقعا دلیل این همه-

 عصبانیت تو رو نمی فهمم



 حاال تنش مانند نگاهش سمتم چرخ خورد

 به احساس علی فکر نمیکنی؟ نمیبینی چه حال-

 !اَسفناکی داره؟

علی برگشت، بهار حاال میاننگاه گیج شدهام سمت   

 آغوشش بود و سر اوکنار گوش بهار و انگار از گوشه

 به چهرهي دخترکم خیره بود ، صورت بهار در دیدم

 نبود ، من به واقع متوجه حال خرابی در این مرد

 نشده بودم، براي من او مانند همیشهاش بود، جز

 !بیتوجهی شدیدي به من و مریم و خواهرش

جازه نداد حرف جدیدي بین من و مریمآمدن الهام ا  

 جاري بشه

 بفرمائید-

 فنجان را از روي سینی که به سمتم گرفته شده بود
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 برداشتم

 .وتشکر کردم

 از همان زمانی که درون ماشین علی نشستیم و بهار

 در همان وهلهي اول خوابش برد فهمیدم حرفهاي

ده، علی یه جور عجیبی بامریم کم بیراه هم نبو  

 همیشهاش متفاوت بود، او با لحن قاطع و محکمی

 امر کرده بود که می رسانتمان و من بابت مریم و



 هدیه دادن این لحظهها به او قبول کردم و از قصد

 هم عقب نشستم و آن دو را جلو کنار هم گذاشتم تا

 مریم از این دقیقهي اندك لذت ببرد اما رفتار خشک

ت وحشتناك سنگینش لذت که هیچ زهريو سکو  

 عجیب به حلقمان ریخت

 چند باري هم مریم بحثی را وسط کشید اما علی جز

 جوابی کوتاه هیچ چیز دیگري نگفت که این یعنی

 قرار نیست براي صحبت با شما قدمی بردارم، از آینه

 وسط چهرهي گرفتهي علی جلوي چشمانم بود و

سمت دیگر نگاهم نیمرخ ناراحت و تلخ شدهي مریم  

 بود

 این دو تصویر حال دلم را بد میکرد پس به چهرهي

 معصوم و فرشته گونهي بهارم خیره شدم و بیاختیار

 فکري مالیخوییایی سراغم آمد ، که ممکن است

 حرفی که حسام بهش زده علت تمام این مجهوالت

 است؟
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میرسیدم، به که اگر باشد! به جواب خطرناکی  

 حرفی که مریم زیاد وسطش کشیده بود، عالقه اي از

 !!سمت این مرد

 نفسم تلخ شد، ذهنم آلوده و خراب شد



 .اخمی بیاراده روي صورتم نشست

 ممکن نبود! این افکار نشأت گرفته از رفتار و

 !!حرفهاي مریم و حسام بود ، حسام

 !اسم او بیاختیار به ذهنم آمده بود

درونیام میدانست که حسام هم درپس احساسات   

 مقابل علی گارد دارد و دلش نمیخواهد من و بهار

 .زیاد کنار او باشیم

 و این را حتی زمانی که مریض بود به صورت عیان به

 !!رویم آورد! اینکه آقاي سلیمانی برایم علی نشود

 !سرم به گیج افتاد، این دانستهها چقدر بدمزه بودند

  آمد و از آینه روي صورت علیبیاختیار نگاهم باال

 نشست که با نگاه خیرهاش بر رویم غافلگیر شدم،

 !کسی لگدي محکم به سینهام زد

 سریع نگاه دزدیدم، نه بابت شرم و حیا بلکه ناباوري

 !گیج و حیرانم کرده بود

 ماشین ایستاد و صداي گرفته اما پرمحبت مریم که

 مرد درون ماشین را مخاطب قرار داد

- بابت ما امروز به زحمت افتادید، بفرمائید باال خیلی  

 یه چایی در خدمتتون باشیم

 من از شما بابت همراهی بهار ممنونم، مزاحم-

 نمیشم
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 صداي باز شدن در سمت کمک راننده سرم را باال

 کشید، نمیدانم چرا در خود نمیدیدم که نگاهش

زبان بیاورمکنم و یا تشکري ساده به  ! 

 ...مراحمید، وظیفه بود-

 مریم مشغول تعارف تیکه پاره کردنهایش بود و من

 در حال تکه کردن خودم تا ادب را نخورم و با

 تشکري کوتاه تن خشک شدهام را از ماشینش

 !بیرون بکشم، اي کاش نمیفهمیدم

 ممنون ، شب بخیر-

 لحنم خشک و رسمی بود اما هر چه بود بهتر از این

د که هیچ نمیگفتم ، پتوي بهار را روي صورتشبو  

 انداختم و خواستم به سرعت و بدون نگاه کردن

 بهش پیاده شوم که صدایم کرد

 ریحانه خانم-

 قلبم به گلویم آمد، حرف زدن که هیچ حاال باید

 نگاهش میکردم، نگاه خشک و سردم سمتش چرخ

 خورد

 میشه یه چند دقیقه باهاتون حرف بزنم؟-

- ی؟براي چ  

 تند و صریح پرسیده بودم، دست خودم نبود عقلم



 دوباره زمام تنم را به عهده گرفته بود

 او جا نخورد با همان چهرهي عادي و صد البته گرفته

 خیرهام بود

 اگر میشه بهار را بدین مریم خانم ببرند، متوجه-

 !میشید
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 سرم را به نشانهي مثبت تکان دادم

 االن بر میگردم-

 خشک و خشن قبول کرده بودم اما در درونم

 برعکس ظاهر آرومم ولولهاي به پا شد

 از ماشین پیاده شدم، مریم ساك بهار را روي شانه

 انداخت و بی هیچ حرفی سمت خانهشان رفت و

 زنگ را که زد نگاهم کرد

 هیچ نگفت، اما از چشمانش همه چیز را خواندم، او

دلش میخواست بداند که حرف جا خورده بود و  

 علی چیست و شاید حدسهایی هم میزد و امان از

 حدسهایی که من عالقهاي به شنیدن هیچ

 کدامشان نداشتم

 در که باز شد جلوتر از مریم وارد خانه شدم، مریم

 در را پشتش نبست

 نزدیک در خانهشان بودم



 بدش من-

 سمتش چرخیدم، چادرم را رها کردم و بی هیچ

خواستهاش را اجابت کردمحرفی   

 بهار را که به دستانش سپردم، پتو را روي تن غرق

 خواب بهار درست کردم و خواستم عقب بکشم

 نگران من نباش-

 سر و نگاهم باال آمد و روي نگاه پر مهر اما غمگینش

 نشست

 نگران چیت نباشم؟-

 لبش به لبخندي مهربان کش آمد
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- ونم حسامو دوست داري ولی در مقابل علی بهمی د  

 من فکر نکن

 اخمی عمیق روي پیشانیام نشست

 چرت و پرت نگو-

 تو بگو فقط باشه، بهم قول بده-

 درونم غوغا به پا بود و حرفهاي مریم داشت ضامن

 احساساتم را میکشید و این من را می ترساند که

ماگر بشود ممکن است چه حرفهایی را نثار علی کن  

 پس استغفاري کردم و در حالی که چادرم را مقابلم

 درست می گرفتم همانطور محکم گفتم



 برو تو-

 و با قدمهایی محکم به سمت در خانه رفتم

 در خانه را پشتم نبستم، تمام سعیم حفظ آرامشم

 بود و بها ندادن به افکاري که متناسب من و

 علی آقا نبود

بود چون من ایناو از ماشینش پیاده شده بود، خوب   

 هواي یخ زده و سرد را به درون ماشین و خلسهاش

 ترجیح میدادم

 نگاهش روي قدمهایم و با ایستادنم در آن سمت

 ماشین روي چهرهي بی حالتم نشست

 بیرون سرده-

 خوبه-

 سرش را به حالت تائید تکان داد و این یعنی قرار

 است حرف مهمی بزند، حرفی که قرار نبود این

ي معمول گفتنش را به تعویق بیندازدتعارفها  
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 دستی بین موهاي جوگندمی پرش کشید و لحظهاي

 نگاه ازم گرفت و لحظهاي بعد دوباره مسیر نگاهش

 بودم

 حسام امروز از اتفاقات افتاده ي بینتون گفت،-

 !حقیقت جا خوردم



 گلویش را صاف کرد و هر دو دستش را در جیب

لتوي مشکیاش فرو بردپا  

 !این از هر دو سمتش عجیبه-

 حرفهایش یک جوري بود، دلم میخواست معنی

 واضح حرفهایش را بفهمم

 یعنی چی؟-

 نگاهش راست و مستقیم بیهیچ رودربایستی

 خیرهام شد

 یک سمت این ربطه حسام سفت و محکم با-

 اخالقیات تلخ و سرده کسی که تو این همه سال که

یچ توجهی رو ازش نسبت به خانمهاکنارش بودم ه  

 !ندیدم و در سمت دیگه شمایید

 سکوت کرد، سرما بینیام را میسوزاند و دستانم از

 سرما و درد به ذوق ذوق افتاده بود

 چشمانش از صورتم رها شد

 مدت زمان زیادي نیست که در کنارتونم ولی انقدر-

 شناختمتون که از مردها دل خوشی ندارید و فراري

رتباط با اونها هستید و حاال قرار گرفتن شما دراز ا  

 کنار هم پازل سختی رو میسازه

 تا اینجاي حرفش با در نظر نگرفتن لحنش درست و
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 حقیقت بود، اگر من هم شخص سوم این بودم

 و مانند تماشاچی به این موضوع نگاه میکردم

 مطمئنا این احساسات را داشتم

بدون هیچ موضع گیریه بدي گفتم پس : 

 درست میگید،اینم قبول دارید که انسانها در-

 مقابل همه یک رفتار و احساس رو ندارن

 یعنی تو هم عاشق حسامی؟-

 پرسش صریحش شرم را میان رگهایم جاري کرد

 فقط میخواستید همین رو بدونید؟-

 نه ، چون حسام گفت قراره فکر کنید و من در-

کر کردن میخواستم باهاتون صحبتمورد همین ف  

 کنم

 بینی و گونههایم به واقع منجمد شده بود و حس

 چندش و خجالتآور ریزش آب بینیام ذهنم را

 مشغول کرد،حرفهایش با همیشه فرق داشت ! اصال

 !!خودش علی همیشگی نبود

 و فردي در درونم خیلی بدش نمیآمد حرفهایش را

له چه چیز دربشنود و بداند این دوست چندین سا  

 !مورد حسامم میخواهد بگوید

 انگشتش را زیر بینیاش کشید

 چقدر حسامو میشناسی؟-



 لباسم براي این همه ایستادن در این سرما مناسب

 نبود، بازوهایم درد گرفته بود

 :کالفه و یخ زده گفتم

 چرا این سوالو می پرسید؟-
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دهام نگاه کرد بعد ازدقیق به چهرهي قندیل ز  

 مدتها در امروز لبخند محوش را جز بهار به فرد

 دیگري هم دیدم

 صورتتون از سرما قرمز شده، میشه بقیهي حرف ها-

 رو تو ماشین بزنیم؟

 دلم نمیدانست علی چه میخواهد بگوید اما عجیب

 لج کرده و با او بناي ناسازگاري برداشته بود ، اما

ه بود و می دانست توانعقلم از وضعیت تنم آگا  

 ایستادن ندارم

 پس سریع قبول کردم و انگشتان قلم شده از

 سرمایم را به دستگیره در انداختم و سریع درون

 .ماشین نشستم

 تا نشست، بخاري ماشین را زیاد کرد و من بیاختیار

 دستان قرمز شده و چروك افتادهام را مقابل

 دریچهي بخاري گرفتم

- اب بله و خیرت بهمیدونم از نظرت جو  



 حسام به من ربطی نداره اما من مثل یک پدر یا عمو

 به شدت نگران بهارم هستم

 چشمانم متعجب از حرفهاي پراحساس ،غمگین و

 :دلواپسش رویش نشست ، نگاهش به فرمان بود

 میخوام بدونم حسامو کامل میشناسی، غرور و-

 خودخواهی و اخالق تندش رو می دونی؟ چون قرار

زندگی مشترك همیشه روي پاشنه آرامش و نیست  

 !خوشی بچرخه

 نفسی گرفت و ادامه داد
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 !مدت این آشنایی خیلی کمه حتی به سالم نمیرسه-

 و تو داري اعتماد میکنی و روي زندگی بهار و خودت

 ریسک میکنی

 نمیدانم چرا بحث دلسوزش برایم سنگین آمد و

رد کرداعصابم را خو  

 انگار شما دلسوزتر از منید براي دخترم؟-

 نگاهش باال آمد و من عصبی ادامه دادم

 اگر قرار شده فکر کنم چون نخواستم ریسک کنم،-

 من نه خوشی به دلم زده و نه آنقدر مانده و درمانده

 شدهام که از هول حلیم بیفتم تو دیگ، نخیر بنده

چون هربعد از درخواست ایشون گفتم فکر میکنم   



 چه شما میگویید را خودم سنجیدم

 او از لحنم ناراحت نشد و با همان چهرهي منطقی

 خیرهام ماند و پشت من ادامه داد

 خوبه، پس به تفاوت فرهنگی و اعتقادي و-

 خانوادگی و مالیتون فکر کردي؟ به مجرد بودن و بی

 تجربگی حسام فکر کردي؟ حتی به این فکر کردي

سالیان ساله که این تجارت و که خاندان بارگاهی  

 بازرگانی را در خانوادهشان ادامه میدهند و برایشان

 فرزند و نوه و نویرهي پسر خیلی مهمه! یعنی حسام

 باید فرزند پسري داشته باشد که این راه را ادامه

 بدهد! و تو فکر کردي براي بودن این فرزند و آسیب

 !ندین بهار

من را با شدت به حرفهایش ته دلم را خالی کرد و  

 قعر چاهی بلند و تاریک انداخت، به واقعیت هایی که
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 !ندیده بودمشان ، عشقم کورم کرده بود

 !تنم لرزید و یخ کردم، سرم لحظهاي گیج رفت

 کی آنقدر خودخواه شدم که این ها را ندیدم و

 نفهمیدم؟؟

- براي توحسام پسر خوبیه، خیلی خوبه، شاید   

 بهترین گزینه باشه و مطمئنم از عشقش سیراب



 میشی و میتونی غمهاتو فراموش کنی اما بهار چی؟

 سوالش مشت محکمی به سرم بود وخورد شدن تمام

 افکارهایم

 نمیخوام روي تصمیمی از سمت تو تاثیر بگذارم ،-

 اما به شدت نگرانم، میدونم تو مادرشی و این برایت

ما بهار جزوي از زندگی من شدهقابل باور نباشد ا  

 تکه.اي که حسرتهایم را پاك کرده، من اقرار

 میکنم در مورد این اتفاق به شدت خودخواهم و

 بیشتر از تو به بهار فکر می کنم

 حرفهایش به شدت حقیقت بود و این حقیقت مثل

 چاقویی در سینهام فرو رفته بود و دردي وحشتناك

بودرا مهمان قلب و سینهام کرده   

 نمیتوانستم لحظهاي دیگر آن جا بمانم

 چادرم را جلو کشیدم و در ماشین را باز کردم

 ممنون از حرفاتون ، چشم حواسم رو جمع میکنم،-

 خداحافظ

 و قبل از اینکه از سمت او صدایی بشنوم در را بستم

 و سمت خانه قدم تند کردم، سمت بهاري که این

ا کرده بودمروزها بیانصافی بزرگی را در حقش اد . 
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 اشک هایی که بند نمیآمد را با کف دست پاك کردم



 و بهار غرق خواب را به سینهام فشردم

 !االن بیدارش میکنی-

 برایم مهم نبود، حال خراب و صدایی درونی که

 متهمم میکرد به بیمهري و بی عطوفتی ،داشت از

 درون نابودم میکرد

- گ بزنم علی بگم این حرفا چی بوده بهمن باید زن  

 تو زده

 میان اشکهاي سرازیرم و بغض ورم کرده در گلویم

 :با صدایی خش افتاده گفتم

 الزم نکرده-

 مریم عصبی شده از ظاهر آشفتهام بهار را به زور از

 آغوشم و انگشتانی که خیال رهایی نداشتند بیرون

توکشید و به نرمی روي تخت خودش خواباندش و پ  

 را روي تنش کشید و من با حسرتی دیوانهوار فقط

 خیره.ي جسم آرام دخترکم بودم

 به خدا همتون دیوونهاید، اون مردك که معلوم-

 نیست چشه و اومده یه سري حرف درست و غلط را

 بهم گره زده و انداخته تو زمینت تو هم که عین

 آدمهاي کوته بین و بیعقل داري براي هیچی زار

ن حسامم که معلوم نیست تو این شرایطمیزنی، او  

 کجاست و اصال از رفیقش خبرداره یا نه



 حرفهاي مریم میان آشوب درونم بیثمر بود ،در

 این لحظه من بودم و احساساتی مادرانه که با

 حرفهاي علی به عذاب وجدانی عجیب دچار شده
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خودم را میزدم امابودند، میدانستم ناعادالنه داشتم   

 این آشفتگی و اشک ها دست خودم نبود، خودم را

 نمی فهمیدم! منی که در تمام لحظههاي زندگیام

 عقلم بر تمام احساساتم ارجحیت داشت و ابتدا تمام

 مسائل را حالجی میکردم و بعد قدم در آن راه

 میگذاشتم حاال به کوچکترین مسائل فکر نکرده

ر به آمد ِن فرزندي جدید وبودم ، به آینده ي بها  

 ...تحت تاثیر قرار گرفتن بهار، به نابلدي حسام

 یا همین االن زنگ میزنی حسام و از سیر تا پیازو-

 براش میگی یا خودم زنگ میزنم و هر چی به دهنم

 میاد به هر جفتشون میگم

 لحن کفري و بیطاقت مریم نگاهم را از بهار کند،

چشمانم بابتاشکهایم را پاك کردم، سر و   

 گریههاي طوالنیام تیر کشیدند

 االن نمیشه، بزار یکم بگذره، حالم خوب نیست-

 االن

 بله که حالت خوب نیست، دو ساعته اومدي تو اتاق-



 و داري مثل ابر بهار اشک میریزي که چی، حسام

 بلد نیست بهار را بزرگ کنه و اگه بچه بخواد چی

کنه و فالن و میشه و اگر بعد ازدواج رفتارش تغییر  

 !بهمان

 دستش را آرام و پرنوازش روي موهایم کشید و

 صدایش به طور آشکارا پر از مالیمت شد

 عزیزدلم می دونم بهار مهمه، میدونم همه ي-

 !زندگیته ولی تمام اینا با یه مشاوره حل میشه
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 می دانستم درست می گوید ، اما درد من مشاوره و

 حل این مشکالت نبود، درد من فراموش کردن بهار

 بود، لحظاتی که کنار حسام بودم و دیگر شبیه یک

 .مادر نبودم، فرزند من حقش در زندگی این نبود

 من از دست خودم و خودخواهیهاي خودم شاکی-

 ام

 نگاه مهربانش پر از غم شد

 تا کی می خواي خودتو بزنی؟ تا کی می خواي به-

بهار زندگی کنی تا ریحانهي فخار؟ عنوان مادر  

 نفس سنگینم را بیرون دادم و پر بغض زمزمه کردم

 وقتی بیتوجه به رفتار شوهرم و بیعالقگیهاش به-

 زندگی بچه دار شدم ، ریحانه و عالقه هاش را کنار



 گذاشتم، وقتی تو زندان بابت شیر نداشته ام بچه ي

م بهاربی.نوایم زار میزد تصمیم گرفتم در زندگیا  

 .اصل باشد

 پس خودت چی، زنانگی هات، نیازهات! تو تا یه زن-

 خوشحال نباشی نمیتونی یه مادر موفق باشی

 حرفهاي مریم را از بر بودم، اما عمل به آنها سخت

 بود ! آن هم در این اوضاع خراب و احوال داغون

 همهي حرفات درسته اما درون من آنقدر تشنه-

اب کردنش آیندهياست که میترسم براي سیر  

 دخترم را نابود کنم

 چشمانش متعجب شد

 یعنی حسام زندگیه بهارو سیاه میکنه؟ حرفات-

 !خوب نیست
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 نه نبود، حرفهایم مثل درونم حال خوشی نداشتند

 سکوتم مریم را ترغیب کرد که ادامه دهد

 نگو که مردد شدي؟-

فتم، سرم را به لبهي تختنگاه پر غمم را از مریم گر  

 تکیه دادم و پلک هاي متورمم را روي هم فشردم،

 اشک از گوشهي چشمانم روي گونههایم سرازیر شد

 حالم مریم را دیوانه کرد که پر شکایت اما آرام غرید



 ریحانه با توام-

 پلک باز نکردم آرام نالیدم

 حسامو دوست دارم اما دلم به این سیاه شده-

 غلط کردي-

اي عصبیاش پلکهایم را بعد از چند لحظه بازصد  

 کرد و دیدمش که گوشیاش را کنار گوشش گرفته

 به کی زنگ میزنی؟-

 عصبی از جایش بلند شد و بیتوجه به سوالم شروع

 به راه رفتن در اتاق کرد

 با توام مریم-

 نیم نگاهی سمتم انداخت

 یکی باید این گند را پاك کنه...الو سالم علی آقا-

نم گرد شد ، سرم از لبهي تخت برداشته شد،چشما  

 دردي آزار دهنده پلک هایم را فشرد، این دیوانه

 داشت چی کار میکرد؟

 مریم دندان روي هم فشرد ، انگار میخواست

 .خشمش را آرام کند

 ممنون ما هم به لطف نطق غراي شما عالی هستیم-
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ار واقعا میخواست ازاین روانی بی اعصاب انگ  

 خجالت علی در بیاید



 دست به کمرش زد

 ...فقط یه سوال شما اینارو به رفیقتونم گفتید؟-

 قبول دارم همش درسته، اما این که یه راست-

 اومدین سراغ ریحانه یعنی میخواید با حسام رقابت

 کنید؟

 تنم از زمین جدا شد ،لبم را محکم گاز گرفتم، این

جلو رفتم تا تلفن را بگیرم کهداشت چی میگفت ؟   

 صداي علی را شنیدم

 رقابت؟ در چه مورد؟-

 مریم دستش را دراز کرد وهولم داد عقب تا نتوانم

 گوشی را از دستش بیرون بکشم

 براي داشتن ریحانه و بهار! شما هم خواستگار-

 ریحانه اید؟

 بی محابا محکم بر گونهام زدم

 خاك بر سرم مریم-

شکایت بلند و آشکار من درمریم بی توجه به   

 گوشی غرید

 باید این قضیه روشن بشه، اون حرفا غرضی-

 پشتشون بوده یا یه محبت و دل نگرانی زیادي

 دوستانه بوده؟

 *حسام*



 نمی خوري؟_

 به مایع زرد و طالیی رنگ میان لیوان نگاه کردم و
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 یک قدم با تو      

رو به همایون که سرم را به حالت نفی باال انداختم و  

 لیوان اضافه را روي میز جلویش میگذاشت

 پرسیدم

 قرارداد با عربارو بستی؟-

 نچی گفت و کمی از همان مایع زرد و طالیی چشید

 و با قیافهاي در هم شده نگاهم کرد

 من بعد این چند تا قرارداد آخري فهمیدم از این-

 ملخخورا آبی گرم نمیشه ، دقیقه نود پشیمون

نگار حال میکنن آدم لنگ درهوا بمونهمیشن ا  

 سري به حالت افسوس تکان دادم و دستی به لبهي

 کت اسپرت کرم رنگم کشیدم

 کنسل میکنن که تو از قیمت بیاي پایین-

 نیشش تا سیبیلهاي از بناگوش در رفتهاش باز شد

 عمرا ، جنسم خاطرخواه زیاد داره-

 خندیدم

لندش نگاهورود پر عجلهي شیرین از در و صداي ب  

 همه را معطوف خودش کرد

 !!ساینا اومد، ارین-



 و جوري که گل برگ هاي پر پر شده.ي روي زمین را

 برهم نزند از کنارشان رد شد

 .بچه بازي شروع شد-

 کالم کسل همایون همزمان با خاموش شدن برقا شد

 چشمانم لحظهاي دیدش کور شد اما طولی نکشید

شد و نگاهم را به که نور مهتاب از پنجرهها وارد  

 تاریکی عادت داد
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 همه سعی در سکوت داشتند و صداي قدمهایی تند

 و پچ پچ هاي مخلوط به خندهاي میآمد

 نگاهم را از آن سایه هاي پر جنب و جوش گرفتم و

 عقب به بوفه ي پشتم تکیه دادم

 حاال مطمئنه جواب مثبته؟-

از کنارم که آرام زمزمه کرد لحن پر تمسخر بهادر  

 تو این بیشوهري از خداشم هست-

 همایون با لحنی مشتاق گفت

 آخ بگه نه تا شیش ماه به این یابو بخندیم-

 همایون از این ادا و اصوال خوشش نمیامد ، همه اینو

 میدونستن،کلی ادم دورش بود و حسابی

 خودشو سرگرم کرده بود اما ازدواج وتعهد اصال

ارش نبود، اصال این بشر براي ازدواج ساختهراسته ک  



 نشده بود

 لبخندي روي لبم نشست و نیم نگاهی به قیافه

 تاریک شدهي همایون انداختم

 تو رو چجوري آرین راضی کرد که بیاي؟-

 سرش سمتم چرخید ، لحن سرخوشانهاش میگفت

 آن کوفتیهایی که خورده داره روي اخالق جذابش

 اثر میگذارد

- ه توي عنق رو راضی کردهمونجور ک  

 خودش خندید و من نگاه از کله داغ شدهاش گرفتم

 و سمت تن مردانهاي که از سه پلهي مقابل باال

 میآمد و به جمعمان اضافه میشد کشیده شد

 حسام-
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 یک قدم با تو      

 به چهرهي فاتح که پشت به نور بود و چیز خاصی

 ازش معلوم نبود نگاه کردم

 بله-

ا جوابم انگار تازه توانست من را تشخیص بدهب  

 قدمی جلوتر آمد و با لحنی آروم تر گفت

 شنیدي چند وقته یه نفر عجیب رفته تو َک ِفت و-

 حسابی داره آمارتو درمیاره؟

 خب این چیز تازهاي نبود ، بی میل به حرفش گفتم



 خسته نباشه-

 بهادر برعکس من با لحنی مشتاق پرسید

- یچاره؟کی هست این ب  

 فاتح کمی تنش سمت پشتش چرخ خورد و در

 تاریکی به بقیه مهمان ها نگاه کرد و دوباره سمت ما

 چرخید

 نمی تونی فکرشم کنی-

 بردیا که می دانست من قرار نیست هیچ رغبتی براي

 فهمیدن از خودم نشان بدم یه قدم جلو آمد

 این حسام گوش تلخ کال دل هرکی ما فکرش و-

م و برده، بگو دیگهکردیم و نکردی  

 :از تعریف پر تمسخرش خوشم نیومد

 خیلی دلت می خواد، همشون ارزونی خودت-

 اوهو حاتم طایی نکشیمون-

 خندهام گرفت

 کوفت-

 همایون میون حرفمون پرید
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 فاتح دهنتو واکن بگو طرف کیه دیگه ، زیر لفظی-

 بده نیست این

را جلو آورد فاتح خندید و سرش  



 دختر بخشی، مهتاب-

 نگاهم گرد و ابرویم باال پرید، حس خشم و نفرتی

 !درونم جوش خورد، دختره مریض دیوانه

 اوهوع چه جیگري-

 حسام جون من نظرم عوض شد، داداش من این-

 دونه را به گردن میگیرمش

 بی توجه به مزه پرونی هاشون رو به فاتح با لحن

 خشک و یخ پرسیدم

- چیمو گرفته؟ آمار  

 اااا تا اسم طرفو فهمید براش جذاب شد-

 فاتح در حالی که بی مزگی هاي همایون مسخره

 میخندید گفت

 همه چیو داداش، انگار می خواسته ببینه کسی تو-

 ...زندگیت هست یا نه

 روشن شدن یکبارهي برق ها و صداي ترکیدن

 چیزي و آهنگ بلند و جیغ ابروهایم را در هم گره زد

بیاختیار نگاهم را سمت قسمت ورودي خانهو   

 چرخاند

 بابت باال بودن قسمت تیوي روم از پذیرایی تونستم

 آرین را بین سرهاي مهمانها ببینم که روي زمین

 زانو زده و یکباره دلم لرزید



 بیاختیار ذهنم سمت دلبرکم که عجیب دلتنگش
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جاي آرین دیدم و او را در بودم پرواز کرد، خودم را  

 مقابلم

 ته دلم آشوبی شیرین به پا شد، یاد لبخند و

 حرفهاي آخرش، همان جوابی که من آرزویش را

 !داشتم

 اگر او رضایت بدهد جشنی برایش میگیرم که همه

 دهنشان باز بماند ، میدانم برایش این چیزها مهم

 نیست اما گنجشکک من الیق بهترین ها بود، دلم

ییاش شد ، باید همین امشب برگردم، تا همینهوا  

 !!جایش هم زیادي ازش دور ماندم

 چی شد ، دلت خواست؟؟-

 صداي خندان بهادر از کنارم من را از حال و هواي

 جانانم بیرون کشید،نگاهم در پی منظور حرفش

 سمتش چرخید

 چی؟-

 با چشم و ابرو به روبه رویمان اشاره کرد

- لبت میگه بدجور هوس این لبخند دل فریب روي  

 زن کردي

 خنده ام گرفت، آره دقیقا دلم زن خواست ان هم



 !فقط ریحانهام را

 برایش ابرویی باال انداختم و با لحنی پر منظور آرام

 طوري که فقط او بشنود گفتم

 همین روزاس که منم قاطی مرغا بشم-

 نگاهم را به رو به رو دادم ،

 حرفم بهادر را غافلگیر کرد
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 شوخی میکنی؟-

 نگاهم را جمعیت چرخید که لحظهاي روي چشمانی

 که خیرهام بود ماند

 !!دختر بخشی

 باز همان حس پر تنفر و نگاهی که بی هیچ حالت و

 حرکت اضافهاي ازش گرفتم و به بهادر نگاه انداختم

 بهم نمی خوره؟-

محکمدست بهادر یکباره دور گردنم افتاد و تنش   

 تنهاي بهم زد و گل از گلش شکفت ، با لحنی ناباور

 اما مانند خودم اراغم گفت

 خدایی نه-

 خندیدم

 حاال طرف کیه؟-

 نگاه ازش گرفتم و به آرینی که با جیغ و دست



 اطرافیان معلوم بود جواب مثبت گرفته نگاه کردم

 بمونه سر فرصت-

 عجیب مشتاقم ببینمش، باید خیلی منحصر به فرد-

اشهب  

 قطعا ریحانه منحصر به فرده، تنها زنی که در این

 دنیا دلم برایش لرزیده و با تمام دخترهایی که

 میشناختم فرق داشت، ریحانه ي من شدید بوي خدا

 !!را میداد

 خب این ارینم به مراد دلش رسید، حاال کی شام-

 میدن بریزیم تو خندق بال

 نگاه هر سه نفرمون سمت همایون چرخید
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 فاتح با سر به گوشهي سالن اشاره کرد

 برو ته بندي کن زودتر از یه ساعت دیگه شام-

 نمیدن ، تازه قراره کیک بیاره

 همایون ضد حال خورده دستی به سبیلهاي

 پرپشتش کشید و با انگشتش نوکش را پیچاند

 اي بابا-

 فاتح نگاهش سمت رو به رو چرخید

- هتاب بدجور تو کفته، از وقتی با سایناحسام این م  

 اومد تو خیرهي توئه



 جوابی براي فاتح نداشتم ،پشتم را به جمع کردم و

 سمت راحتی رفتم

 صداي بهادر از پشتم آمد

 این کی با ساینا اخت شده؟-

 لحن پر کنایه و خندان فاتح از پشتم آمد

 حتما همون موقع که فهمیده یه مهمونی هست که-

توش شرکت داره حسام جونش  

 صدایشان نزدیک شد و هر دو تاشون مبل هاي

 دیگه را پر کردن

 بی توجه به چرت و پرت هاي آن دو گوشیام را از

 جیب شلوارم بیرون کشیدم و صفحهي پیامهایم را

 باز کردم

مواظب«به پیام کوتاه امروزش نگاه کردم به همان   

مختصر ومفیدش» خودتان باشید  
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ک قدم با توی        

 دلم عجیب در این شلوغی بهونهاش را میگرفت

 سریع برایش تایپ کردم

 ریحانه جان من امشب برمیگردم، فردا صبح با«

 »ماشین دمه خونهام، چیزي نمی خواي خانم؟

 می دانستم او ترجیح میدهد تا قبل از محرمیت

 اینطور مخاطب قرارش ندهم ، اما از این پیام ساده



مد، منتظر به صفحه خیره بودمتر ازم برنمیآ  

 خوب جمعتون جمعه ها، آقایون محض اطالع-

 مهمونی اون وره

 صداي جیغ و سرخوش مهناز نگاهم را کوتاه سمتش

 کشاند و دوباره منتظر به صفحهي گوشیام خیره

 ماندم

 حسام جان، نقل مجلس شدي خبر داري؟؟-

 از گوشه ي چشم نگاهش کردم ، با این قیافه و

راق و خندان یعنی او هم در مورد چیزيچشمان ب  

 شبیه به صحبت هاي فتاح حرف میزد

 بی میل و یخ گفتم

 چرا فکر میکنید برام جالبه در مورد این دختره-

 بشنوم

 مهناز عجیب جا خورد، انگار اصال توقع این حرف و

 لحن خشک و بی میل را نداشت

 دختره بخشیه هااا-

نبود، همینخوب حق داشتن بخشی برایم کم کسی   

 چند ماه پیش زمین و آسمون را به هم دوختم تا

 خودم را بهش معرفی کنم و حاال حتی دیگر مشتاق
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 به همکاري با او نبودم، البته که همین دختر



 آویزانش باعث این دوري شده بود. اما خب باز هم

دختراگر من همان حسام بودم و با همان خواسته ها   

 چه ربطی به پدر داشت؟

 پاي راستم را روي پاي دیگرم انداختم و در حالی که

 گوشیام را درون کتم می انداختم با همان لحن

 جدي گفتم

 باشه، ربطی داره؟-

 قیافه ي مهتاب با ان چشمان وق زده و دهان باز

 مانده دیدنی بود، طبیعتا انقدر خودش را از صبح به

آرایشگاه حروم نکرده تا زحمت ننداخته و وقت در  

 با این فیگور به همه ي آن ها گند بزند ، پس قبل از

 آنکه بهادر و فتاح به قیافه اش بیشتر از این بخندند

 اخمی عمیق روي پیشانی ام نشاندم و پر تحکم

 گفتم

 قیافتو درست کن، یجوري رفتار نکن که احساس-

 کنم بعد این همه سال سر سوزنی منو نمیشناسی؟

ي راحتی مقابلم سیخ و عصا قورت داده با آنرو  

 پیراهن براق و تنگ آبی اش نشست و با قیافه اي در

 فکر فرو رفته خیره ام ماند

 واال با اون همه خاطر خواهیت براي باباش گفتم-

 بفهمی دخترش دلش برات رفته کلی حال میکنی،



 بالخره تک دختره بخشیه و خوب چم و خم باباش

 !!دستشه

شت آرام بین دو ابرویم را خاراندمبا انگ  
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 یک قدم با تو      

 ازش خوشم نمیاد، بدجور اویزونه-

 بایدم خوشت نیاد-

 لحن خندان و پر منظور بهادر براي من قابل درك

 بود و بقیه متوجهش نشدند، بهادر می دانست وقتی

 من در این مورد در جمع اشارهاي نمی کنم نباید به

ر موردش حرف بزندطور واضح د . 

 مهناز بی توجه به حرف بهادر نگاهی به پشتم

 :انداخت

 چه حیف شد-

 فتاح در حالی که دقیق به چهره ي مهناز خیره بود

 پرسید

 کجاش؟-

 نمی دانم چهره و حرف هاي مهناز چرا یه شکی به

 دلم انداخت، پایم را از روي پایم برداشتم و تنم را به

مشکوکی پرسیدمسمت جلو کشیدم و با لحن   

 ...نکنه-

 نگاه مهناز خیره ي چشمانم شد



 با همان لحن پر ابهت و شک دار ادامه دادم

 تو مهتابو کشوندي اینجا؟؟-

 چشمانش از سوالم گرد شد، فتاح و بهادر هم خیره

 ي مهناز بودند و انگار مشتاق شده بودند جوابش را

 بشنوند

چرخ چشمان پر آرایش مهناز کمی میان زمین و هوا  

 خورد تا بالخره روي میز ثابت ماند و نفسی عمیق

 کشید
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 یک قدم با تو      

 ...به مهتاب من نگفتم ولی-

 چشمانش سمتم باال آمد

 تو رو به هواي اون کشیدم اینجا، فکر میکردم-

 بفهمی خوشت میاد

 نفسم را به بیرون فرستادم و نیش خندي تلخ زدم

- ، شرمندت شدمپس دنبال مژدگونی بودي  

 از روي مبل سریع بلند شدم، باید به ریحانه زنگ

 .میزدم ، چرا جوابم را نداده بود

 لبهي کتم را درست کردم و در حالی که از کنارش رد

 میشدم گفتم

 میرم تراس یه زنگ بزنم-

 آنقدر منتظر ماندم تا تلفن بوق اشغال خورد، جا



ماسخورده و کمی نگران شده دوباره با گوشیاش ت  

 گرفتم، در همان حال به عقربه هاي ساعت مچی ام

 نگاه کردم، ساعت شب براي خوابیدن خیلی زود

 !!بود! آن هم وقتی فردا اسباب کشی دارد

 دلم به شور افتاد، این سومین بار بود که جواب

 نمیداد، سریع شماره ي مریم را گرفتم که به دومین

 بوق جواب داد

 الو ، سالم-

د که بیشتر نگرانم کردصدایش حالی بو  

 سالم مریم خانم خوبید؟-

 ممنونم، شما خوبید؟ خوش میگذره؟-

 لحن بی حالش، غم و گرفتگی صدایش آشوبم کرد

 ممنون ، بد نیست، راستش ریحانه جان جوابم را-
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 نمیده! نگرانش شدم، پیش شما است؟

گذشتاز زمان سکوت تا جوابش برایم قرنی   

 خونشه، حالش خوبه-

 این لحن براي مریم شیطون و سرزنده نبود

 بی قرار گفتم

 چیزي شده بگید، اصال من االن برمیگردم-

 سریع و تند گفت



 نه، فقط با هم دیشب بحثمون شد، شبانه رفت-

 خونش ، از اون موقع جواب منم نمیده

 !دیشب؟؟ من صبح پیام دادم و خداحافظی کردم

- اد، اما االنصبح جوابمو د ...! 

 نفسش را از آن سمت با غم بیرون داد، این دختر

 شدیدا ناراحت بود

 ظهر مامانم بهش سر زد براش ناهار برد، خوبن ،-

 وسایالشو همرو جمع کرده ، حتما بابت تلفن هاي

 !مداوم من کالفه شده، کال گوشیشو سایلنت کرده

 شاید درست میگفت، احتماال حوصله ي کسی را

، اما چه بحثی این دوتا را از هم رنجاندهندارد  

 از معدود دفعاتی بود که کنجکاویام گل کرد

 می تونم بپرسم بحثتون سر چی بوده که آنقدر-

 ناراحت شده؟

 باز هم سکوت معناداري که من را از سوالم پشیمان

 کرد، درست است نگران حال و احوال گنجشککم

 هستم اما پرسیدنش از دوستش درست نبود

 ببخشید نباید می پرسیدم-
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 نه اشکال نداره، راستش گفتنش سخته-

 خب نمی خواستم معذبش کنم پس سریع گفتم



 مورد نداره، ان شاهللاا فردا با وساطت من همه چیز-

 حل میشه

 لحنش آرزومند شد

 ریحانه تا حاال ازم نرنجیده بود ، خدا کنه-

بشه دارم دق میکنموساطتتون کار ساز   

 بغض توي صدایش تکمیل کننده ي حرف هایش شد

 و من بیشتر از این دلم نمیخواست ناراحتش کنم

 پس به مهربانی گفتم

 همه چی درست میشه، نگران نباش-

 نمی دانستم دلیل ناراحتی و کدورت چه بوده اما دلم

 نمی خواست ریحانه بهترین دوستش را حتی براي

باشد، آن هم مریمی کهچند ساعت نداشته   

 .میدانستم عزیز من را چقدر دوست دارد

 تلفن را که قطع کردم و نگاهم روي صفحه و پیامی

 که آمده بود نشست

 اسمش را که باالي پیام دیدم ذوق زده شدم و سریع

 پیام را باز کردم

 سالم، عجله اي نیست، امشب دیره فردا راه«

 »بیفتید

ن است ، نامردي بود کهاي به قربان دلی که نگران م  

 وقتی او ناراحت است من اینطور در همه جایم



 عروسی بشود اما کنترل این دل خیلی وقت بود از

 دستم خارج شده بود
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 برایش تایپ کردم

 »تلفنتو جواب بده، می خوام صداتو بشنوم«

اقبل از ارسال پیام صدایی زنانه و پر ناز انگشتم ر  

 خشک کرد

 همون خانم مورد نظر بودن؟؟-

 سر باال نکردم و حتی سمتش چرخ نخوردم، بی

 توجه به او گوشیام را بدون ارسال پیام در جیب

 شلوار مشکیام انداختم و دکمهي کتم را بستم

 صداي پاشنه هاي کفشش روي سنگفرش تراس

 نشان از نزدیک شدنش داد، دلم نمیخواست وقتم را

دهم، پس چرخ خوردم تا به داخلبراي او هدر ب  

 برگردم

 !فکر کنم یه جاي حرفات میلنگه، جناب جزیره-

 لحن سیاس زنانهاش جذبم نکرد حتی آن تیکهي

 آخرش اصال از نظرم بامزه که نبود حتی لوس و

 مسخره هم بود

 نگاهم به رو به رو بود و قراري هم نداشتم تا جوابش

 را بدهم



 نزدیک در تراس شدم

- ت پیشش گیره ولی تو صدات عشق وگفتی دل  

 محبتی نبود! نگو می ترسی از من؟

 لحن پر اعتماد به نفسش خندهآور بود

 نگاهم خشک و خشن سمتش چرخید، چشمانش به

 انتظار نگاهم بودند

 هیچ قسمتی از زندگی من به شما ربطی نداره،-
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رونبهتره پاتونو از زندگی من بکشید بی ! 

 لحن محکم و خشنم لبخند را روي لبش خشکاند

 ابرویش باال رفت و لب و لوچهي قرمز رنگش را قر و

 قمیشی داد و دست بین موهاي بلوند شدهي براقش

 برد و با نازي تمرین شده پشت گوشش داد و کمرش

 را به نرده هاي پشت سرش تکیه داد و پاهاي بلند

کنم اش را مقابل تنش در هم گره زد،فکر  

 داشت مثال دلبري میکرد ولی بیشتر منزجر کننده

 !بود

 نگاهم را ازش گرفتم

 یه بار بهت گفتم، بدجور دلم میخواد کشفت کنم،-

 از تمام آدماي این جمع مرموزتر و یه سر و گردن

 جذابتري،کنار اینا بدجور کارم گیرته، پس چه



 بخواي چه نخواي سرم تو زندگیته

رم سمتش چرخیدنگاه ناباور و پرانزجا  

 پدرتون میدونن آنقدر وقیح هستید؟-

 لبخندي روي لبانش نقش گرفت

 میخواي بري چقولیمو کنی؟-

 لبخند پرتمسخري روي لبم نشست

 وقتمو براي هر آدمی تلف نمیکنم-

 بهتر نیست احترام پدرم را نگه داري؟-

 لبخند از روي لبم محو و جایش را جدیت و سختیه

 قبلم گرفت

- درتون را فعال شما با این رفتارهاياحترام پ  

 !چیپتون زیر سوال بردید
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 بالخره اون چهرهي ریلکسش بهم خورد و اخمهایش

 در هم رفت

 فکر کردي نمیتونم یه کاري کنم به پام بیفتی؟-

 از حرفش خندهام گرفت، بیهیچ تردیدي به حرفش

 لبخندي پرتمسخر زدم

ردتنش را صاف ک  

 ابرویی برایش باال انداختم و با استهزا به سرتاپایش

 نگاه کردم



 مشکل اینه من اصال در مورد تو فکر نمیکنم، لطفا-

 انقدرم با پرسو جو درمورد من بیشتر از این نام

 پدرتون را لکه دار نکنید

 نگاه ازش گرفتم که با سرعت تنش را مقابلم کشید

فراتر گذاشتیک لحظه از حرکتش جا خوردم که پا   

 و سرش را سمت صورتم جلو آورد و در یک انگشتی

 لبانم، در حرکتی غیر ارادي دستم را روي دهانش

 قرار دادم و سریع هلش دادم عقب

 او انگار توقع نداشت! اما واقعا با خودش چه فکري

 کرده؟

 عصبی با چشمانی ناباور خیرهي چشمان گرد شده و

 حیرت زدهاش شدم

- میکردي؟داشتی چه غلطی   

 دستم را عقب کشیدم که با بهت چند لحظه خیرهام

 ماند و یکباره دوباره در همان جلد وقیح و پر اعتماد

 بنفسش فرو رفت

 شما پسرا همه از یه قماشید، فقط معلوم نیست تو-
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 چی تو چنته داري که داري پسر پیغمبر بازي از

 !خودت در میاري

ا در باورم نبود! دختر بخشی؟؟ آن هم هماننه واقع  



 بخشی مؤدب و مورد احترام و متشخصی که من

 میشناختم! همان مرد که کلی آدم جلویش دوال

 راست میشدن همچین دختري داشت

 این دختر داشت در عین بیشرمی من را میبوسید

 اصال حیف اعصابم که براي این موجود بهمش بزنم

رد قرمز رژش را روي کفدستم را باال اوغردم و   

 دستم دیدم

 بی حوصله کف دستم را روي بازویش و لباس مشکی

 اش کشیدم

 شانس آوردي لباست سفید نبود-

 و بی توجه به نگاه عصبی پر غیضش تنش را کنار

 زدم و از تراس بیرون رفتم

 حسام بازي میکنی؟-

 چشمانم از سامیار سمت مهناز کشیده شد و بی

ی خواستن شروعش کنند گفتمتوجه به بازي که م  

 نه-

 بیا دیگه، ناز نکن-

 صداي بلند شاهد ،مهناز را به صرافت انداخت

 مافیایی که تو توش نباشی مزه نمیده-

 سرم را به حالت نفی کوتاه باال انداختم صداي
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 دخترانهاي که نمیشناختمش پرخنده گفت

- اونم گاد فادراز االن مافیاي من تویی،   

 صداي خندههایی زنانه از همان سمت آمد

 بی توجه به حرفهایشان از جایم بلند شدم و

 خشک و سرد گفتم

 حوصله ندارم-

 رو به سامیار کردم

 همایونو ندیدي-

 نگاهی به چپ و راستش کرد و بیاطالع گفت

 نه راستش خیلی وقت ندیدمش-

شاین پسر هر وقت زیادي نباشه یه جا بدجور سر  

 گرمه و با اون حال خراب و کلهي داغش میترسیدم

 دوباره گندي باال بیاورد

 نگاهم روي بچه هایی که خودشان را مشغول بازي

 میکردند چرخاندم و بهادر را پیدا کردم

 ...بهادر-

 صدایم نگاه چندتا از بچه ها را همراه بهادر سمتم

 چرخاند

 با دست بهش اشاره کردم که بیاد

ا رد شد و کنارم که ایستاد نگاهش کاملاز بین بچه ه  

 سمتم چرخید



 جان دادا چی شده؟-

 جلوي نگاههایی که کنجکاو خیرهامان بودند

 نمیخواستم حرفی بزنم

 بیا میگمت-
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 از سالن و جمعیت بچه ها که دور هم جمع شده

 بودند جدا شدیم، سمت زیر پلههاي طبقه باال

ر حالی که نگاهی به اطرافم میکردم بابردمش و د  

 صدایی آرام پرسیدم

 همایونو کی دیدي؟-

 چهرهاش کمی در هم رفت ، معلوم بود دارد فکر

 میکند

 قبل شام، آنقدر خورده بود که آروغ میزد-

 میخواستم خفه شم، بابت همین ولش کردم رو

 مبالي جلو اپن

 سرم را به حالت افسوس تکان دادم

- ه یکیو خفت کنه این مرتیکهنمی گی دوبار ! 

 ابرویش باال پرید و با حرف من انگار تازه یاد سري

 قبل افتاد

 اِ، جون تو یادم نبود، آخه المصب آدم نیست که ،-

 بهشم گفتم بیا برو بیرون هوا تازه بخور، قبول نکرد



 پوف کالفهام را دادم بیرون ، حقیقتش براي خود

باره خويهمایون نگران نبودم، میترسیدم دو  

 وحشیش باال بزند و در عالم گیجی بند کند به یه

 دختر و مثل سري قبل سر و صاحاب دختره پیدا

 بشه و اون موقع است که محشر کبري میشه

 تو برو سمت حیاط و اتاق هاي پایین منم برم باال-

 این االغو پیدا کنیم

 سرش را به حالت مثبت تکان داد و من از همان پله

ال رفتمهاي سریع با  
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 پا روي پلهي آخر گذاشتم صداهایی نامفهوم توجهم

 را جلب کرد

 آرام به سمت سالن بزرگ روبه رویم رفتم، صدایی

 زنانه را به وضوح شنیدم اما حرفی که زد نامفهوم

 !بود

 صدا از راهروي روبه رویم بود

 !احتمال زیاد خود یابویش بود

، با هر قدمم صدا واضح تر میشد قدم تند کردم  

 ...گمشو-

 ااا تا االن که خوشت اومده بود-

 ...ولم کن، بیشعور-



 !!صداي جیغ خفه اي و صداي افتادن بلند چیزي

 دلشوره ي بدي به جانم افتاد

 صداها از پشت در رو به رویم بود، سریع تقه اي به

 در زدم و قبل از جوابی سریع دستگیره را پایین

ر خالف آنچه حدس میزدم در قفل نبود، بادادم،ب  

 ورودم نگاهم بیاختیار روي تن نیمه برهنهي

 همایون که روي زمین زانو زده بود و دستش را به

 پس پیشانی.اش گرفته بود ماند

 چشمانم گیج و نگران دنبال فرد دیگري که می

 دانستم درون اتاق است چرخید و از دیدن چهرهي

شهي اتاق بدجور جاوحشت زدهي مهتاب در گو  

 .خوردم

 او هم انگار توقع دیدنم را نداشت که مات زده

 خیرهام بود
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 قدمی به سمت جلو برداشتم و نگاهم را از دختر

 ترسیدهي لرزان مقابلم گرفتم

 معلومه داري چه غلطی میکنی؟-

 تن درشت و ورزیدهي همایون سمتم چرخ خورد، رد

ي کنار ابرویش ابرویم را باال پراندخون جار  

 عصبی و پرخشم غرید



 دخترهي وحشی معلوم نیست چشه-

 بیاختیار دوباره نگاهم سمت مهتاب چرخید و این

 بار با دقت تر نگاهش کردم، یقه.ي کج و معوجش و

 موهاي آشفته شدهاش... نگاهم در آخر روي راکت

 تنیس میان انگشتانش که معلوم نیست بخت یارش

ز کجا برایش جور کرده بود ماندا . 

 تمام سعیم را کردم لحنم کمی کمتر خشن و سرد

 باشد

 به چشمان نم افتادهاش خیره شدم

 خوبی؟-

 سرش را کوتاه به حالت مثبت تکان داد و من براي

 اتفاقی که نیوفتاده نفس عمیقی کشیدم

 نگاه عصبیام سمت همایون چرخید

- مردي که از خودت خجالت نمیکشی، تف به اسم  

 داري یدك میکشی

 چهرهي عصبیاش بیشتر در هم رفت ، دستش را از

 روي پیشانی اش برداشت وبه کف دستش و رد خون

 رویش نگاه کرد، چشمانش پر غیض سمت مهتاب

 چرخ خورد
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 لرزي که با نگاه همایون به تن مهتاب افتاد را به



انه.ي همایون انداختم ووضوح دیدم ، دستم را به چ  

 سریع سرش را چرخاندم

 منو نگاه کن-

 سرش را محکم از بین انگشتانم بیرون کشید

 دختره وحشیه خراب، به من میگه بیا نقش نامزدمو-

 بازي کن برات جبران میکنم، بعد تا دستم بهش

 خورده جیغ جیغ راه انداخته و منو زده

تاقبا حرص پیراهنش را از لبهي صندلی توي ا  

 برداشت و در حالی که تنش میکرد با همان خشم و

 فک منقبض گفت

 زدي به کاهدون، از من نمی تونی یه قرونی کاسب-

 شی، برو یه بدبخت دیگرو تیغ بزن

 نگاهش سمت من باال آمد، با دست محکم به شانهام

 زد

 بهش بگو تا فردا قبل از اینکه خراب بازیشو براي-

پرونیاشو بدهباباش پرچم کنم دیهي لگد   

 قبل از هر حرف دیگهاي از اتاق بیرون رفت

 باز هم یه اتفاق غیر قابل پیش بینیه دیگه

 نگاه متعجب اما تلخم سمت این دختر دیوانه

 برگشت

 او هنوز مثل لحظهي اول ورودم خیرهام بود



 نمی فهمیدمش، واقعا آنقدر بیکله و وقیح بود! یک

 درصد شرم و حیا در وجودش نداشت؟

- یخواستی تنتو پیشکش همایون کنی، فقط برايم  
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 یه نامزدیه سوري؟

 لبش لرزید و راکت تنیس از بین انگشتانش لیز

 خورد و افتاد

 من گفتم جبران میکنم، منظورم مالی بود، اما-

 ...اون

 زانو هایش خم شد و اشکهایش سرازیر شد، بغض و

ند یا بهتر بگم خودش راگریه اجازه نداد حرف بز  

 توجیه کند

 نگاهم را ازش گرفتم، در خودم نمیدیدم که جلو برم

 و بخواهم آرامش کنم، اما دیدن حال منقلب و

 خرابش هم خوشایند نبود ، او هم یه زن بود

 همجنس ریحانهي من و این تنها شباهت دلم را به

 رحم میآورد

دم وحرفی نزدم و موبایلم را از جیبم بیرون کشی  

 روي اسم بهادر زدم

 بوق اول خورده جواب داد

 چی شد داداش؟-



 بیا باال ته راهرو کارت دارم-

 باشه ، باشه-

 صداي خفه و لرزانش پشت بند تلفنم آمد

 !!تنهام نزار-

 نگاهم سمتش چرخید، نگاه زار و گریانش خیره.ي

 !من بود

 جوابی برایش نداشتم چون نمیتوانستم خواستهاش

م، این دختر عجیب داشت به پاي من پیچرا قبول کن  
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 میخورد و من از این موضوع به شدت فراري بودم

 پتوي نازك قرمز روي تخت تک نفرهي گوشهي اتاق

 نگاهم را ازش کند، سمت تخت رفتم، پتو را برداشتم

 و روي شانهاش انداختم

- ایی کهبه جاي این کارها و رو انداختن به مرد  

 شناختی ازشون نداري، حرف دلتو به بابات بزن

 انگشتانش گوشه هاي پتو را گرفت وتنش کامل روي

 زمین نشست

 اگه تو قبول کنی همه چی حل میشه-

 با نگاهی کالفه و سرد نگاهش کردم

 !بازم که داري حرف خودتو میزنی-

 نگاهش را پایین انداخت



- بیفته ، اگر به ما که قرار نیست واقعا اتفاقی بینمون  

 !اون دختر بگی احتماال قبول کنه، فقط براي یه ماه

 من قدرت درك این دختر را نداشتم، احساس

 میکردم به زبان بیگانهاي حرف میزند و جز اینکه

 من متوجه حرفهایش نمیشوم بدجور هم روانم را

 اذیت میکند

 دلم به حال وضعیتش سوخت که دوباره لحنم برنده

نش را نگرفت ، سعی کردم همانطورو عصبیام دام  

 آرام بمانم

 مهتاب فکر منو از سرت بیرون کن ، این براي-

 !آخرین باره که دارم اینارو بهت میگم

 چشمانش دوباره باال آمد و برق عجیبی را میانشان

 دیدم
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 چقدر قشنگ اسممو صدا میکنی-

م زورش را داشتنفسم را پرحرص بیرون دادم، تما  

 میزد تا من را از نجات دادنش پشیمان می کرد

 چی شده؟-

 صداي متعجب و جا خوردهي بهادر نگاه کم آوردهام

 را سمت در کشاند، سمتش قدم برداشتم

 بعدا میگم فعال فقط کمکش کنه به ظاهرش برسه-



 جا خورد

 بهتر نبود به مهناز میگفتی؟-

 کنارش نزدیک چهارچوب در ایستادم

 وسط بازیه، بعدشم سر و صداش زیاد میشد-

 بادقت به چشمانش نگاه کردم

 خیالم تخت باشه؟-

 سرش را با همان حال گیج به حالت مثبت تکان داد

 اره، ولی خودت کجا میري-

 از در اتاق بیرون زدم و بدون نگاه کردن به مهتاب

 گفتم

 میرم دنبال همایون-

 ریحانه

را درحصارم کمیچادرم را محکم تر گرفتم و بهار  

 جابهجا کردم، نمیخواست سرش زیر پتو باشد و

 بیتوجه به خواهشهاي من سرش را از زیر پتویش

 .بیرون آورد و با اشتیاق به اطرافش خیره شد

 خب دخترکم دارد بزرگ میشود و باید کم کم یاد

 بگیرم ، نمی توانم همیشه به خواستهاي که خودم
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 !دارم مجبورش کنم

 تاریکی و سرماي هوا وادارم کرد قدمهایم را بلندتر



 بردارم،از ایستگاه اتوبوس تا دفتر کار علیآقا راه

 زیادي نبود، نگاه مشتاق بهار روي چراغها و مغازهها

 میچرخید،طولی نکشید که به ساختمان مورد نظرم

 .رسیدم

هدر ساختمان باز بود، حس ناخوشایند درونم دوبار  

 رخی نشان داد و ازم خواست راه زیادي را که آمده

 بودم برگردم و کارم را به دفعهي بعدي موکول کنم،

 اما من نمیدانستم دلم می خواهد دفعهي بعدي

 !وجود داشته باشد

 نفس عمیقی کشیدم، بسماللهی گفتم و وارد شدم،

 درون آسانسور به چهرهي بهار و لپهاي گل افتاده

کردم ، از قصد دخترکم را با خودماز سرمایش نگاه   

 همراه کرده بودم تا شاید این آخرین دیدار با مرد

 محبوبش را ازش دریغ نکنم، البته که مریم بابت

 اشتباه بچهگانهاش گزینه ي دیگري هم برایم

 .نگذاشته بود

 !در آسانسور باز شد و قلبم به تپش افتاد

م بدم،قرار نبود حرف خاصی بزنم یا کار عجیبی انجا  

 فقط تموم کردن این! برداشتن زحمتی که چند

 !ماه بر گردن این مرد گذاشته بودم

 باز هم تمام احساسات منفیام خواست پایم را عقب



 بکشد، شاید این راه خوبی براي پایان این آشنایی

 نبود! اما دیگر دنبال راههاي خوب نبودم بعد از
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و شرم بزرگی که بر شانهام گذاشته حرفهاي مریم  

 بود همین که در حجم این خجالت توانسته هم باز

 هم خودي نشان بدهم خیلی است ، ادامهي این

 وکیل و موکلی از عهده ي من خارج بود، قرار نبود

 فرد دیگري در مورد این مرد و مهربانیهاي

 بیغرضش فکر بدي کند و با حرف نامربوطی دوباره

ت زده کندمن را خجال ! 

 در دفترش باز بود، با ورودم نگاه دو نفري که روي

 مبلمان مقابل میز منشی نشسته بودند سمتم

 چرخید

 سالم خانم فخار-

 صداي گرم منشی لبخندي کج و معوج را به صورتم

 نشاند ، بابت رفت و آمد زیادم این خانم خوب من را

 میشناخت

 قدمهایم من را به نزدیک میزش رساند

- م، خوب هستید؟ خسته نباشیدسال  

 نگاهش روي بهاري که حاال کنجکاوي و تجربه براي

 شناختش یک قدم فراتر گذاشته بود و میخواست



 روي رمین رهایش کنم نشست

 ممنون، چقدر دخترکمون بزرگ شدن، ماشاهللاا-

 چقدر نازن

 ممنون لطف دارید،-

 ببخشید بی هماهنگی اومدم، میخواستم بدونم

نی را امشب میتونم ببینم؟جناب سلیما  

 لبخندش عمق گرفت، دستی به شال مشکی
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 سفیدش کشید و روي سرش درستش کرد

 اجازه بدین بهشون اطالع بدم شما اومدین-

 او از پشت میزش بیرون آمد، اضطراب و شرمی که

 تمام مدت بهش بی توجهی کرده بودم زبانم را لرزاند

م شاید فرصت دیگري آمدم! اما من نگفتم وتا بگوی  

 او با ضربهاي به در قهوهاي رنگ وارد اتاق شد

 نگاهم روي تابلوي منظره.اي که روبه رویم درون

 اتاق زده شده بود ماند، تنها تصویري که سهم نگاهم

 شده بود

 صداي منشی را به. صورت واضح شنیدم

 ببخشید، خانم فخار با دخترشون تشریف آوردن-

 صداي مردانهي آشنایش را شنیدم

 !!خانم فخار.!.. یه لحظه من را ببخشید-



 و صداي قدم هایی و قامت مردانهاي که حاال در

 مسیر نگاهم و ورودي در قرار گرفت، نگاهی متعجب

 و گرم که همراه قدمهایش به استقبالم آمدند

 !سالم، خوش اومدین! چه بیخبر-

شد و دستانی کهبهار با دیدنش باز سر تا پا شور  

 برایحصار مردانهي مقابلم قبل از هر دعوتی باز

 !شد

 .حس تلخی به قلبم چنگ انداخت

 نفس عمیقی کشیدم و تمام خجالت درونم را به

 عقب هل دادم

 ...سالم-

 قدمی بلند برداشت و با حرکتی آرام و پر طمأنینه
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 بهار را بهحصار مردانهاش کشید

 بوسهاي روي پیشانی بهار زد و نگاهش روي صورت

 یخ زدهي من نشست

 او منتظر بقیه حرفم بود و من تمام حرفهایم در

 دهانم ماسیده بود، مسبب تمامشان هم قسمت

 کوچک و شیرین وجودم بود که میان دستان

 .مردانهي روبه رویم بود

 سالم جناب سلیمانی-



من گرفتصداي مردانهاي از پشتم نگاهش را از   

 .سالم از ماست، ببخشید متوجه حضورتون نشدم-

 لبهي چادرم را درست کردم و سعی کردم خودم و

 تناقضهاي درونم را جمع و جور کنم، میدانستم

 .براي چه آمدم و باید همان را انجام میدادم

 !ریحانه خانم-

 چشمانش سمتش چرخید

 می.خواستم باهاتون حرف بزنم، وقتتون کی آزاده؟-

نی به پیشانیاش افتاد، باید قبل از آمدن اطالعیچی  

 میدادم، اما دلم نمیخواست این موضوعات کش پیدا

 کند، حتی اگر رفتارم کمی هول و پر عجله نشان

 !داده میشد

 نگاهش کوتاه سمت پشتم و بعد میز منشی چرخید

 میتونید نیم ساعت منتظر بمونید؟-

حالت مثبتسرم را بدون فکر که می توانم یا نه به   

 تکان دادم

 لبخندي گرم روي صورتش نشست ، بوسهاي محکم
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 و پر محبت روي گونهي بهار زد و سمتم آمد

 به خانم ستوده میگم در اتاق کنار رو براتون باز-

 کنن اونجا راحت ترید



 نمیدانستم اتاق کنار کجا است؟ خواستم مخالفت

و با احتیاط براي نبود تماسی کنم که بهار را نرم  

 میان دستانم به من سپرد

 ...الزم نیست-

 نگاه و لبخندش پر از اطمینان شد

 اونجا راحت ترید-

 و با سپردن ما به منشیاش و معذرت خواهی دوباره

 به اتاقش برگشت

*** 

 بهار براي دست کشیدن و مزه کردن هر چیز

ونجدیدي درنگ نمیکرد ، تمام این نیم ساعت در  

 اتاق به خواستهاش راه رفتم و با هم به کشف اتاق

 .پرداختیم

 البته که این کار کمی به آرام کردن درونم کمک

 .کرد

 تقهاي آرام به در اتاق خورد، تنم با باز شدن در

 سمتش چرخید

 علی آقا مانند همیشه با مهربانی و دوستانه نگاهمان

 کرد

 زیاد منتظر نموندین که؟-

نفی تکان دادم سرم را به حالت  



 نه-
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 نگاهش روي بهار که با لبانی خندان و چشمان پر

 شیطنت براقش خیرهاش بود برگشت

 شما که اذیت نشدي خانم خانما؟-

 بهار دوباره اشتیاقحصار علی آقا را داشت و زود به

 آنچه میخواست رسید

- کنی؟لباسشو نیگا کن ، اومدي براي عمو دلبري   

 کاپشن بهار را میان انگشتانم فشردم، حواس او به

 من نبود

 بابت بیخبر اومدنمون شرمندهام-

 چشمانش لحظهاي کوتاه از صورت بهار جدا شد و

 نگاهی کوتاه و مهربان به چهرهي یخ و خشک من

 انداخت

 ...خواهش میکنم-

 سریع و بی مقدمه سر حرف اصلیام رفتم

- م معذرت میخوامبابت حرفهاي بیفکر مریم ه  

 نگاهش نکردم، چشمانم را مصرانه به سنگفرش اتاق

 داده بودم

 او ساکت بود، وضعیت جالبی نبود، البته که خود

 !خواسته خودم را در این وضعیت قرار داده بودم



 بهتر بود در همین وضعیت تمام حرفهایم را میزدم

 و این همه احساست اذیت کننده را تمام میکردم

- مدتی هست که بی خیال پیداکردن حقیقتش من  

 کامران و رها شدن از این بدهیها شدم، یعنی

 حاضرم این پول ها را تا آخرش به سختی بدهم اما

 کامران دیگه به زندگیم برنگرده و دستش به بهارم
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 ...نرسه

 صداي من تنها اواغیی بود که درون اتاق شنیده

 میشد

ر هم براي شنیدن حرف هایم سکوت کردهانگار بها  

 !بود

 نفس گرفتم تا بگویم

 دیگه نمیخوام مزاحم شما بشم و شاید بشه گفت-

 دیدار امشب هم خداحافظی است و هم تشکر بابت

 ...زحماتمون براي این مدت

 بابت کدوم موضوع داري تنبیهم میکنی!؟-

 میان لحن تلخش رگههایی از تعجب را به راحتی

کردي ، بالخره سر باال آوردم براياحساس می  

 دیدنش

 نگاهش چیزي شبیه لحن صدایش بود، همان تلخی



 .و گرفتگی را میان خودش جاي داده بود

 من در جایگاهی نیستم که بتونم شما را تنبیه کنم،-

 !اونم بعد از محبت هایی که به من و بهار داشتید

 مردمک قهوهاي چشمانش روي صورت بیحالتم

نستم او دنبال جوابی است که به هیچگشت، میدا  

 عنوان از چهرهام نمیتوانست بخواندش،حال

 چهرهام را خوب تحت اختیارم داشتم

 فکر کردم با گفتن اون حرفها در مورد حسام دارم-

 کمکی بهتون میکنم، انگار تنها خودم رو از

 !چشمتون انداختم

 علیآقا تا به حال نشانم داده بود که فرد زرنگ و

1380 

 یک قدم با تو      

 دقیقی است ، پس قرار نبود من با رد کردن چیزي

 این بحث را بیشتر کشش میدادم

 دلیل رفتنم به اون حرفها ربط مستقیمی نداره-

 ولی در مورد حرفهاتون یه سوال مهم دارم

 دستانش بهار را میانحصارش کمی باال و پایین داد،

ن سفیدشانگشتان دخترکم روي سینه و پیراه  

 نشست

 نگاه علی جدي و منتظر بود

 بفرمائید-



 انگشتانم لبهي چادرم را فشرد

 حرفهایی که به من زدید رو به حسامم گفتین؟ یا-

 فقط از سمت من نگرانیتون را ابراز کردید!؟

 براي صحبت بهتره بریم تو اتاق من-

 تنش را کمی از جلوي در کنار کشید و با دست به

 سمت جلو اشاره کرد

 بفرمائید-

 قبول داشتم که اینطور ایستاده حرف زدن جالب

 نیست پس بیهیچ حرفی قبول کردم و از اتاق بیرون

 آمدم و با راهنماییاش وارد اتاق خودش شدم، بعد از

 ورودش در اتاق را بست و به نرمی در همان حال که

 بهار درحصارش بود سمت میزش آمد، چند باري به

 .این اتاق آمده بودم

 وقتی حسام از شما گفت، آنقدر بیمقدمه و یکباره-

 بود که شدیدا تعجب کردم،حقیقتش چند دقیقه

 ...طول کشید تا ذهنم را توانستم مرتب کنم
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 روي صندلیاش ننشست، اما آن سمت میز همانطور

 بهار درحصارش ایستاد و خیرهام شد

- هم بودن بهار گفتممن از زمان کم این شناخت و م  

 ، اما بابت حال و رفتارش حرف زدن بیشتر را بیهوده



 دیدم، احساسم این بود حسام آنقدر عاشق شده که

 ...منطقش دقیق عمل نکند، اما شما

 بهار غر زد و خودش را درحصارش تکان داد

 بحث مهم بود و دلم میخواست این حرفها را کامل

ما و بشنوم، و برعکس ما این حرفهاي بین  

 بیتوجهی علی به او ، کالفهاش کرده بود

 احتماال گشنش شده-

 نگاه پر مهرش سمت بهار و نارضایتیاش چرخید ،

 دستی به گونهاش کشید

 شیشهاش را بدین من بهش میدم-

 طبق خواستهي علی عمل کردم و شیشه را از کیفم

 بیرون آوردم ، بلند شدم و سمت علی گرفتم ، البته

از غذا خوردن بهار نمیگذشتکه زمان زیادي  ! 

 انگار برعکس فکر من از نظر بهار از غذا خوردنش

 زیاد گذشته بود که درحصار مردانهي علیآقا

 شیشهاش را با خندهاي پر رضایت پذیرفت

 دوباره روي صندلی نشست و به او که به بهار ،

 عاشقانه خیره بود نگاه کردم، دلم میگرفت از

یعتا اگر به خواستهي بهارتصمیم خود خواهانهام! طب  

 .بود شدیدا بودن در کنار این مرد را ترجیح میداد

 !شما با حسام فرق می کنید-
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 یک قدم با تو      

 حرفش من را به جایی که درش بودیم برگرداند

 نگاهم از بهار سمت چشمان مردانه و دقیقش تغییر

 مسیر داد

نشست، اینبار او هم پشت میز و روي صندلیاش  

 یک دست بهار به شیشهاش بود و دست دیگرش

 .تقال براي برداشتن خودکار روي میز را داشت

 چه فرقی؟-

 !می خواین بگید نمیدونید؟-

 ابروي باال و نگاه پر سوالش وادارم کرد تا هر چه در

 ذهنم هست را بیرون بریزم

 اگر مجرد بودن حسام و شکستی که من در زندگی-

هست خوردهام منظورتون ... 

 !دقیقا منظورم همینه-

 از لحن رکش به واقع کمی جا خوردم اما بد هم

 نبود،من دنبال تعارف الکی نبودم، سوال پرسیده

 !بودم تا واقعیت را بدانم

 نگاهم چند لحظه روي چشمانش ماند ، لبانم کمی از

 هم باز شد که لحن محکم و منطقیاش اجازه نداد

- رزندي که داریدشما بابت زندگی گذشتتون و ف  

 سعی میکنید بیشتر به مسائل منطقی فکر کنید و



 خب حرف اصلی من فرزند شما و نگرانیام بابت او

 بود پس طبیعتا باید شما را در جریان حرفام

 میگذاشتم
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 سعی کردم همانطور که او هم انتظارش را داشت

ممنطقی به حرف هایش نگاه کنم و بگوی  

 درسته بهار فرزند منه ولی فکر میکنم ارتباط شما-

 با آقا حسام بیش از این حرف ها باشه که نتونید

 بهش در مورد رفتارش با فرزند من تذکر بدین!شاید

 حتی این درستتر بود که دوست صمیمیتون را تو

 !این موارد راهنمایی میکردین

 حال نگاهش نشان میداد که به فکر فرو رفته و

موضوع باعث شد کمی زمان ببرد تا جوابم را همین  

 بدهد

 حرفتون درست هست و احتماال در کنار شما باید-

 این فکر را کنار میگذاشتم و با حسام هم حرف

 میزدم و مطمئن هستم بعد امروز این صحبت بین

 ...من و حسام حتما اتفاق میوفته

 بهار تنش را به سمت باال کشاند و علی بیهیچ

ش کرد و میانحصارش درست نشاندشدرنگی کمک  

 و بهار بی هیچ وقفهاي به وسایل روي میز یورش برد



 اما انگار فقط من نگران بهار و وسایل روبه رویش

 !بودم

 ...اما ریحانه خانم-

 صداي علیآقا چشمان نگرانم را از بهار و غوغاي

 مقابلش سمت صورتش کشاند، وقتی توجهم را به

 خودش دید ادامه داد

- ف هاي من فقط از روي محبت بود و ، من بهحر  

 مریم خانم حقیقت را گفتم، این حرف ها از عشق
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 زیاد به بهار و احترامی بیشتر براي شما نشات

 میگیره، قرار نبود این نصیحتهاي دوستانه شما را

 برنجونه و من را رقیبی براي حسام به تصویر بکشه

ه هم دیگه نیستم ولیکه اگر باش ... 

 من براي هضم حرفهایش نیاز به زمان داشتم ،

 حرف هایش همانهایی بود که به مریم گفته بود اما

 انگار ذهنم نیاز داشت چند بار مرورشان کند تا

 معنی تک به تکشان را بفهمد اما چیزي که نیاز به

 دقت نداشت احترام عمیق آمیخته به صدایش بود

ن را وادار به شنیدن کردادامهي کالمش م  

 شاید باز این حرف نماي جالبی ندارد اما حقیقت-

 است که بگویم حسام مردي مجرد و متمول است با



 خانوادهاي محکم و همراه،حسام در کار و یا ازدواج

 شکست هم بخورد افرادي را دارد که آرامش کنند و

 فرصتهاي بزرگ و جذاب دیگري به سرعت مقابلش

د اما شما و بهاربه صف میشون ... 

 گلویش انگار خشک شد که صدایش خش افتاد

 به نظرتون فرصت براي شکستی دیگر دارید؟-

 کالمش دهن من را مانند خودش خشک و بدمزه کرد

 حرفهایش به شدت واقعیت داشت و طوري به

 صورتت کوبیده میشد که نمیتوانستی بهشان توجه

 نکنی، ناخواسته لحظهاي کفري شده گفتم

 !شما میخواهید هر طور شده پاي من را بلرزانید-

 لبخندي تلخ روي لبش نقش بست

 اي کاش میدانستید خوشبختی شما شده آرزوي-
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 من، و شاید این احساس باعث بیپرواییام شده

 بعضی اوقات آدم دلش نمیخواهد واقعیتها را

ک به یکببیند، مثل همین لحظهي من! می دانم ی  

 حرفهایش درست است، اصالبر فرض این که پر

 غرض و در نبود حسام این حرفها را میزند، اما

 دانستن این موضوع از واقعیت حرفهایش کم می

 کند؟



 !نه فقط من را کمی آرام تر می کند

 دلم میخواست لجباز تر باشم و این بار شاید شبیه

مامریم عمل کنم و دوتا حرف درشت نصیبش کنم! ا  

 .عقلم اجازهي قدرتنمایی به دلم را نداد

 از روي صندلی بلند شدم و در حالی که کیفم را از

 زیر چادرم بیرون می کشیدم به سمتش رفتم

 ممنون از محبت و دل نگرانی برادرانه و یا-

 دوستانتون، احساس میکنم یک مشاور کمک

 .شایانی تو این موارد بهم بکنه

غر هاي ناراضی بهار را بهاز جایش بلند شد و این غر  

 دنبال داشت که نمیخواست از وسایل روي میز جدا

 شود

 .کار خوبی میکنید-

 آنچه میخواستم را درون کیفم پیدا کردم، موبایل را

 بیرون کشیدم و زیر نگاهش روي میز قرارش دادم

 ممنون بابت موبایلتون ، خیلی کمکم کرد و باز هم-

ت میخوامبابت حرفهاي مریم ازتون معذر  

 نگاه او هنوز روي موبایل بود که سریع قبل از آنکه
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 خجالت در حرف زدن ضعیفم کند ادامه دادم

 نمیتونم بگم به دیدن بهار نیاید، چون با اومدنتون-



 خوشحالش میکنید اما بابت تمام این چند ماه و

نمکمکهاي بیوقفهاتون واقعا سپاسگزار و قدردا . 

 باید خودخواهیام را کنار میگذاشتم و در کنار تمام

 حرف هاي تلخم کمی شیرینی هم چاشنیاش

 میکردم، که البته این شیرینی مسببش فقط سر

 دخترم بود که به روي سینهي مردانهي مقابلم تکیه

 !زده بود

 یعنی میتونم دیدن بهار بیام؟-

 این که دلم میگفت نه کمال بیادبی بود پس سعی

ردن لحنم برعکس دل بیتربیت شدهام مؤدبک  

 باشد

 بله، جدا کردن بهار از شما یکباره ممکن نیست-

 نگاهش بالخره از روي آن موبایل باال آمد و من غم

 خاصی را به وضوح در چشمانش دیدم و دلیلش را

 !نفهمیدم، او که دیدار با بهارش را هنوز داشت

- شما درامیدوارم تمام حرف هاي من چرت باشد و   

 کنار حسام خوشبخت شوید، حسام بی شک پسر

 .خوبی است

 دلم میگفت با لبخندي تشکر کنم و لذت این دعا را

 ببرم، اما عقلم تحقق این دعا را کمی دیر میدید،

 !فعال قرار نبود اتفاقی بیفتد



 .لبخند زدم و عکس العملم تنها تشکري آرام شد

اهنوقتی بهار را بهحصار کشیدم بهار به پیر  
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 علیآقا چسبید ، وقتی زور دستانم به توان کم

 دستان کوچکش چربید ، بهار براي اولین بار براي

 !!این جدایی گریه کرد

 تکهي کوچکی از زرده تخم مرغ را به دهان بهارکم

 گذاشتم ، به ملچ و ملوچ بامزهاش نگاه کردم و دلم

گونهي نرم و صورتیاشبرایش قنج رفت، دستی به   

 کشیدم

 دوست داري؟-

 نگاه براقش به چشمانم خیره شد و به لبخندي

 مهمانم کرد ، دلم می خواست محکم به تنم

 بفشارمش و ببوسمش

 اما فقط به تیکهي دوم بسنده کردم و بوسیدمش

 تکهي کوچکی به دهانش که پر ولع منتظر بود

 گذاشتم

 نوش جونت ، قربونت برم-

ازشی به سرش کشیدم که ذهنم بیهواباز دست نو  

 سمت محبوبم پر کشید و بیاختیار یاد اشتباه

 دیشبم افتادم، آنقدر درگیر پس دادن گوشی و



 گفتن حرفهایم شدم که به کل یادم رفت که قبل

 !پس دادن گوشی پیامی در این باره به حسام بدهم

 دلم پیچ خورد، یه جوري بودم، یه اشتیاقی عجیب

و ناراحتی گنگی میان دلتنگی ! 

 حال غریبی بود، نمیدونستم میخواهم چه کنم و

 چطور در مورد مسائل پیش آمده باهاش صحبت کنم

 و آنقدر در این دو روز دوري دلتنگ شده بودم که

1388 

 یک قدم با تو      

 .باورم نمیشد

 انگار وجودم به حضور و حمایتهایش عجیب عادت

 کرده بود

م من را از فکر و خیال بیرونصداي ناراضی بهار  

 کشید دخترکم با دهانی باز ، مچم را گرفت و صدا از

 خودش در میاورد

 لبخندي مهربان به صورت شیرینش زدم و تکهي

 آخر را به دهانش گذاشتم و همان لحظه به ساعت

 دیواري که به دیوار تکیهاش داده بودم نگاه کردم،

درصد ساعت هفت صبح احتمال بیدار بودنش چند  

 بود؟ میشد بهش زنگ بزنم؟؟

 خوردن بهار که تمام شد بغلش کردم تا دست و

 .دهانش را بشورم



 هنوز کامل دست و دهان بهار را خشک نکرده بودم

 که صداي زنگ آیفون سرم را سمتش چرخاند

 بهار را کنار پشتی نشاندم و آیفون را جواب دادم

 !بله؟-

 سالم عزیزم-

دوست داشتنیاش دلم راصداي مردانه و آن بیان   

 در سینه آب کرد

 نتوانستم خوشی بینهایتم را بپوشانم و در صورت و

 لحنم به وضوح خودش را نشان داد

 سالم، بفرمائید داخل-

 سریع در را باز کردم، همان لحظه دست به روسري و

 چادر رنگی که هنوز آویزان بودن انداختم و در
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رین سرعت خودم را پوشاندم و سریع به آینهباالت  

 نگاه کردم، صداي پایش که نزدیکتر میشد ضربان

 قلب دیوانهام، را تند و تندتر میکرد

 کف دستانم در همین لحظهي کوتاه عرق کرده بود،

 نگاهم سمت بهار که چهار دست و پا سمت من

 میآمد برگشت، از در فاصله گرفتم تا بهار را به

 آغوش بکشم

 همان لحظه تقهاي به در خورد و قلب من که در



 سینهام افتاد

 بهار را بهحصار کشیدم

 بفرمائید-

 آیا متوجه لرزش صدایم شد

 در باز شد و قامت چهارشانهي مردانهاش رو به رویم

 به دلبري ایستاد

 سالم دوباره-

 لحن صمیمی و چهرهي پر محبتش شاید تنها چیزي

نیاز داشتم، انگار او وبود که تمام این چند روز بهش   

 .لبخندش میتوانست سنگینی غمهایم را کم کند

 لبخندي روي لب نشاندم

 سالم،بفرمائید داخل-

 کالمم او را به داخل خانه کشاند

 با همان لبخند و نگاه گیرا چند لحظه از همان فاصله

 خیرهام ماند و آرام و نرم پرسید

 !چقدر دلتنگتون بودم-

بال زدند و بوي تلخ و خنک در سینهام پروانه ها  
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 عطرش مشامم را جان بخشید

 چشمانم را پر شرم ازش گرفتم

 مهمانی خوش گذشت؟-



 چشمانم قدمهاي بلند و مردانهاش را دید که به

 سمتم آمدند

 دل بیطاقتم اجازه نداد بیش از این نگاهم را محصور

روي صورت پاهایش کنم و چشمانم باال آمد و  

 مردانهاش نشست

 چشمان پر مهرش چند لحظهاي پر دقت خیرهي

 صورتم ماند و بعد به سمت نگاه خیرهي بهار چرخ

 خورد ، لبخندش عمق گرفت

 ...چیز خوبی براي تعریف نداره-

 دستش جلو آمد نرم روي گونهي بهار کشیده شد

 شما چطوري مارشمالو خانم؟-

ن که چسبید،لحن شیرین و دوست داشتنیاش به م  

 مطمئنا بهار هم حس من را داشت که لبهاي

 کوچک قرمزش به لبخندي شیرین باز شد و لثههاي

 بیدندانش را براي حسام به رخ کشید

 میشه بغلش کنم! یکم با هم اختالط کنیم تا ماشین-

 !باربري برسه، بد نیست

 نگاهش هنوز خندان و مهربان روي چهرهي دخترکم

 بود

می بهحصارش سپردم و براي آرامبهار را به آرا  

 کردن دل بیقرارم به هواي چاي سمت آشپزخانه



 قدم برداشتم
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 ریحانه جان-

 آواي پر مهر صدایش و آن جان آخر تیر خالصی بود

 بر پیکرهي صبر و مقاومتم! و یادم افتاد تمام این

 !سال ها دلم همچین محبتی را طلب میکرده

تادم، ثانیهاي زمان برد تا بر احساس جوشایس  

 افتادهي درونم مسلط شوم

 تنم همراه نگاهم آرام سمتش گشت

 لبخند پرشرمی روي صورتش بود

 ببخشید، این دلتنگی دو روزه زبانم را سست کرده-

 سعی کردم لحنم نرم باشد و حالتی از درونم را به

دمنمایش نگذارد، من این دو روز کمی تغییر کرده بو  

 موردي نداره، کارم داشتین؟-

 انگار شصتش خبردار شد که حال نگاهش کنجکاو

 شد ،اما لبخندش نه محو شد و نه کمرنگ

 لطفا بشین، کارت دارم-

 صمیمیت صدایش هم نمی توانست من را مجبور کند

 مثل خودش بتوانم اینطور راحت و گرم صحبت کنم

 میخواستم براتون چایی بیارم-

رش اشاره کردبا دست به کنا  



 من بیشتر از چایی به دیدن خودت محتاجم، بیا-

 تپشهاي قلبم هزاربرابر شد و خون در تنم مثل

 رودي خروشان حمله ور شد، داغی گونه هایم را به

 سرعت احساس کردم

 سرم را پایین انداختم و راه رفته را برگشتم و روي

 زمین نشستم
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ته حلقم چسبیده بود و بی قرار بودم تازبانم به   

 حرفی بزنم و این آتش به پا شده را کمی از

 سوزاندنم منحرف کنم

 از دیشب تا االن کلی بهت زنگ زدم و کلی نگرانت-

 شدم

 نگاه شرمگین و داغ کردهام باال آمد و به صورتش

 نرسیده جا خالی کرد، قدرت دیدنش را نداشتم، من

سینهام بیرون میزد فقط همینطور قلبم داشت از  

 یک نگاه جذاب و گیرایش کافی بود تا همین لحظه

 !غش کنم

 سوالش را در ذهنم تکرار کردم تا درست بفهمم چه

 گفته

 لبانم آرام لرزید

 گوشیه علی آقا را بهش پس دادم، حواسم نبود-



 قبلش بهتون خبر بدم!شرمنده

 فداي سرت-

اما شور و شعف یکباره در صدایش متعجبم کرد  

 سوال بعدیش کال ذهنم را منحرف کرد

 !راستی،با مریم قهري؟ البته خودش بهم گفت-

 نفسی عمیق کشیدم و چند لحظه ساکت ماندم تا

 بتوانم فکر کنم

 لحن نگران شده اما مهربانش ذهن در حال تکاپویم

 :براي رسیدن به جوابی را سمتش کشاند

 میدونم سختته ولی میشه نگاهم کنی! این لحن-

 !رسمی و نگاهی که بهم نیست می ترسونتم
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 می خواستم بگم من را هم میترسونه، اجباري که

 وادارم میکنه به آهسته آهسته جلو رفتن،

 حرفهایی که دلم می خواهد همهاشان از سر غرض

 !ورزي و دشمنی باشد و میدانم نیست

ت خوش طعمنگاهم را باالتر بردم و همنشین شکال  

 نگاهش شدم، حس شیرینی رگ و پی تنم را پر کرد

 ذهنم پر از احساسات متفاوت و دردهایی تلخ بود،

 :اما لحن آرومم نخواست که او این احوال را بفهمد

 چیزي نیست، بالخره تفاوت هاي بین من و مریم-



 .باعث یه دلخوري هایی میشه

ردنگاه دقیقش به چهرهام ستون هاي تنم را آب ک  

 دستان بهار را میان دستانش گرفت و همانطور که

 تکانشان میداد گفت

 مریم خیلی ناراحت بود و مطمئنم تو هم از این-

 دوري حال خوبی نداري؟

 لحن همدردش لبخند به لبم آورد، این حال بینمان

 را دوست داشتم، او نگران من و ناراحتیهایم هست

ان کند،و دوستانه و مردانه میخواهد برایم حلش  

 !خدایا چقدر این تجربه ها شیرین است

 میان حال خوشم به دوري از مریم و اعصاب خوردي

 که این دو روز تجربهاش کرده بودم فکر کردم

 !کمی دوري براي هر دومون بهتره-

 البته که بهتر نبود ، من به مریم و حرفها و

 مهربانیهایش عجیب عادت داشتم، او تمام
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قدم با تو یک        

 خانوادهي نداشتهام بود و این حرفم فقط یک دلیل

 داشت دوري مریم از حسام تا بیحواس در مورد

 علی برایش نگوید، نمیخواستم بینشان شکراب

 .شود

 چشمات که اینو نمیگه، این دو تا تیله خوب حال-



 .دلتو برام رو میکنه

 خجالت زده از نوع نگاهش چشم ازش گرفتم

- ماس گرفت بدجور دلتنگته، بزار امروزصبح باهام ت  

 بیاد و همه چی بینتون حل بشه، نمیخوام دخالت

 کنم اما غصهي میان نگاهت آزارم میده

 دلم لرزید و آن لبخند محو شد

 غصهي میان دل و نگاهم نه فقط از دوري مریم که از

 تمام افکار و حرف هاي شنیدهي این دو روزم بود، از

از عشقی که میترسم عالجتفاوتهاي تلخ بینمان   

 این متفاوت بودن ها نباشد و از خانوادهاي که او

 داشت و من هیچ شناخت دقیقی ازشان نداشتم،االن

 و در این موقعیت قدرت حل این غصه ها را نه او

 داشت و نه من ! پس کوتاه آمدن سر قضیه مریم

 تنها کاري بود که میشد االن انجام بدهیم

باشه بهش زنگ-ائید تکان دادم سرم را به نشانهي ت  

 میزنم

 .صداي زنگ موبایلش خاتمهي بحث پیش آمده شد

 بهار انگار با بودن درون ماشین به دنیاي جدیدي

 وارد شده بود و دلش می.خواست همه چی را با

 دهانش یک تست بزند، مانند سري قبل من در نقش
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 یک قدم با تو      



نمیدادم آب دهن مباركیک محافظ بودم و اجازه   

 جایی بریزد و دهانش به جایی برخورد کند و همین

 دخالتها اعصابش را بهم ریخت و جیغش را درآورد

 صدایش آنقدر بلند بود که نگاه حسام را که مشغول

 نظارت بر کار کارگرها بود سمتم ما که داخل ماشین

 .بودیم برگرداند

بود لبخند روي لبش از همان فاصله هم دلپذیر ! 

 نگاه از حسام و کارگرهاي مشغول کار گرفتم و براي

 آرام کردن دخترکم بوسهاي روي موهایش زدم و

 آرام در گوشش نجوا کردم

 خانم حنا، عزیز مامان ، ببین چقدر صداي قشنگت-

 بلند بود!االن همه میگن آخ آخ چه دختري، چه

 ...کفتري، چه صداي بلندي

خودش را خم کرد اما بهار بیتوجه به حرفهاي من  

 تا به دکمههاي جلوي دنده دست بزند که دوباره

 مجبور به دخالت شدم و کشیدمش عقب و دوباره

 آژیر قرمز

 اینبار حسام فقط به نگاه اکتفا نکرد و سمت ماشین

 قدم برداشت

 رفتار بهار طبیعی بود و بابت همین قرار نبود خجالت

دبکشم اما باز هم حس خوبی در این قضیه نبو  



 فکر کنم مارشمالوي ما خسته شده-

 با نگاهم زیر چشمی آمدنش و رسیدنش در کنار

 .پنجرهام را دنبال کرده بودم

 نگاه شاکی بهار سمت پنجرهي نیمه باز ماشین
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 یک قدم با تو      

 برگشت و با دیدن حسام ذوق کرد و دستانش را به

ز وسمتش دراز کرد و انگشتانش را تند و تند با  

 بسته کرد

 دلم براي ادا و اطوارش ضعف رفت

 انگار حسام هم در این احساس با من شریک بود

 !وااي نازشو ببین-

 همان لحظه در ماشین سمت من باز شد و نگاه من با

 قلب تند شدهام متعجب سمتش برگشت

 نگاه نافذ و جذابش لحظهاي روي صورتم ماند و

 شیطنتی در چشمانش برق زد

سمت بهار چرخید و دستانش به نگاهش سریع  

 استقبال بهار رفت

 بیا اینجا ببینم تو رو فنقل خانم-

 بوسهاي روي گونهي بهار زد

 به به چه شیرینم هست-

 بهار شاد شده از فضاي باز و حضور بی پتویش به



 لطف تابش خورشید که هواي زمستانی را کمی

 گرمتر از همیشه کرده بود ، با نیشی باز به اطراف

ره شد و خودش را درحصار حسام تکان ، تکانخی  

 داد

 نمیخواستم در این لحظه به هیچ چیز بدي فکر

 کنم، صحنهي رو به رویم آنقدر دلچسب و رویایی

 بود تا بتواند یک هفتهام را برایم بسازد ، اما ذهن من

 عادت کرده بود به پرورش دردهایم و مرور حرفهاي

 تلخ
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 لبخند روي لبم ماسید ، دوست نداشتم به هیچ چیز

 بدي فکر کنم اما افکارم بی اجازه میان ذهنم حرکت

 کردند و من را براي آنچه به طور قطع می خواهم

 !مردد میکنند

 !سالم، به به چه پدر و دختر جذابی-

 صداي شاد و سرزندهي مریم بود که من را به حال

همان لحظه از کشاند،نگاهم سمت عقب برگشت و  

 ماشین پیدا شدم، در همین فرصت حسام با لبخندي

 عمیق و کیفور سالمش را پاسخ داده بود و با

 تشکري به سمت کارگرهایی که صدایش کردند

 برگشت



 !سالم، ممنون که اومدي-

 تمام سعیم را کردم تا مثل همیشه عادي باشم

 نگاه مریم سمتم برگشت و لب و لوچهاش یکباره

شد و سریع خودش را در بغلم انداختآویزان  : 

 ممنون که بهم زنگ زدي، داشتم دیوونه میشدم-

 لبهي چادرم که عقب رفته بود را گرفتم تا بیش از

 این سر نخورد و با دست دیگرم کمرش را دست

 کشیدم

 دیوونه بودي، الکی تقصیر من ننداز-

 سرش را عقب برد و من چادرم را روي سرم درست

اراحت و البته کمی پرویی بهم انداختکردم، نگاه ن  

 اگه آقا حسامتون پادرمیونی نمیکرد منو-

 !نمیبخشیدي نه؟کینهاي بودنم ثواب داره

 لبخندي روي لبم نشست
1398 

 یک قدم با تو      

 بخشیده بودمت ولی یه کوچولو باید تنبیه-

 میشدي، قبول داري؟

 سرش را به حالت نه کوتاه باال انداخت

- ولی چون ناراحت نشی الکی میگم هر چی تو نه،  

 !بگی

 از لحن پرویش خندهام گرفت، خب این مریم بود و با



 همهي اینها دوستش داشتم، این دو روز هم کمی

 .براي پیچوندن گوشش کافی بود

 خانما لطفا بشینید که باید راه بیوفتیم-

 مریم به یکباره تغییر حالت داد و با لبخندي عمیق و

ما چشمی بلند گفت و سریع عقب نشستدندان ن  

 با لبخند به حرکاتش نگاه کردم و چشمانم روي

 حسام که با بهار درون ماشین می نشست چرخید و

 خودم هم در همان حال سر جایم نشستم

 شیشه شور را روي شیشههاي پنجرهي آشپزخانه

 اسپري کردم و روزنامه را چپ و راستی رویش

قابلم ماند، رويکشیدم ، نگاهم روي ویوي م  

 خانههایی که از باال نگاهشان می کردم، یاد خانهي

 خودمان افتادم، در شهرستان کنار مامان و بابا و

 شهري که از بالکن خانهیمان زیر پایم بود و من هیچ

 وقت فکرش را نمیکردم زندگی چه سرنوشتی را

 !برایم رقم خواهد زد

اینمثل امروز که کسی فکرش را نمیکرد که خدا   
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 یک قدم با تو      

 چنین به دادم برسد و من با این همه بدهی و مشکل

 !به همچین خانهاي در این منطقه اسباب کشی کنم

 خدایی که حضور حسام را در زندگیام آنقدر پررنگ



 کرده بود که تاثیر بسزایی روي حل مشکالتم

 .گذاشته بود

ا به به و چه چهامروز از همان بدو ورود به این خانه ب  

 هاي مریم و تعریفهاي بلند باال و صمیمیاش از

 محله و خانه ، من میان یک دو راهی احساسی گیر

 کردم! که از این کمکها خوشم میآید یا نه!؟

 به دلم که مراجعه می کردم خوشحال بود ، چون

 سالها از نعمت داشتن یه پشتوانه محروم مانده

مادرم را به خاك هاي بودم، از همان زمان که پدر و  

 .سرد شهرستان سپردم

 اما از سمت دیگر عقلم بیاختیار من را شبیه زالویی

 میدید که به مرد ثروتمندي چسبیده و دارد خونش

 را میمکد و از پول و موقعیتش به نفع خودش

 .استفاده میکند

 نمیدانم چطور اما میان خوشی امروزم، صداي

لیلش برایم نامعلومخندهي حسام و مریم و بهار که د  

 !بود، میان سیاهی تلخی فرو رفتم

 شباهت نماي رو به رویم به گذشتههاي شیرینم و

 درد این احساسات متضاد غم را مهمان ناخواندهي

 !دلم کرد

 نفسی عمیق کشیدم ، به آسمان ابري رو به رویم



 نگاه کردم، انگار نه انگار زمان آمدن آن آفتاب
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با تو یک قدم        

 بهاري میتابید، انگار آسمان هم مثل من حال خوش

 .و ثابتی نداشت

 مایع شیشهشو را روي پنجرهي بعدي اسپري کردم

 و دستم را باال آوردم براي پاك کردنش

 اما اینبار تمام انرژیم ته کشید

 .خسته نباشی-

 صداي گرم و پرمحبت حسام بود، تنم کمی سمتش

و سردي روي لب چرخید، لبخند نه چندان زیبا  

 نشاندم

 ممنون ، شما هم خسته نباشید-

 سرش کمی کج شد، چند تار مو روي پیشانیاش

 ریخت و او با دقت به چشمانم خیره شد

 این حال نگاهت میگه نه تنها خستهاي بلکه حالتم-

 !خوش نیست

 باور این حد از دقت و زرنگی غیر قابل باور و حتی

جم از توجه بهمقدار زیادي شیرین بود و این ح  

 احواالتم قند در دلم آب میکرد، اما خب من

 تصمیمی براي نشان دادن این ناراحتیها نداشتم،

 پس سریع چشم گرفتم و سمت پنجره برگشتم و



 روزنامه را روي شیشهاي که اثر شیشه پاکن دیگر

 رویش خشک شده بود کشیدم

 با ناشیگري خواستم بحث را تغییر بدم

- ر کنم دم کشیدهچایی دم کردم، فک  

 توقع نداري که بدون تو بریزم و بخورم!؟-

 دستم در همان حالت روي پنجره خشک شد، لحن
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 یک قدم با تو      

 پر محبت و مخمورش سنگ را آب میکرد چه برسد

 به دل تازه عاشق شدهي من

 نگاهش نکردم

 .پس برید من میریزم و میارم-

فتنی از پشتمچند لحظهاي گذشت و هیچ صداي ر  

 نیامد، کنجکاو شده تنم سمت پشتم چرخید ، او را

 یکباره چنان نزدیک به خودم دیدم که جا خورده

 .هینی کشیدم و دستم را روي دهانم قرار دادم

 متعجب شده از شدت ترس من ابروهایش باال پرید

 و یک قدم عقب رفت

 متاسفم نمی خواستم بترسونمت-

دیک گیجم کرد ، تنهابوي عطرش از این فاصلهي نز  

 سرم را به حالت نفی کوتاه تکان دادم

 نه، اشکال نداره-



 قلبم چنان تند و بیقرار میتپید که میترسیدم

 سینهام را بشکافد،

 سرش را کمی پایین آورد و نگاهش با دقتی مثال

 زدنی خیرهي صورتم شد

 دوست داشتم از این موقعیت که تنم را چنین سست

اما ، فضاي رو به رویم سینههاي کرده بود فرار کنم  

 !ستبرش بود و پشتم دیوار و پنجره

 چشمانم را تند ازش گرفتم که صداي پر خلسهاش

 نرم و آهسته زمزمه کرد

 از صبح که دیدمت متوجه ناخوش احوالی و غم-

 سنگین نگاهت شدم،
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یادستش جلو آمد ، قلبم وحشیانه تپید و ترس و ح  

 مثل خوره در این ثانیه روحم را جویدند، او می

 !خواهد من را لمس کند؟

 اما انگشتانش با فاصله از من به دیوار تکیه زدند و

 تنش کمی سمت راست مایل شد، اینطور دیگر راهم

 را سد نکرده بود، اما نگاه و حواس او فقط به من بود

؟؟و من درگیر فکر بیهودهام! کی او من را لمس کرده  

 فکر می کردم بابت نبوده مریمه اما االن که دوباره-

 نگاهت میکنم ، همون غمو میان شیشه نگاهت



 میبینم و سینهام سنگین میشه، چی شده ریحانهي

 من؟ من در همه چی صبورم و پرطاقت به جز غم و

 !ناراحتیه تو

 او من را ریحانهاش خطاب کرد و در تمام تنم

 .گلهاي عشق شکوفه داد

را محکم به میان ریه هایم فرستادم، کمی ازشنفس   

 فاصله گرفتم ، نیم نگاهی به نگاه بیقرار و شدیدا

 خواستنیاش انداختم و قبل از آنکه این نگاهها دل و

 ایمانم را به باد بدهد سریع به ورودي آشپزخانه

 خیره شدم

 اصل این محبت دو طرفه باید بر مبناي حقیقت بنا

 .میشد

و زبانم سنگین براي تکان خوردنسخت بود گفتنش   

 :اما آرام و پر احتیاط گفتم

 باید باهم صحبت کنیم، چون این ناراحتی ربط-

 !مستقیمی به آیندمون داره
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 یک قدم با تو      

 تنم را از این قطب پرکشش دور کردم

 شیشه شور و روزنامه را سریع روي کابینت قرار

از کردم و دستان داغدادم، پشت به او شیر آب را ب  

 کردهام را به آب یخ شیر سپردم



 خوب میشنوم-

 شیر آب را بستم، همین چند لحظه فاصله و خنکاي

 آب مغز گرگرفتهام را آرام کرده بود وحاال

 میتوانستم با آرامش بیشتري صحبت کنم

 سمتش چرخ خوردم و نیم نگاهی سمتش انداختم،

مشتاق وخب اشتباه کرده بودم ، زیر این نگاه   

 آرزومند اصال نمیشد آرامش داشت و بر کالمم تسلط

 داشته باشم، باید یک طور دستانم را درگیر کاري

 میکردم تا کمی حواسم از او و آن نگاه..!. پرت شود

 اولین چیز سینی و استکانهاي دمر رویش بود،

 :سمتشان رفتم و آرام گفتم

 تو این موقعیت نمیشه-

 حرفم را در هوا گرفت

- ب تو چه موقعیتی راحتتري بگو مهیاش کنمخ ! 

 قوري را کمی خم کردم و همانطور که چایی

 :میریختم گفتم

 اجازه بدین بعد اینکه مریم رفت با هم صحبت-

 کنیم

 لیوان از آب جوش پر شده بود و دست جلو بردم تا

 شیر کتري را ببندم که دستی مردانه جلو آمد و شیر

 را زودتر از انگشتان من بست
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 یک قدم با تو      

 هرم گرماي تنش سرم را سمتش چرخاند، اینبار

 عقبتر بود اما حال چشمانش مثل قبل بود

 مریم که حضورش به ما کاري نداره، تازه با-

 نگهداري از مارشمالو جان کمی فرصت بیشتر به ما

 !میده

 لحنش گرم و شیرین بود اما من ذهنیتهایی که از

حرفهایی که علی برایم گفته بودقبل داشتم و   

 هولم داد تا حس بدي رگ به رگ تنم را پر کرد و

 ناراحتی عجیبی به جان دلم بیفتد، او جوان بود و

ُِ دنبال خلوت کردن و دخترك معصومکوچک من ُِ  

 خواهناخواه مزاحم این خلوتها بود، دلم به درد آمد

 که لحنم تلخ شد

- ه، بهتره بابهار عضو ثابت و همیشگی زندگیه من  

 حضورش تو جمعمون حرفامون رو بزنیم

 دلیل لحن تند و تلخم را نفهمید که ابرویش باال

 پرید، دلم نمیخواست اینطور رفتار کنم، دوستش

 داشتم و آرزوي محبت بهش را داشتم اما فکر به این

 مسائل نابودم میکرد

 براي کش نیامدن این حرفها و دور شدن از ان لحن

رداشتم و به سمت سالن رفتمبد سینی را ب  



 مریم جان چایی ریختم-

 صداي بلندش از درون تنها اتاق خواب خانه آمد

 االن میام-

 سینی را روي زمین گذاشتم و روي فرش نشستم

 چیزي شده که من بیخبرم؟-
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 یک قدم با تو      

 لحن کنجکاو و تیزش نگاهم را سمتش که از

  بردآشپزخانه بیرون میآمد باال

 بله-

 !!نگاهش برق زد، اما نه از آن دلبرهایش

 !کسی حرفی زده؟ فکر نمی کنم خبراي خوبی باشه-

 او بیش از اندازه زرنگ بود و این خصلتش جذاب

 ترش میکرد ، ورود مریم و بهار اجازه نداد جوابی در

 جوابش بدهم

 آخ چه میچسبه این چایی-

نفر رد و نگاه مریم پر شیطنت و کنجکاو بین ما دو  

 بدل شد

 امان از دست این مزاحمهاي بیخبر،ورودم بد-

 موقع بود؟

 سعی کردم حال نامشخصم را پشت لبخندي پنهان

 کنم، بهار را ازحصارش گرفتم



 نه، کیک مامان پزتو کجا گذاشتی، بیار که خیلی-

 گشنمه

 زنگ زدم تا یه ربع دیگه ناهار میارن-

یمت و آراملحنش گرفته بود اما هنوز پر از مال  

 نیم نگاهی سمت چهرهي درهم رفتهاش انداختم و

 باز دردي در سینهام

 من دقیق چه مرگم بود ؟ او از بهار میگفت درد

 میکشیدم، او چهرهاش گرفته میشد باز هم درد

 !!میکشیدم! حال آنکه خودم مسببش بودم

 اخجووون، حاال چی سفارش دادین؟ البته که-
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ا تویک قدم ب        

 شدیدا سلیقتون را قبول دارم

 حسام ضلع دیگر این مثلث شد و روي فرش نشست

 زرشک پلو و مرغ-

 مریم از جایش بلند شد

 آخ از همین االن دل ضعفه گرفتم-

 سمت آشپزخانه رفت و با همان حال خوشحال و پر

 انرژي ادامه داد

 حیفه شیکممون را با کیک پر کنیم، خرماها-

 کجاست ریحانه؟

ار براي چایی دست و پا میزدبه  



 تو یخچال، مریم جان لطفا یه چایی خیلی کمرنگ-

 خنک براي بهار بیار

 با شیطنتهاي بهار و اشتیاقش براي خوردن چایش،

 خودم چیزي از خوردن چایم نفهمیدم، مخصوصا که

 نصف حواسم به حسام ساکت شده بود.با زنگ آیفون

 حسام سریع از جایش بلند شد

- میدممن جواب   

 هنوز دو قدم ازمون دور نشده بود که مریم خودش

 را همانطور چهار دست و پا بهم رساند

 چی کارش کردي طفلکو؟-

 گفتن واقعیت مریم را به صرافت دخالت کردن

 میانداخت تا به نظر خودش این وضعیت را درست

 کند و من می دانستم صد در صد به بدترین حالت

دوستی بینشان گنداسم علی را وسط میکشد و به   

 میزند
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 پس در حالی که بهار را زیر بغل میزدم و بلند

 میشدم گفتم

 چیز خاصی نگفتم، گفتم بعد رفتن تو باید باهاش-

 حرف بزنم

 سینی به دست پشتم بلند شد و سمت آشپزخانه



 آمد، چشمان ریز و بدبینش حرکاتم را زیر نظر

 داشت

- ه من برم؟مگه قرار  

 دستان بهار را زیر آب شستم و او ذوق کرده سعی

 می کرد اهرم شیر آب را بگیرد

 بله، باید باهاش حرف بزنم-

 خب چرا در حضور من نمیشه؟ من بهارو میبرم تو-

 اتاق تا شما راحت باشید

 او دقیق مثل حسام فکر میکرد

 میخوام در حضور بهار و شیطنتهاش حرف بزنیم-

گرفته بود و با ذوقی باور نکردنی آب را بهار اهرم را  

 باز و بسته میکرد

 جان من باهاش مهربون باش-

 از پشت تن بهار به چهرهي پر التماسش نگاه کردم

 یه جوري رفتار نکن شبیه شمربن ذي الجوشن به-

 نظر بیام

 به سختی بهار را از شیر آب جدا کردم و میان

کردم غرهایش دستانش را با دستمال کاغذي خشک  

 االنم سفره رو بنداز-

 نگاه پر التماسش هنوز به من بود و سینی چاي زیر
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 بغلش

 ابروهایم باال رفت و چشمانم کمی گرد شد

 مریم میشه بیخیال بشی-

 سینی را کنار گذاشت و از توي کشوي کنار پاش،

 تنها سفرهام را برداشت

- با تو اگه اذیتش کنی من میدونم  

 نمیدانستم به لحن پر تهدیدش بخندم یا اخم کنم

 صداي بسته شدن در که آمد، مریم تکانی به بدنش

 داد و سمت سالن رفت

 بهار میانحصارم هنوز غر میزد و سرش را به شانهام

 تکیه داد

 بوسهاي روي موهاي به هم ریختهاش زدم

 دخترم گشنشه-

 به به چه بویی-

رون سالن پایم را سمتلحن پر اشتیاق مریم از د  

 کابینت بشقابها کشاند که همان لحظه حسام وارد

 آشپزخانه شد

 نگاهمان با هم تالقی کرد، حرفی نزد و سمت شیر

 آب رفت

 دلم میخواست حرفی بزنم یا چیزي بگویم، خودم را

 مجرم حال االنش میدانستم، اما ذهنم خالی و لبانم



 دوخته شده بود

مآرام بشقابها را برداشت  

 فنقل را بده من-

 گردنش روي شانه چرخید ، به چهرهي پرمحبتش
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 یک قدم با تو      

 خیره شدم و آرام زمزمه کردم

 میارمش، گشنشه بداخالق شده-

 انگشتش جلو آمد و روي شانهي من گونهي بهار را

 آرام لمس کرد، بهار نق زد و صورتش را عقب کشید

ت، لبخند حسام بیشتر عمق گرف  

 بوي غذا بهش بخوره اخالقش خوب میشه، خانما-

 عاشق غذان

 دستانش را براي گرفتن بهار جلو آورد و من براي

 گریز از برخورد سهوي بینمان بهار را کمی عقب

 دادم

 بهار ناراضی و با غري که شبیه به گریه بود میان

 آغوش حسام رفت ،پشتش را به من کرد و سمت

ه من رویشان غرق درخروجی آشپزخانه رفت و نگا  

 آرزوهایی رنگی خیره ماند

 ببین چه براي مارشمالوي بداخالقم خریدم، برنج-

 میخوري؟



 ناگهان پایش ایستاد و تنش چرخی سمت عقب

 خورد و نگاهش روي من که هنوز غرق در

 تماشایشان بودم ماند

 می تونه این غذارو بخوره؟-

 بیاختیار لبخندي گرم حوالهاش کردم

- لو تا سوپش رو بیارمیه کوچو  

 حسام سرش را به حالت تائید تکان داد و رفت

 با بشقاب و سوپ بهار وقتی رسیدم که انگشتان

 حسام مقدار کوچک برنج له شده اي را به دهان بهار
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 میگذاشت و مریم با ذوق مرگی تمام در حال فیلم

انه برنج چنان پربرداري بود، بهار براي همان چهار د  

 ولع تنش را کنار حسام باال و پایین میکرد و

 دستانش را پر ذوق روي پاي حسام می کوبید که

 دلم را برایش به ضعف انداخت، واقعا از مریم ممنون

 بودم این لحظه یکی از زیباترین و شیرین ترین

 .دقایق عمرم بود

 بفرمائید اینم مامان خانم، بیا ببین پدر جان چه-

ذایی دهن دخترش میگذارهغ  

 لحن ساده و صمیمی مریم و انتخاب کلماتش لرز به

 دلم انداخت و حسی شیرین در دلم مانند موج به



 سینهام خورد

 نگاه حسام پرمهر و خندان سمتم چرخید ، خیرهي

 شکالت شیرین شدهاش ماندم که لبان جذابش از

 هم باز شد

 .فکر نمیکنم دیگه راضی به خوردن سوپش بشه-

 به زور تنم را به سمت جلو تکان دادم و نگاهم را

 آرام و بدون هول شدن ازش گرفتم، میدانستم تمام

 این لحظه ها دارد در گوشی مریم ثبت میشود

 کنار بهار نشستم و کاسهي سوپش را درون سفر

 گذاشتم

 سوپشم خوشمزه است ، کال این خانم خانما-

 عالقهي شدیدي به غذا داره

هی پرلذت به چهرهي کودکانه و نمکیحسام با نگا  

 بهار خیره شد
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 من عاشق دختراي گوشتالوي تپلم-

 لبخند عمیقی روي لبم نشست و نگاهم روي

 ظرفهاي غذا و ساالد و ماست چرخید،این بار باید

 هزینهي این غذا را خودم میدادم حاال هرچقدر که

 !باشد

- ید یه تغییر رویه در غذاخوب ریحانه جان با  



 خوردنت بدي

 نگاهم از حرف پرشیطنت و منظور داره مریم سمتش

 باال آمد و گرد شد ، سریع و تند گفتم

 !!مریم-

 چشمانش متقابال گرد و لبانش یکباره غنچه شد،

 سریع گوشیاش را جمع کرد

 غذا بخوریم تا یخ نکرده-

یلقلبم چنان در سینهام میتپید که دل ضعفهام تبد  

 !به تهوع شد، این دختر عقلش یکباره زایل میشد

 بشقابی برداشتم تا براي خودم غذا بکشم که

 بشقابی پر از غذا جلویم قرار گرفت ، حجم غذا بیش

 از ظرفیت من بود، سر باال کردم تا به صاحب آن

 دستان مردانه نگاه کنم که چشمان روي مریم و آن

 خندهي زیرزیرکیاش ماند

کند دخترخدا لعنتت ن  

 روي نگاه کردن به حسام را نداشتم

 ممنون، زحمت کشیدین-

 او آرام و کوتاه جواب داد

 نوش جان-
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 خب تا آخر غذا به لطف شوخیهاي بی جاي مریم



 هیچ نفهمیدم، انگار باید عادت میکردم ، در این

 جمع چهار نفره ، مخصوصا با حضور مریم خیلی به

بال لذت بردن از غذا نباشمدن  

 مریم بهار را به اتاق برد تا بخواباند و من به دنبال

 بقیهي کارهاي مانده و جذابترین قسمت کاري بود

 !که حسام برایش بیرون رفته بود

 !!پیدا کردن یک نردبان

 ناخوداگاه حسام با اون جالل و جبروت را تصور می

با خندهکردم که به دنبال چه چیزي رفته همزمان   

 قند شدن آب را هم در دلم احساس می.کردم، زدن

 پردهي اتاق خواب و آشپزخانه و وصل لوستر نیاز به

 نردبان داشت

 روي زمین نشستم و مشغول گرفتن خاكهاي

 نشسته بر لوستر یادگاري از خانهي پدر و مادرم

 .شدم

 صداي بازي و خندهي مریم از اتاق میآمد، برده بود

ارژش کند!؟بخواباندش یا ش  

 صداي چرخیدن کلید میان قفل در خانه، نگاهم را

 سمت در کشاند، چادر به سرم نبود، سریع بلند

 شدم و همانطور نگاهم به در بود که باز نشد، چند

 تقه به در خورد و صداي مردانه و آهستهاش



 !!یا هللاا

 دستم براي انداختن چادر بر سرم شل شد و

بار بود...دومین باري که زانوهایم لرزید، این دومین  
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 یک قدم با تو      

 این مرد اینطور فریبنده و دلپذیر این کلمه را ادا

 میکرد

 تقهي دوباره بر در من را به خودم آورد، سریع چادر

 را بر سر انداختم

 بفرمائید-

 در باز شد و حسام همراه نردبانی آهنی و سبز رنگ

 وارد شدند

رفتار پسندیده.ي لحظهيدلم میخواست بابت   

 قبلش از او تشکر کنم، میدانستم این رفتارها و

 کلمهها براي او کمی بیگانه است ، مخصوصا که سري

 قبل هم این را به رویش نیاورده بودم

 جلو رفتم و در را پشتش بستم

 سالم، از کجا گیر آوردین؟-

 نردبان را آرام نزدیک دیوار گذاشت

 از یکی از همسایه ها-

- هان، ممنونا  

 خاكهاي روي شلوار لیاش را با دست تکاند



 کاري نکردم،حاال اول لوستر بزنیم یا پرده؟-

 نگاهم چرخی در سالن زد

 به نظرم لوستر-

 سرش را به حالت تائید تکان داد و سمت لوستر قدم

 برداشت، دل دل کردن براي گفتن را کنار گذاشتم،

 مخصوصا که یکی از مسئلههاي مهمی که

واستم در موردش حرف بزنم مرتبط به همینمیخ  

 موضوع بود
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 یک قدم با تو      

 آقا حسام-

 صداي آهسته و نرمم

 نگاه او را میان سالن سمت من چرخاند و پایش را از

 رفتن نگه داشت

 جانم-

 چشمانم همسایهي نگاهش شد

 بابت رفتار قبلتون، هنگام ورود، ازتون ممنونم،این-

رام خیلی ارزشمندهرفتارتون ب  

 حال چشمانش پر از ستایش شد

 این منشا گرفته از تقدس و پاکی وجود خودته، تو-

 !و عشقت وادارم میکنید بهتون احترام بگذارم

 حالم گفتنی نبود، دلم دریایی مواج و قلبم ماهی



 شناور در آن بود، سینهام سوزان و بند بند تنم در

 آتش،

 !!چه حال پر تناقصی

پر محبت ازم گرفت و با حرکتی نرم نگاهش را  

 . لوستر را از زمین برداشت و به سمت اتاق رفت

 چهارپایه را زیر لوستر کشید ،قامت که صاف کرد بی

 اختیار نگاهم از سر تا پایش را درنوردید ، کت زغالی

 اش را از تن بیرون کشید و روي پشتی انداخت

ندکنترل نگاهم در دستم نبود، هر حرکتش را مان  

 فیلمی دلچسب دنبال می کردم

 یه کمک می رسونی؟-

 نگاهم پی حرف و لحن پر شیطنتش سمتش کشیده

 شد
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 بله حتما-

 موبایلش را که از جیبش بیرون کشیده بود سمتم

 گرفت

 چراغ قوه ي موبایلم را روشن کردم ،لطفا سمت-

 لوستر بگیر تا ببینم

م و موبایلش را گرفتم ، پیچدر سکوت سمتش رفت  

 گوشتی را میان دستش گرفت و چهارپایه را باال



 رفت،چهار پایه لقی زد

 یا خدا نیوفتم-

 لحن شوخش لبخند روي لبم نشاند، سر باال کردم و

 به چشمان خندانش نگاه کردم

 اقا حسام ولش کنید، امشب نمیخواد زحمت-

 بکشید، خودم فردا انجام میدم

چرخید چشمانش سمت من  

 قبولم نداري؟-

 قلبم ضربانش باال رفت،

 قدتون ماشاهللاا بلنده، سقف این خونه هم کوتاهه-

 ،اذیت میشید

 گوشهي لبش باال رفت نگاه پر اشتیاقش ریز شد

 خوبه پس نگرانمی-

 لحن کیفورش تنم را داغ کرد،هول شده چشم ازش

 گرفتم چادرم را روي سر درست کردم

 نور رو میتونی بگیري-

 جلوي چادرم را به دست چپ دادم و دست راستم را

 تا جایی که میشد باال بردم و نور را روي سیم هاي
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 یک قدم با تو      

 لوستر گرفتم

 نگاه درگیرش که با نامفهومی خاصی به سیم هاي



 لوستر خیره بود، خندهام انداخت ،این پسرك تاجر

 را چه به کار فنی

- یاهرو باید تو اون بیلبیلکآقا حسام اون سیم س  

 سفیده بکنید و پیچش را سفت کنید

 نگاهش کوتاه روي من نشست و دوباره به سیم ها

 خیره شد با انگشت سیم ها را نشان داد

 این-

 خندیدم

 نه بغلیش اون که از سقف اومده بیرون-

 دستش سمتش رفت ولی دست دیگرش مستاصل

ابروهایش روي هوا مانده بود و گردنش که خم بود و  

 تو هم رفتن

 آقا حسام-

 جان دلم-

 چشمانم گرد شد و تنم سست شد و موبایل از بین

 انگشت هام لیز خورد،دستم را سریع پایین آوردم و

 روي قلبم نگهش داشتم

 بیاید پایین من میرم باال-

 تو بري؟-

 لحن جا خوردهاش دلم را به ضعف انداخت

- داریدمن بلدم فقط شما موبایل را برام نگه   



 از روي چهارپایه پایین آمد

 می تونستما،تقصیر تو بود نور را نمیگیري سمت-
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 من

 لحن بهانه جو و پر خندهاش حیاي داغ کردهام را

 محو کرد نگاهش کردم و لبخند روي لبم نشست

 اون که شما حرفهاي هستید حرفی درش نیست ،-

 !فقط در امر تجارت

- شما درد نکنه، تیکه میندازيدست   

 چادرم را زیر بغل زدم و آرام از چهار پایه باال رفتم

 نیوفتی لقه-

 شما هوامو دارید دیگه-

 نگاهش میان خاموشی خانه برق زد

 همیشه هواتو دارم-

 مانند دختر بچه ها آنقدر ذوق کردم که نتوانستم

 لبخند روي لبم را مخفی کنم

سیم دراز کردم،دقیق که ایستادم، دست سمت   

 نور را بگیرین اینور لطفا-

 باشهاش آرام بود اشعه هاي نور را روي صورت و

 چشمانم احساس می کردم ،سر به سمت پایین

 انداختم



 چرا رو صورت من گرفتین-

 صورتش را نور ساطع از موبایل برایم ناپیدا کرده بود

 !چطور میتونی آنقدر زیبا باشی؟-

دلم را لرزاند وقلب لحن نافذ و پر تحسینش ،  

 چموشم به رقص درآمد

 چشمان گرد شدهام را هول کرده از سمت نور گرفتم

 و پر شتاب تکانی خوردم که چهارپایه لغزید و این
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 بار تعادلش را از دست داد و من با جیغ از رویش لیز

 خوردم

 دست مردانه ، بازوم را به سمت خود

شیدند و من در میان زمین و آسمان بدونگرفتن و ک  

 ...هیچ اختیاري سمت شانه اش هدایت شدم

 *حسام*

 زمان ایستاد، فاصله از نگاه من تا چشم او قدر بال

 پروانهاي بود،

 عاشقانه غرق نگاه حیرت زده و گیجش

 شدم،نفسهاي داغ شده و بریده بریدهاش پوست

 گونهام را سوزاند

ه و لب هایش سر خوردنگاهم پر تمنایم روي گون ... 

 ناگهان تن نحیف میانحصارم وحشت زده عقب



 رفت و انگشتان مردانهام را از قوس دیوانه کنندهي

 کمرش جدا کرد

 زبانش در دهانش تند و بیاختیار چرخید

 ..ببخ...ببخشید...من...من-

 نگاه آرزومند من روي چهرهي گلگون شدهي

 دستپاچهاش پر لذت گشت

میان نفس هاي بریده شدهاش او براي حرف زدن  

 بیهوده تقال کرد

 کنترلم...از دست...افتادم...یعنی...ببخشید-

 نتوانست حرفش را کامل کند،با قدمهایی تند از
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 سالن سمت اتاق دوید و من ماندم و بهشتی که

 دوباره آرزوي وصالش را داشتم

صلهي بیننگاهم روي انگشتانم ماند، روي فا  

 !دستانم

 قلبم به طرز هولناکی سینهام را مورد حملهي

 ضرباتش قرار داده بود و حالی پر آرزو که دلم می

 خواست آرزویش را لبیک بگویم، فاصلهي من تا

 دلبرم چند قدم بود و من پاي رفتن نداشتم

 سخت است مرد باشی و نخواهی لذت اولین

ود جانرا با جانانت تجربه نکنی، سخت که نه خ  



 دادن است دندان گذاشتن بر اشتیاق داشتنش

 نفس کشیدم، یکبار و دوبارم شد چندبار و پی در

 پی، اما هنوز با دیدن انگشتانم لمس تن ظریف زنانه

 اش زیر پوست انگشتانم تداعی میشد. ضربان تند

 قلبش، هرم گرم نفس هایش

 نوك انگشتانم از یادش نبض گرفت

اسی جدید را تجربه میمن با این زن داشتم احس  

 کردم

 عشق و خواستنش داشت قدم به قدم ، یک به یک

 .نیازهاي مردانهام را زنده میکرد

 نگاه آتش گرفتهام لحظهاي روي چادر سفید

 !جاماندهاش ماند

 زانویم خم شد انگشتانم آن تکهي به جا مانده از او

 را از روي زمین برداشت و بی اختیار پارچهي لطیف

یام نزدیک کردم و تمام جانم مکشی عمیقرا به بین  
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 شد. تنم پر از عطري بکر و بهشتی شد و آن هوس و

 نیازهاي طوفانی همه محو نابود شد و آرامشی

 خدایی بر قلبم حکم فرما شد، ارزش ریحانهي من

 !بیش از رفع این نیازهاي مردانه بود

یخدا با منه وقتی با من عجین  



 کی گفته بده عشق پاك زمینی؟؟

 به نظرم این جور دلدادگی ها وصل میشه به آسمونا ،

 اصال هر چی تو این خاك و خل دنیا ما رو بتکونه اون

 عشقه

 مثال وقتی به جاي گیج شدن با بوي عطري که فقط

 هورمون هاي این الشه خاکی رو باال پائین میکنه ،

عشوقتمست عطر بهشتی جا مونده از نجابت م  

 میشی ، هر روز بیشتر گرد و خاك هاي وجودتو

 میتکانی تا الیق تر بشی واسه امانت داري

 چون از خدا میخواي یه ریحانه بهشتی تو دامنت

 بزاره و عطر بهشت با بوي گندیده هوس تو یه

 آغوش جمع نمیشه ، بوي بهشت رو با خود خودت

 ...میتونی حس کنی با حقیقتت

ته هاي خاك و خلیت به جاییوقتی فهمیدي با داش  

 نمیرسی و از الك خاکیت در اومدي و رفتی مثل آدم

 در زدي در باز میشه

 مثل آقاي عاشقی که از عمارت بازرگان از پشت میز

 ریاست و از اون باال باال هاي دنیاي خودش دونه دونه

 پله ها رو میاد پائین بعد در خونه اي رو میزنه و میگه

وارد» یا هللاا « رض بدین بعد با یه نردبون دارین ق  
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 میشه تا از نردبون عاریه بره باال و چراغ خونه اي

 چند متري رو براي یک ریحانه روشن کنه ، خب حاال

 این آقا چقدر خاك و خل تکونده؟ یعنی وقتش

 رسیده؟؟

 ریحانه

 واي چی شده؟صداي چی بود؟-

ی به شماره افتاده به مریم کهبا قلبی تند و نفسهای  

 آرام بهار را از روي پایش به زمین انتقال میداد نگاه

 کردم

 دستم روي سینهام دقیق جایی که قلبم دیوانهوار

 میتپید گذاشتم

 ...من... آبروم رفت-

 مریم نگاهی به چهرهي غرق خواب بهار انداخت،

 اطمینان که پیدا کرد آرام با لحنی ترسیده و

سیدکنجکاو پر  

 آبروت براي چی؟ داشتین بیرون چی کار-

 میکردین؟

 زانوانم بیش از این سنگینی تنم را تحمل نکرد، تکیه

 به دیوار زده سمت پایین سر خوردم، هوا تاریک

 شده بود اما هنوز

 چهرهي مریم را به وضوح میتوانستم ببینم، نگاهش



 با دقت به چهره ي گرگرفته و عرق نشسته بر

 پیشانیام نشست

 انگار که یکباره چیزي به خاطرش آمده ، کمی به دور

 و ورم نگاه کرد، سمتم آمد
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 چادرت کو؟! ریحانه سکتم دادي؟ حال حسام-

 خوبه؟؟

 مردمک لرزان نگاهم روي چهرهي بی قرار و

 ترسیدهاش نشست

 در طاقتش این همه تعلل من نبود که ناراضی با

زد صدایی خفه غر  

 جون به لبم کردي-

 ...من-

 کالفه از فس فس هاي من بلند شد

 بزار خودم برم بیرون ببینم بچه مردم زنده است؟-

 دستم پایین مانتویش را چنگ زد

 ...از روي نردبون-

 نگاه کالفهاش کنجکاو سمتم برگشت

 آب دهانم را به سختی پایین دادم

 ...افتادم کنارش-

و خجالتم ، چشمانبرعکس حال داغ کرده از شرم   



 او برق زد و نیشش تا نزدیک گوشهایش کش آمد

 سریع جلویم زانو رد و با لحنی پر ذوق پرسید

 !!!تو رو خدا-

 دستانم دو طرف صورت گرگرفتهام را گرفت و با

 شرم و لبانی لرزان گفتم

 نردبون لق زد ومن ناخواسته افتادم-

وناگهان در مقابل چشمان حیرت زدهي من بلند شد   
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 در حالی که به کمرش قر میداد، دستانش را دورش

 رقصاند

 متعجب و گیج گفتم

 چی کار میکنی؟-

 نگاه خندان و سر کیف آمدهاش رویم ماند

 الهی من قربون تک تک پله هاي اون نردبون برم-

 تازه فهمیدم این رقص و پایکوبی خفه و سر

یگیردخوشانهاش از کجا نشات م  

 دیونه من آبروم رفته بعد تو می رقصی؟-

 خندید و رو به رویم نشست

 من دیوونهام یا تو؟ مگه افتادن دست خود آدمه؟-

 حاال این وسط حسام در بهترین زمان در عالی ترین

 شرایط بوده ، خدا براش خواسته بوده



 با حرف مریم دوباره صحنهي افتادنم مقابل چشمانم

، گرماي دستانش بر رويبه تصویر کشیده شد   

 پوست تنم گز گز کرد و نزدیکی صورتش دلم را آب

 !و سینهام را از شهد عسلی شیرین مملو کرد

 خجالت کشیده از احساسات نامتعارفم صورتم را با

 دستانم پوشاندم و نالیدم

 خدایا منو ببخش! آبروي خودمو و دین و ایمونمو-

 !بردم

- مئنی افتادي کلتوا ، چه چرت و پرتایی میگی، مط  

 جایی نخورده! مگه از قصد خودتو انداختی! واال االن

 ثوابم کردي دل جوون مردمو شاد کردي، کی دیگه

 !از این فرصت ها گیرش بیاد
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 دستانم از جلوي چشمانم کنار رفت و به چهرهي

 جدیاش خیره شدم

 کی کتاب استفتائاتتو میدي بیرون؟-

وهایش در هم گره خوردابر  

 چی چیمو؟-

 هوا کامال تاریک شده بود ، صداي اذان بلند شد،

 انقدر نزدیک و بلند که لحظه اي جا خوردم

 انگار مریم هم به همین مسئله فکر کرد



 مسجدم نزدیک خونته، پاشو باید نمازتو اول وقت-

 بخونی

 مریم یکباره مسیر حرف را تغییر داد و البته من

نبودم بعد این اتفاق آنقدر سریع با عمرا حاضر  

 حسام رو به رو بشوم

 من نمیام بیرون، وضو دارم مهر و چادرمو برام بیار-

 دستانش بی توجه به حرفم جلو آمد و حلقهي بازویم

 شد

 پاشو ، وضوت قبول نیست، ترس وضو را باطل-

 میکنه

 چشمانم از حرفش گرد شد، اما حدس اینکه چرا

خت نبودانقدر پیگیر است س  

 ولم کن مریم، من االنشم قلبم تو دهنم میزنه و-

 تمام تنم شله ، نمی تونم ببینمش

 انگشتانش با قدرتی باور نکردنی دور بازوهایم چفت

 بود و انگار خیال جدا شدن نداشت، آرام در همان

 حالت رو به رویم نشست و به چهرهام خیره شد
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دوباره باز شده بود و چشمانی مسر گفت با نیشی که  

 اون بیچاره االن چشمش به دره و منتظر توئه، گناه-

 داره



 دستم را عقب کشیدم

 من گناه ندارم، ببینمش آب میشم-

 خندید

 اصال مگه قرار نبود منو دك کنی بشینی باهاش دو-

 کلمه حرف حساب بزنی؟ بیا من می خوام برم

 چشمانم گرد شد

 بیخود کردي-

 از حالت چهره و لحن ترسیدهام بلند خندید که

 سریع دستش را جلوي دهانش گرفت و خندهاش را

 خفه کرد

 !لوس بازي در نیار ، نیاي بیرون وجه بدي داره-

 چرا اونوقت؟-

 ابروهایش باال پرید و لحنش کمی رنگ جدیت گرفت

 روزانه هزار نفر از جایی می افتن و یا قراره بیفتن-

یشه و نجاتشون میده و خب بعدشکه یکی پیدا م  

 همه از هم تشکر میکنن خیلی راحت و ساده جز یه

 !!سري ادم

 چشمانم پر دقت خیره اش ماند

 چه آدمایی؟-

 قري به سرش داد و با همان لحن آهسته ادامه داد

 جز یه سري که در مورد فرد مقابلشون فکر هاي-



 جالبی نکرده باشن و از افکار خودشون شدیدا
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 خجالت زده هستن

 چین به پشانیام افتاد

 داري چرت میگی، خجالت نمیکشی با این حرفا-

 !میخواي منو بکشی بیرون

 شانه و ابروهایش همزمان باال رفت

 !خود دانی، من فقط چیزایی که میدونمو گفتم-

 حقیقتش من جزو آن قسمت دوم بودم! آدم هایی

ی عادي نبود و بعد این اتفاق باکه فکر هایشان خیل  

 یاداوریشان داغ میکردن، یعنی ممکن بود با نرفتنم

 !حسام این را بفهمد؟ آن طور که اوضاع بدتر میشود

 درمانده دستی به صورتم کشیدم

 ...چادرمو بیار، ولی مریم-

 لبان خندان و نگاه پر شعفش روي چهرهي جدیام

 در تاریکی اتاق ماند

- بخواي جلوي من یه اشاره ي به خداوندي خدا  

 کوچیک به اتفاق بکنی ، یه هفته دورت خط میکشم

 انگار تهدیدم کارساز بود، لبهایش را به دندان گرفت

 نامرد-

 جدي و قاطع گفتم



 همین که گفتم-

 ناراضی زیر لب باشهاش را گفت و از اتاق بیرون رفت

 ، اما صدایش را به وضوح شنیدم

- کسی نیست فرشتهي نجات تنهایی نیوفتین! اینبار  

 !شما بشه ها

 زیر لب پرحرص غریدم
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 از دست تو دختر، درد نگیري که نمیتونی حرف-

 نزنی

 ناخوادگاه گوش هایم براي شنیدن جواب مقابلش

 تیز شد

 تموم شد، حال ریحانه خوبه؟ ترسیده؟-

 لحن نگرانش دلم را به ضعف انداخت

- اومدم چادرشو ببرمنه خوبه ،   

 تا کردمگذاشتم رو اپن-

 !!تا کرده؟ چیو؟ چادرموو

 واي خداا ، در دلم قند به هم سابیدند ، نمی دانستم

 !چرا اما این حرکتش عجیب خوشایند بود

 دست شما درد نکنه-

 بعد از لحظه اي تقهاي به در خورد

 ریحانه خانم بفرمائید چادر تا کرده و مرتبتون-



اختیار کش آمده بود زیر لب گفتمبا لبی که بی  

 کوفت، کوفت-

 اما سر خوشانه در را کمی باز کردم و چادر را گرفتم

 و ممنونی آهسته گفتم

 به چادر تا شده ي میان دستم خیره شدم و احمقانه

 ترین حس دنیا را داشتم، بگذارمش رو به روم و تا

 !!!فردا به تاي چادرم نگاه کنم

غرق شدن بیشتر در آنبه خودم آمدم و قبل از   

 حال و هواي غریب چادر را باز کردم و روي سرم

 انداختمش

 نفسی عمیق کشیدم و بسم اللهی زیر لب گفتم و
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 میان شرم و حیایم با قدم هایی کش آمده از اتاق

 بیرون آمدم

 رویی براي باال آوردن سرم و نگاه کردن به حسام را

ما حضورش و نگاهش را رویم شدیدانداشتم، ا  

 احساس می کردم

 مانند آدم هاي بالتکلیف چند لحظه در مقابل در

 اتاق ماندم و مغزم از کار افتاد

 صدمه که ندیدي؟-

 سوال یکباره و لحن گرم و پر مهرش تنم را تکانی



 داد، نگاهم هول کرده روي زمین چرخید، مفتضح

و مردانهترین حال ممکن را داشتم، عطري خنک   

 بینی ام را پر کرده بود واین باعث گم کردن کلماتم

 !شده بود

 جانم در آمد تا بگویم

 نه-

 الحمدهللاا-

 من توانایی غش کردن در همان گوشه را داشتم اما

 مانند رباتی براي رها شدن از مسیر نگاهش به سمت

 اشپزخانه پناه بردم

لیوانداغ کرده و گر گرفته چادرم را کمی باد زدم و   

 آب خنک را یکباره سر کشیدم

 آقا حسام براي من یه ماشین میگیرید؟-

 حرف مریم آب را میان گلویم پراند و به سرفه

 انداختتم

 دوست نداشتم حرکت دیگرم حواسشان را معطوف
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 یک قدم با تو      

 من کند و خدا را شکر قبل از انکه زیادي جلب توجه

داي حسام را شنیدم کهکنم سرفه ام قطع شد، ص  

 دوستانه گفت

 قراره شایان مدارکی را برام بیاره میگم شما را هم-



 برسونه

 نه دیگه به ایشون زحمت نمیدم-

 این حرفا چیه، وظیفه است-

 منشیتون خیلی از این وظایف خوشش نمیاد-

 حسام صمیمی خندید

 قیافش اینه وگرنه پسر خوبیه-

ن به حرفبی حرکت انجا ایستادن و گوش داد  

 هایشان جالب نبود، پس بی خیال ادامه دادن این

 کار شدم

 سعی کردم بدون جلب توجه از اشپزخانه تا اتاق را

 طی کنم تا نمازم را بخوانم و البته باید مریم را براي

 !امشب ماندن مجاب میکردم

 از کنارشان گذشتم و لحظه اي سر باال اوردم که در

التیش را متوجههمان ثانیه ي گذرا چشمان شک  

 خودم دیدم

 قدم هایم تند شد و قبل از انکه تصمیم بگیرم با

 حرفی مریم را با خودم به اتاق بکشم خودم را درون

 اتاق انداختم وتکیه بر دیوار زده دستم را روي قلب

 مجنون شده ام گذاشتم، خدایا یعنی یک تماس

 کوتاه و این همه اشفتگی !؟

و جسم بیقرار شدهچند نفس عمیق کشیدم و روح   
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 یک قدم با تو      

 ام را به نماز سپردم

 *حسام*

 از زمانی که به اتاق رفته بود نیم ساعتی می گذشت

 و چشمانم به در خشک شده بود،مگر یه نماز

 !!خواندن چقدر زمان میبرد

 نگاهم روي مریم که بی توجه به حال و هواي من

ختر نمی رفت ببیندمشغول کار بود ماند، چرا این د  

 !این ریحانه ي من کجا مانده

 صداي زنگ چشمانم را سمت ایفون کشاند ، تصویر

 شایانی که روي صفحه افتاده بود

 :قدم هاي بلندم را به ان سمت هدایت کرد

 سالم، بیا طبقه ي چهارم-

 نگاهم که چرخید چشمان هوشیار مریم را رویم

 دیدم

 طبق یک قانون نانوشته گفتم

- ان اومدشای  

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 وسایلم را جمع میکنم، خیلی معطل نشن-

 تنها سرم را به حالت تائید تکان دادم، چشمانم

 دوباره گذري بر در بسته ي اتاق انداخت ،در ورودي



 خانه را باز کردم و نیمه باز قرارش دادم تا شایان با

 .زنگ زدن مارشمالو را بیدار نکند

- م این جعبه ها میگذارید تو سالناقا حسا ! 

 صداي مریم از اشپزخانه پایم را ان سمتی کشاند

 بله، بدینشون من-
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 مریم جعبه هاي بزرگی را از درون بالکن بیرونکشید

 بود را سمتم گرفت

 همان لحظه تقه اي به در خانه خورد

لبه هايدر حالی که چرخ می خوردم و مواظب بودم   

 کارتن به جایی نخورد ،از همان جا نگاهی سمت در

 نیمه باز انداختم

 بیا تو-

 گوش هاي تیزش صداي ارامم را شنید، با ورودم به

 سالن در کامل باز شد و با هم چشم در چشم شدیم

 سالم-

 نگاهم روي لبه هاي خیس پالتویش نشست

 سالم، بیرون بارون میاد-

حالتی به من که جعبه ها در را ارام پشتش بست و با  

 را گوشه ي چپ سالن کنار دیوار قرارشان میدادم

 نگاه کرد، سرش کوتاه تکان خورد



 بله، نیم ساعتی هست شروع شده-

 تعجب کردم همین االن دم بالکن بودم و متوجهش

 نشده بودم

 سرم را به حالت فهمیدن اهسته تکان دادم

کشاندصداي سالم مریم نگاه شایان را سمت پشتم   

 چشمان سردش شایان لحظه اي کوتاه رویش

 نشست و جوابش به همان خشکی و سرماي نگاهش

 بود

 سالم، خسته نباشید-

 دستانم را ارام بر هم زدم تا ان احساس خاك
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 یک قدم با تو      

 نشسته بر دستانم کم بشود

 ببینم برگه هارو-

هشایان سریع و فرز پوشه ي میان دستانش را ب  

 سمتم گرفت

 بفرمائید-

 پوشه را از میان دستش گرفتم، نیم نگاهی به چهره

 ي منظبطش انداختم و در حالی که روي زمین می

 نشستم و چشمانم روي پوشه بود ،ارام و شمرده

 گفتم

 برات زحمتی نیست امشب، مریم خانم را تا-



 خونشون برسونی؟

 دوباره نیم نگاهی به چهره اش انداختم، چشمانش

نوز مصرانه بی هیچ حالتی بر روي من بوده  

 نخیر، می رسونمشون-

 سختتونه تعارف نکنیدها، خونه ي ما اون سر-

 شهره، نمی خوام مزاحم بشم

 چشمان یخ شایان سمت چهره ي گرم و دوستانه ي

 مریم چرخید

 مزاحمتی نیست-

 برگه ها را از پوشه بیرون اوردم و نگاهم رویشان

 چرخید

- شده بدین بندازم رو شوفاژپالتوتون خیس   

 !نه ممنون الزم نیست-

 سالم، خوش اومدین-

 صداي ملیح و گرم نازدانه ي من بود که سر و
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 یک قدم با تو      

 چشمانم را به سرعت سمت او باال کشاند

 پوشیده در همان چادر سفید دوست داشتنی اش

 دقیق جلویم ایستاده بود، نگاهش با مهمان نوازي و

 پر ادب روي شایان بود

 سالم، مچکرم، تبریک بابت خانه ي جدید-



 نگاهم مانند راداري حرکات نرم و زنانه اش را زیر

 .نظر داشت

 نگاهش از شایان پایین امد و تشکر کرد و در همان

 حال با دستش به کنار من اشاره کرد

 بفرمائید، چرا ایستادین؟-

 خیلی مزاحم نمیشم-

ه از نگاه کردن به سمتمبه وضوح مشخص بود ک  

 اجتناب میکرد، البته حق داشت، حتی حضورش در

 این جا بعد اون اتفاق هنوز برایم عجیب و غیر

 !منتظره بود

 در حد یه چایی فرصت هست، بفرمائید-

 شایان با همان ادب خشکش تشکر کرد و کنار من

 نشست، چشمانم از ریحانه ام که به سمت اشپزخانه

سراغ وظیفه ي قبلی اش برگشت رفت جدا شد و به  

 شایان پالتویش را از تن بیرون کشید و خواست بر

 روي فرش دقیق کنار خودش قرارش بدهد که

 نشستن یکباره ي مریم جلویش نگاه من را هم

 سمتش کشاند

 بهتون نمیاد انقدر تعارفی باشید-

 تقابل نگاه پر شیطنت و چشمان متعجب شایان
1434 

با تویک قدم         



 بامزه و جالب بود

 از معدود دفعاتی بود که شایان ماند چه بگوید ، اما

 مریم هم منتظر جوابی نماند، پالتو را برداشت و به

 سمت اتاق خواب رفت و نگاه شایان دنبال کشیده

 .شد

 لبخندي روي لبم نشست و چشمانم دنبال کلمات و

 جمع بندیشان رفت

 تا کی به فردین فرصت دادین-

ي جدي ام حواس شایان را سمت من کشاندصدا  

 من حرفی نزدم، شکوه گفت هفته ي بعد ولی حرف-

 جمع این بود که شما باید نظر اخر را بدین

 تجربه اسمانی امروز و انچه را که فهمیده بودم به از

 دست دادن جلسه ي امروز و مشکالت پیش امده

 اش بعدش عجیب می چربید

بعد مکثی کوتاه گفتم خط مهم را دوباره خواندم و  

 یه هفته خیلیه، گند زده تو سفارشات پس تا اخر-

 این هفته ، اگر بهونه اورد بزاریدش کنار

 چشم-

 حواسم پی برگه هایم بود و کارهاي که از دور باید

 بهشان رسیدگی میشد که از گوشهي چشم تاب

 خوردن چادر سفیدش را دیدم و قلبم شروع به تند



زیر انگشتانم و غدد تعریقی تپیدن کرد، حس گرم  

 که انگار تازه به یاد آورده بودن وظیفهاشان چیست

 !این خانه زیادي گرم بود

 جلویمان خم شد ، نمیشد او آنقدر نزدیک بشود و
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 یک قدم با تو      

 من دیدنش را از دست بدهم

 بفرمائید-

 چشمانم روي گونه هاي هلویی رنگ نشست و

شان هر جایی بود جز صورت منچشمانی که مقصد ! 

 ممنون-

 شایان هم پشت من تشکر کرد، ریحانه لبخندي محو

 زد و سریع ایستاد و دوباره در آشپزخانهي خانه گم

 شد

 .این حس خاص را شدیدا می پسندیدم

 .این تجربهي جدید زیادي باب دل من بود

 حضور در این خانه،حذف افراد اضافه،

 .فکرش اوج لذت بود برایم

 .فقط ما سه نفر... زیر یک سقف مشترك

 و تجربه ي حس خانواده بودن، خانواده داشتن، ما

 !!بودن طعم شیرینی داشت برایم

 صداي بارش باران به فضاي آرام خانه حال و هواي



 .عجیبی تزریق میکرد

 هیچ دلیلی براي بهم زدن این فضاي آرام آنقدرها

 قدرت نداشت جز دلبرکی که خودش را در

زخانه پنهان کرده بودآشپ . 

 لبخند پرلذتی بر لبم نشست. میدانستم علت این

 .پنهان شدن چه بود

 تمام وجودم اورا، حضورش را، صدایش را، نگاه کردن

 به چشمانش را طلب میکرد اما

 .نمی خواستم او را بیش از این معذب کنم
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 یک قدم با تو      

آن حادثهدرك این که او هم لحظه به لحظه ي   

 جذاب را در ذهنش دارد و ممکن است مرور کردنش

 .خجالت زدهاش کند اصال مشکل نبود

 حتی تصور کردنش من را هم منقلب و احساساتم را

 .به قلیان میانداخت

 بیقرار، منتظر و چشم به راه بودم که گنجشککم سر

 .آن حرف نگفته و نزده را باز کند

نش بودتمان وجودم مشتاق دانستنش و شنید . 

 امشب، عجیب من را شگفت زده کرده بود، تصور

 اینکه او هنوز موضوع قابل تاملی براي صحبت کردن

 با من دارد و نمی خواهد این قرار را به زمان دیگري



 .موکول کند

 ببخشید منتظرتون گذاشتم-

 صداي آرام و رسمی مانندش من را از حال و هواي

 خودم و افکار خوشایندم بیرون کشید

 نگاهم سمتش چرخید ، خواستم به احترامش بلند

 بشوم که سریع گفت

 نه ، بفرمائید-

 همانجا نزدیک به آشپزخانه با فاصله اي نسبتا زیاد

 .از من نشست

 اگر بخواهم با خودم صادق باشم، حقیقتش هنوز هم

 !کم و کسري مرا آزار میداد

 !کم و کسري در نگاه ریحانه

ان احساس میکردمنگاه پاك و زاللش را سرگرد . 

 و احساسی که مرا آزرده خاطر میکرد. نگاهی بود
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 یک قدم با تو      

 که لحظهاي در میان دریاي انتظار چشمان من آرام

 !نمی گرفت

 چرا نگاهش را، محبت نگاهش را از چشمان مشتاق و

 منتظرم دریغ می کرد؟

 خسته نباشید خانم خونه-

پشتی قرمز رنگ لب زد سرش پایین بود ، تکیه بر : 



 ممنون، امروز شما ،هم حسابی خسته شدید، هم از-

 .کارهاتون موندین

 او که حرف میزد میان تک به تک کلماتش مهربانی

 را لمس میکردم ولی هنوز از لمس لذت مهر

 .چشمانش محروم بودم

 :مشتاق نگاهش جواب دادم

 فداي سرتون، تو و مارشمالو بیش از این برام ارزش-

 .دارید

 امید داشتم،لحن دوستانه ام ، کمی جوي را که او

 .خواسته یا ناخواسته اصرار به رسمی ماندنش داشت

 :را تغییر دهم. اما جوابش نا امیدم کرد

 شما به ما لطف دارید-

 خوب ترجیح دادم از در صداقت وارد شوم چون این

 نوع صحبت داشت اذیتم می کرد، نخواستم این

کنمموضوع را پنهان  : 

 چرا آنقدر رسمی حرف میزنی؟ قراره با هم دعوا-

 کنیم

 نگاهش کوتاه باال آمد، اما دوباره سهم چشمان من

 !نشد، چه انتظار زجر آوري شده بود
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 یک قدم با تو      

 نه، این چه حرفیه، سخته تا من یکم عادت کنم-



 !زمان میبره

نوز ازمن ریحانه ي شوخ و صمیمی را دیده بودم، ه  

 آخرین بارش خیلی نمیگذرد...اما خب قرار نبود

 حساسیت به خرج دادنم روي این مسائل او را اذیت

 کند ، پس با همان لبخند شیرین، سر تا پایش را پر

 :مهر نگاه کردم و گفتم

 اشکال نداره، هر جور تو راحتی منم راحتم-

 لبخندي که روي لب هاي ظریفش نشست باعث شد

ار کنمبه خودم افتخ ! 

 ...اقا حسام نمیدونم چجوري شروع کنم-

 او مکث کرد و من صبورانه ،خیره ي صورتش ماندم

 لبخندش محو شد، انگشتان روي چادرش به هم گره

 خوردن

 حقیقت چند روز پیش من فقط میخواستم در-

 مورد یه موضوع حل نشده باهاتون حرف بزنم. که

 ...اونم اعتقادات متفاوت بین ما بود، اما

 اما؟! این کلمه، تلخی خاصی به وجودم تزریق کرد،

 صبورانه باز هم منتظر ماندم تا فرصت فکر کردن و

 .انتخاب درست کلمه به او داده باشم

 !لبانش بر روي هم فشرده شد، مشکلی این وسط بود

 یه موارد دیگه اي هم پیش اومده که یکم من رو-



 مردد کرده

یحانهي من مگرمردد کرده؟ در چه مورد؟ جواب ر  

 بله نبود؟ حاال مردد شده ؟
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 یک قدم با تو      

 :کنجکاو و کمی سردرگم پرسیدم

 چه مشکلی پیش اومده!؟-

 درونم غوغایی به پا شده بود و قلبم دیوانه وار به

 سینه میکوبید تا در این فضاي تنگ شده براي

 .نفس گرفتن جایی باز کند

انی خاطرم و احوالنمی خواستم درصدي از پریش  

 .بهم ریختهي درونم، او را براي گفتن آشفته کند

 او باید بدون هیچ حس ترس یا ناراحتی حرف هایش

 .را به زبان می آورد

 دستهایش تنها اعضاي بدنش بودند که میشد حال

 درونش را به نمایش بگذارد، انگشتان بلند و کشیده

ده بودنداش که حاال با بی قراري به جان چادرش افتا  

 موضوعاتی که تا به حال به ان ها فکر نکرده بودم-

 او هر چه میگفت من چند بار در خود تکرارشان

 میکردم تا بتوانم دقیق تر بفهمم او چه می گوید

 سعی کردم هیچ ریکشنی نداشته باشم

 :سکوتم کمکش کرد که بگوید



 من هیچ شناخت دقیقی از خانوادتون ندارم،-

و محترم و حنانه جان را دیدم ولیدرسته مادر عزیز   

 این عزیزان در مورد تصمیم شما چه نظري دارن؟

 !حتما یه مخالفت هایی هست

 اشاره اش به این موضوعات عاقالنه و منطقی بود،

 این حق گنجشکک من بود که همه چیز را بداند

 پس دل به جوشش افتاده ام را سعی کردم ارام کنم

کنم ، باید مهربان و قويو لحنم را از هر تلخی تهی   
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 یک قدم با تو      

 میماندم، من براي داشتن دلبرم راسخ بودم باید این

 .را او هم میفهمید

 جز مادرم هنوز به کسی نگفتم-

 چشمانش یکباره باال امد و با تعجب میان چشمانم

 نشست

 نمیدونن-

 به مهمان عزیزم خوش امد گفتم و با مهري عمیق

ان دو تیله ي زالل و شفاف ماندم خیره به  

 نه، مهمترین نظر و تائید براي من از سمت فروغ-

 بود که او هم شدیدا پسندیدت

 ناباور و ارام پرسید

 پدرتون چی؟-



 خب یکم این قسمت سخت شد

 هادي را هنوز در جریان نگذاشتم، دلم می خواست-

 با اطمینان از تو سراغش برم، هادي اخالق خاصی

 داره

- نی چی؟یع  

 لحنم را همان طور ارام و نوازشگر نگه داشتم

 وقتی با پدر من می خواید در مورد موضوعی حرف-

 بزنید باید دست پر برید، یعنی از احقاق اون موضوع

 اطمینان داشته باشید و بعد مطرحش کنید، هادي با

 اما و اگر کاري نداره، میدونستم اگر برم پیشش و

شم میاد و هنوز بهمبگم خانمی هست که ازش خو  

 جواب نداده دیگه به حرفم گوش نمیداد

 تردید را در اینه ي چشمانش به وضوح میشد دید
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 یک قدم با تو      

 اگر بشنون و بعد قبول نکنن-

 سریع و محکم انچه هر روز با خودم مرورش میکردم

 را بی تعلل گفتم

 برات میجنگم-

دي بر لب نشاندمساکت شد و فقط نگاهم کرد، لبخن  

 پدر و مادرم ازدواج و عالقه ي بینشون بی شباهت-

 به ما دو نفر نیست ، میدونم هادي درك میکنه



 مادرتون مطلقه بودن و یه دختر بچه داشتن؟-

 از حرفش جا خوردم

 نه، منظور من تفاوت بینشون بود-

 با نگاهی دقیق و منطقی خیره ام ماند، کمی از این

 نگاه ترسیدم

- وت عقیدتی خیلی مهمه ولی االن منظور من بهتفا  

 بیوه بودنمه، فکر نمی کنم هیچ خانواده اي خوشش

 بیاد پسر موفق و مجرد و جذابش با کلی موقعیت

 هاي ازدواج عالی با یه بیوه که کلی بدهی داره اونم

 با یه بچه ازدواج کنه

 چقدر حرف هایش تلخ و تند و تیز بود

مزه کرد و لحن جدي وکلمه ي بیوه دهانم را بد  

 شدیدا منطقی اش دلم را فشرد

 اما کمترین عکس العمل احساسی در این لحظه می

 توانست من را بی اهمیت به این مسائل نشان بدهد،

 حرف زدن در این موارد حق او بود اما من از

 گفتنشان بدم می امد، سعی کردم لحنم منطقی و

 ارام باشد
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ویک قدم با ت        

 حق با توئه، اما تمام ادم ها با ندیدن یک فرد در-

 موردش قضاوت نمیکنند، ارزش ادم ها به اخالق و



 رفتارشونه نه مسائلی که ناخواسته براشون پیش

 اومده

 ازدواج و حضور بهار براي من ناخواسته نبوده-

 سرم را به نشانه تفهیم تکان دادم و به همان دو بلور

ید خیره شدمکه جدیت ازشان می بار  

 منظور من به این دو مورد نبود، یکبار در این مورد-

 !باهات حرف زدم

 کمی مکث کردم که شاید یادش بیاید و ادامه دادم

 کسی که یکبار ازدواج کرده جرمی مرتکب نشده،-

 مثل این که من در قراردادي شکست بخورم، پس

 دیگه کسی نباید با من قرارداد کاري ببنده؟

شد ، می دانستم می خواهد مخالفت کندلبانش باز   

 که سریع ادامه دادم

 نگو با هم فرق دارن، چون ندارن؛-

 اما قبول دارم که جامعه این موضوع را انقدر بزرگ

 کرده که روي تفکرات انسان ها تاثیر گذاشته اما

 باید اینو بفهمیم چه من و چه تویی که طالق گرفتی

بقیه ي انسان ها تو جرم یا گناه نکردي و هنوز مثل  

 فرصت براي خوشبختی داري

 او فقط نگاهم میکرد، دوست داشتم بداند چقدر

 دوستش دارم، بداند انقدر پر ارزش هست و روح



 بزرگی دارد که انسان هاي کنارش ناخوداگاه بهش

 .احترام میگذارند
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 یک قدم با تو      

 این موضوع برات حل شد؟-

گرفت و چادرش را روي سرشنگاهش را نرم از من   

 کمی جا به جا کرد

 حرفاتون قشنگه ولی مطمئن نیستم پدرتون مثل-

 شما فکر کنند

 قبول داشتم

 پس اجازه بده وقتی بهش گفتم و قبول نکرد-

 !نگرانش بشیم نه از االن

 لحن ارام نگرانش دلم را برایش لرزاند

 من دوست ندارم بابت من ناراحتی بین شما و-

ن پیش بیاد، پدر و مادر انقدر با ارزش وخانوادتو  

 عزیز هستن که انسان نخواد بابت فرد دیگري

 ازارشون بده، منی که ندارمشون اینو خوب میفهمم

 من عاشق فروغم و هادي برام جایگاه واالیی داره،-

 پس مطمئن باش براي راضی کردنشون قرار نیست

شقبی حرمتی و یا ناراحتی ایجاد کنم، با محبت و ع  

 هم میشه ادم ها را راضی کرد، جنگیدن همیشه به

 خاك و خون کشیدن نیست



 میان این فضاي پر غم و منطق لبخندي که دوباره

 .مهمان دلش شد، انرژي وصف نشدنی بهم داد

 مشکل دیگه اي هم هست؟-

 صداي گریه ي کودکانه اي از درون اتاق سریع او را

اند،از زمین کند و پر سرعت به سمت اتاق کش  

 ناخواسته به دنبالش بلند شدم و به سمت اتاق رفتم

 در ورودي اتاق میان تاریکی و صداي باران جسمی
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 یک قدم با تو      

 نحیف را دیدم که در حالی که تکان می خورد چیزي

 را درحصار گرفته بود ، دلم براي تصویر روبه رویم

 !ضعف رفت

 برق را روشن نکنم-

و نرم زمزمه کرد صداییش مخمور  

 وقتی بیدار میشه،نور خیلی چشماشو اذیت میکنه،-

 باید کمی بگذره

 دلم نمی خواست این لحظه ها را از دست بدم، پس

 داخل اتاق شدم و سمت پنجرهي بی پردهي اتاق

 رفتم و به بیرون نگاه کردم، در روشنایی چراغ ها

 ریزش باران به سادگی معلوم بود

م زدن در زیر باران را میدلم نفس کشیدن و قد  

 خواست، خاطرهي با او بودن در این هوا هنوز آنقدر



 !دور نبود

 !مشکل بعدي میانحصار منه-

 نگاهم در همان تاریکی سمت او چرخید، متوجه

 نشده بودم

 چی؟-

 صدایش آرام و آهسته جواب داد

 بهار من و آیندهاش نگرانی بزرگ دیگه ي منه-

 متعجب از حرفش پرسیدم

- ی ترسی مارشمالو را نخوام؟یا دوستش نداشتهم  

 !باشم؟

 صدایش عشق و نگرانی هاي یک مادر را میان

 تاریکی برایم به تصویر کشید، جسمش دیگر تکان
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 یک قدم با تو      

 نمی خورد

 اگر اینطور باشه بهتون حق میدم، اما براي من-

 امنیت و آرامش بهار در وهله ي اوله

نمیدید اما محبت صدایم را که حسلبخندم را   

 میکرد

 بایدم اینطور باشه، من عاشق این فنقل خانم-

 نیستم اما تمام سعیم را میکنم که دوست خوبی

 براش باشم



 در آینده چی؟-

 چه ترسی میان صدایش بود

 آینده هم همینه-

 حضور یه بچه ي دیگه و عواقب بعدش و یا حتی-

 ...نبود هیچ خلوتی

ندش را به راحتی شنیدمنفس گرفتن بل  

 !بهار همیشه بینمون هست-

 شرم و حیایش میان لحن جدي و نگرانش نمکی

 عجیب داشت

 مگر قراره نباشه؟ حقیقتش من نمی دونم االن چی-

 بگم ولی شاید ما در این موارد نیاز به مشاوره داریم

 .نه بابت من ، بخاطر ارامش خیال تو

 *ریحانه*

نشست، کنار پنجره نگاهم در آن تاریکی رویش  

 ایستاده بود و نور کمی نیم رخ مردانهاش را روشن

 کرده بود و به وضوح محبت در نگاهش را به نمایش

 میگذاشت ، دیگر دلم نمی خواست مثل دقایق
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 یک قدم با تو      

 پیشم منطقی و جدي باشم، او در کمال مهر و

ه برآرامش جوابم را داده و دغدغه هاي بختک شد  

 .قلبم را ازم جدا کرده بود



 آرامشی از حرفهایش بر درونم ساطع شده بود ،

 آرام روي زمین نشستم، او در سکوت همراهیم

 میکرد

 بهار را دوباره سر جایش خواباندم

 اینقدر میخوابه، شب اذیت نمیکنه؟-

 سوال ساده و صمیمیش حال خوشی داشت، او

داشتم راداشت نقش همان مردي که من آرزویش را   

 بازي میکرد و عجیب این نقش برازندهاش بود

 :با صدایی خفه و آرام جوابش را دادم

 بعضی اوقات چرا، ولی اگر االنم سیر خواب نشه تا-

 زمانی که بخوابه اذیت میکنه

 اینطور که براي فردا و شرکت سختت میشه-

 او نگرانم بود، در هر شرایطی ابتدا به موقعیت و

یکرد، از این حال خوش تر هم بود؟شرایط من فکر م  

 لبخندم بیشتر عمق گرفت، دیگر از ان ریحانهي

 جنگجوي منطقی و یخ خبري نبود، این مرد و

 .آرامشش تمام یخهاي جانم را آب کرده بودند

 از جایم بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم، او بی

 صدا به دنبالم آمد، نور سالن کمی چشمانم را اذیت

تم تا در اتاق را ببندم که دیدم او زودتر ازکرد، برگش  

 من اقدام کرده و در را نیمه باز گذاشت



 ممنونم-

1447 

 یک قدم با تو      

 نگاهش با دقتی خاص میان اجزاي صورتم چرخ

 خورد، حیاي عجین شده با وجودم نگذاشت در این

 مسیر شیرین همراهیش کنم و نگاهم از چشمانش،

ر موضع دادسمت سینهاش تغیی  

 امیدوارم تمام سواالتت را جواب داده باشم-

 نه هنوز یکیشان مانده بود ، نگاه کردن به سینهي

 مردانه و آن پیراهن سفید رنگ تنم را میلرزاند و از

 این فاصله هم بوي آشنایی را برایم زنده میکرد،

 عطري که ساعتی قبل تمام رگ و پی وجودم شده

 .بود

سوزن شد و پایم به عقب فرارنوك انگشتانم سوزن   

 کرد

 حقیقت یکی مونده-

 منتظرم-

 لحن صبور و پر نرمشش بهم آرامش میداد

 سعی کردم دورترین نقطه را ازش انتخاب کنم ،

 .نشستم

 نگاهم کوتاه رویش نشست که چشمانش را پر دقت

 روي خودم دیدم، یک سمت این همه توجه در



یگرشنگاهش شرمی دیوانه کننده بود و سمت د  

 لذتی عجیب، تا به حال این قدر کسی بهم توجه

 نکرده بود، حال نگاهش طوري بود که من خودم را با

 !ارزش میدیدم و این را دوست داشتم

 سعی کردم ذهنم را متمرکز حرف هایی که می

 خواهم بزنم بکنم
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 یک قدم با تو      

 آقا حسام، اعتقادات ما در ظاهر خیلی با هم-

اوته و متاسفانه این میتونه در آینده براي هرمتف  

 دویمان خیلی اذیت کننده باشه

 دلم به حرف هایش گرم شده بود که حاال ارامشم

 بیشتر شده بود، رفتار این چند وقت در کنار صحبت

 هاي امروزش من را به یقین نزدیک کرد که انقدر

 عاقل ومورد اعتماد هست که بتونه موانع را از

برداره و براي مشکالت بینمون راهکاري مقابلمون  

 .ارائه کنه

 نگاهم زمان برد تا دوباره رویش بشیند، او قدم

 برداشت و بدون اینکه بخواهد با کم کردن فاصله

 معذبم کند همان دورترین نقطه را انتخاب کرد و

 نشست، نگاهش جدي بود

 یادته که گفتم شبیه فروغی؟-



دمسرم را به نشانه ي بله تکان دا  

 لبخند زد

 فروغم خیلی شبیه خانجون بود،مادرش...یادمه هر-

 وقت خانجون می خواست نماز بخونه من میشستم

 کنارش، هر وقت می خواست بره روضه فروغ ازش

 ...می خواست منو با خودش ببره

 نگاه خیره اش به گوشه ي دیوار می گفت که او به

 .گذشته اش سفر کرده

- و به اصرار میبرد محلهخانجونم تو شباي محرم من  

 ي قدیمشون تا یه چیزایی ببینم، خوب یادمه که

 همیشه به مامانم میگفت تو این کاخ ها نمیشه امام
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 یک قدم با تو      

 حسین را دید! درست یا غلط دید او پیرزن همین

 !بود

 نگاهش یکباره از ان گوشه ي دیوار کنده شد و

 سمت من برگشت

- م رفت انگار ایمان منم رفت، به قولوقتی خانجون  

 خودش کاخ ها و مهمونی هاي انچنانی و نشست و

 برخواست با ادمایی که از اون حال و هوا دور بودن

 منم دور کرد، البته که فروغ مثل یه شمع تو تاریکی

 دورم میسوخت و با محبتش نگذاشت خیلی غرق



 ...کثافت هاي اطرافم بشم

فظ می کردم، نمیتک به تک حرف هایش را ح  

را جا بیندازم» واوش«خواستم یک   

 شاید اگه االن بگم دلم می خواد رنگ شماها بشم-

 شعار به نظر بیاد، اما تو و فروغ خیلی قشنگید

 همون قدر که خانجونم زیبا بود، عطر بهشتیتون،

 ارامش درونتون ،یجور حال خوبه، شماها شبیه

منو جذب توادماي اطرافم نیستید و این چیزیه که   

 کرده، خدایی که تو رو جلوم گذاشت را درست نمی

 شناختم ولی از وقتی تو اومدي دلم می خواد

 !بشناسمش

 لبخند پر شرمی روي لبش نشست، نگاهش را ازم

 گرفت

 افتخار نیست که بگم نماز و روزه خیلی وقته ازم-

 جدا شدن ولی شناخت یه آدابی داره که من دوست

 دارم انجامشون بدم
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 یک قدم با تو      

 حرف هایش را دوست داشتم، شاید حاال میشد

 فهمید که چرا مردي از رده ي اجتماعی حسام به من

 عالقه مند شده، البته این را یکبار دیگر هم بهم

 گفته بود و من به اشتباه نفهمیده بودمش



 اما من محبت این مرد را به لطف خانجون و فروغ

تم، دو زنی قدرتمند که مرد بزرگیعزیز حسام داش  

 را تربیت کرده بودند

 شاید عشقی کور کورانه بود یا شاید حماقتی بی معنا

 ، اما دلم می خواست او را باور کنم و وعده اي که

 داده بود را قبول کنم، او می خواست شروع کند و

 من دوست داشتم در این راه پر عشق کنارش قدم

 بردارم

 هنوز مرددي؟-

سمت ورودي آشپزخانه نگاه کردم،بهار دستش به به  

 یقه لباس حسام بود و نمیدانم دنبال کشف چه

 چیزي بود، نگاهم را گرفتم و زیر گاز را خاموش

 .کردم

 بیدار شدن بهار در آخر حرفهاي حسام فضاي

 بینمان را برهم زده بود و من را به سمت آماده کردن

داده بود شام بهار و حسام را به بغل کردنش هل . 

 نگرانی مشهودي که بین کالمش بود دلم را به سمت

 شیطنتی لوس هدایت کرد، البته که قرار نبود این

 جواب ندادن زیاد طول بکشد، فقط تا ریختن غذاي

 !بهار درون بشقاب

 نگو که نمی خواي قبول کنی؟-
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 یک قدم با تو      

کردنسرم پایین و پشتم، به آن دو مشغول خالی   

 محتویات قابلمه درون بشقاب بودم

 قلبم تاب نیاورد تا این شوخی یا ناز بی موقع را ادامه

 بدهم

 سمتشان چرخیدم و نگاهم روي چهرهي هر دویشان

 باال آمد

 خیره در چشمان نگرانش با محبت گفتم

 !قبول نه...اما باورتون کردم-

منگاه خیرهاش رویم بود ، اما قرار نبود همانجا بایست  

 و دل به دل نگاهش بدهم

 از کنارش رد شدم و با لحنی که سعی میکردم عادي

 باشه گفتم

 میشه بهارو اینجا بنشونید-

 تن مردانهاش را دیدم که همراه بهار رو به رویم

 نشست

 ذوق صدایش دلچسب بود

 پس مردد نیستی؟-

 نگاهم روي بهار که چشمانش خبر از گشنگی.اش

گ زدن به بشقاب دستمیداد ماند، بهار براي چن  

 جلو آورد و من بشقاب را عقب کشیدم



 لحظه این بین به او که با چشمان پر شعفش خیرهام

 بود و دنبال تائید دوبارهام بود، نگاهی کوتاه انداختم

 نه،اما یه خواهش دارم-

 بهار تنش را جلو کشید و در حالی که دستش را در

باز کرد تکان میداد دهانش را» بِده«هوا به نشانه   
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 یک قدم با تو      

 !چه کار مشکلی بود،تمرکز بین بهار و حسام

 کمی از غذا را درون قاشق جاي دادم ،

 شما جون بخواه-

 قاشق میان انگشتانم لرزید اما قبل از ولو شدن غذا

 روي فرش درون دهان بهار جایش دادم، خدا را شکر

 .غذایش را خیلی گرم نکرده بودم

یجنبهام دوباره هزار تا در ثانیه تپید و تنم باقلب ب  

 حرف سادهاش گرگرفت

 قاشق بعد را هم در دهان منتظر بهار قرار دادم و با

 قاشق اضافه هاي غذا را از دور دهانش گرفتم

 میخوام با مادرتون حرف بزنم، میشه؟-

 سرعت او در جواب دادن بیشتر از من بود

- داره ببینتتچرا نشه، مطمئنم فروغ هم دوست   

 دوباره بیطاقت و سریع نیم نگاهی به او انداختم که

 بهار کنجکاو از این غفلت کوتاه استفاده کرد و



 دست به درون غذایش انداخت

 اخ-

 بشقاب را عقب کشیدم و در همین لحظه بهار دست

 آغشته به سوپش را سمت دهان بازش برد

 نه ، نه وایسا-

کوچکش را بگیرد،قبل از ان که دستانم بتواند مچ   

 دستی مردانه بازویش را گرفت

 !به به،سوپ با دست! باید تجربه ي جذابی باشه؟-

 لحن تشویق کننده و گرم حسام لبخند به لبم

 نشاند،حسام با دقت به بهار کمک کرد تا انگشتانش
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 یک قدم با تو      

 را با ان سوپ هاي چسبیده بهش مزه مزه کند و

پیامدهایی هم داشت، سوپ هایی خوب این کمک  

 .که روي لباس و فرش چکه کرده بودند

 چی کار کردي خانم خانما؟-

 نگاه حسام به دنبال اشارهي دستان من کشیده شد ،

 در حالی که بهار را بغل میکرد ، نگاهی به چشمان

 براقش انداخت

 دیگه یکم کثیف کاري براي اکتشافات جدید-

 .مجازه

لش روي صورت کثیف بهارنگاه خندان و سرحا  



 نشست

 درسته فنقل بانو؟-

 بعضی آدمها را نمیشود داشت،

 !فقط میشود یک جور خاصی دوستشان داشت

 بعضی آدمها اصال براي این نیستند که براي تو

 باشند

 یا تو براي آنها،

 اصال به آخرش فکر نمیکنی،

 !آنها براي ایناند که دوستشان بداري

مولی نه حتی عشق،آن هم نه دوست داشتن مع  

 یک جور خاصی دوست داشتن که اصال هم کم

 ...نیست

 این آدمها حتی وقتی که دیگر نیستند هم
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 در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته

 ...خواهند شد

 آدم که عاشق میشود همه چیز فرق میکند، شهر،

و را یادآدم ها ، هر چه که ببینی و بشنوي ت  

 معشوقت میاندازد

 و حاال این بارانی که خیال بند آمدن نداشت در این

 دو روز بیاختیار قدمهاي من را به پشت پنجره



 میکشاند و خیال حسام را در لحظه به لحظه زنده

 .میکرد

 زیر گاز را کم کردم تا وقتی مریم بیدار میشود

 چایش آماده باشد، باید فکري هم براي بهار و مریم

 میکردم، این دوري عجیب اونو به زحمت می

 انداخت البته که خودش گفته بود میآید و اصال

 برایش مشکل نیست اما اینطور نمیشد، انگار باید با

 تمام حس هاي منفیام به فکر مهد کودك میافتادم،

 !البته که هزینهاش هم بحث دیگري بود

 در حالی که وسایل صبحانه را از یخچال بیرون

ردم نگاهی به ساعت و عقربهي بزرگش کهمیآو  

 نزدیک میشد انداختم، ساعت داشت هفت

 میشد، در این دو روز فهمیده بودم که تا شرکت نیم

 ساعت راه است و خب این به من فرصت میداد کمی

 .بیشتر استراحت کنم

 از آشپزخانه بیرون آمدم ، چادر مشکی و کیفم را از

دستگیرهي درروي اپن برداشتم که صداي حرکت   

 اتاق در سکوت مطلق خانه نگاهم را آن سمت کشاند
1455 

 یک قدم با تو      

 مریم با چشمانی پف دار و مویی بهم ریخته از اتاق

 بیرون آمد و نگاهی به سر تا پایم انداخت



 !سالم صبح بخیر، چه زود بیدار شدي-

 در حالی که با دستش جلوي دهان باز شده از

ا میگرفت در اتاق را آرام بستخمیازهاش ر  

 شازدتون پیام دادن بیدارم کردن-

 شازدم کیه؟-

 شلوارش را باال کشید و سمت آشپزخانه رفت

 حسام جان جانانتون-

 از شیطنتش که حتی با این حجم خوابالودگیش به

 قوت باقی بود لبخند زدم

 از دست تو، حاال منو کار داشت؟-

- ندارید ایشون نه پس منو کار داره! شما گوشی  

 مصدع اوقات من میشه

 نگاهم دنبالش رفت، لیوانی از درون آب چکان

 برداشت

 من معذرت می خوام، حاال نمیخواي بگی چی کار-

 داشت؟

 درون لیوانش کمی رنگ چاي ریخت و در حالی که-

 زیر شیر کتري می گرفتش گفت

 گفت پایین منتظرته-

 چشمانم گرد شد

 اومده دنبالم؟-



خوابالودش باز شد نیش چهرهي  

 بله، فقط بیزحمت داري میري بیا یه دست بکش رو-
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 سر من بعد برو

 میان خندهام چادرم را سریع سر کردم

 کوفت، مسخره-

 با لیوان چایش سمت سالن آمد و با همان لبخند و

 چشمان پر خنده گفت

 شایدم جادو جمبلی بلدي هااان؟-

ي شانه انداختم و نگاهم را ازش گرفتمکیفم را رو  

 اره اومدم اسمتو تو دورههاي آموزشی مینویسم-

 میان صداي خندهاش از خانه بیرون زدم ،درون

 آسانسور با دقت به چهرهام و آراستگی ظاهریام

 نگاه کردم، ذوق و شعف دیدارش در چشمانم به

 وضوح مشخص بود و من قصدي براي پنهان کاریش

می فهمید که من چقدر از این کارهایش نداشتم باید  

 .خوشم میآید

 دستم را روي باالي چادرم کشیدم و قطره هاي باران

 را پاك کردم

 امیدوارم سرما نخوري-

 نگاه گرمم سمت چشمان نگرانش که روي صورتم



 ثابت مانده بودن برگشت

 با دو قدم زیر باران راه رفتن سرما نمیخورم، من-

دارم تجربهي بیشترش رو هم  

 نگاهش برق زد و لبخندي مانند گل روي صورتش

 شکفت

 منم عاشق بدون چتر قدم زدن زیر بارونم ، تو این-

 دو روز هم کلی این حسو تجربه کردم
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 دستش ناگهان پشت سري صندلی ام قرار گرفت و

 تنش کوتاه سمتم چرخید

- با تو زیر چتراما هیچ کدوم اون چند دقیقه بودن   

 نمیشه

 موي تنم سیخ شد و دلم مالش رفت، طعم نگاهش

 شیرین و دلچسب بود اما محو شدن درونش را براي

 زمانی که او حالل ترین نگاه مردانهام میشد گذاشتم

 اما نشد لبخندم را پنهان کنم

 قلبم زیر نگاه سنگینش بیتابانه و گنجشکوار میزد

داشت که آدماین حس عاشقی چه طعم دالنگیزي   

 هر بار میان گرگرفتگی و تته پته هاي قلب وسینهي

 بیقرارش مزهمزهاش میکرد و دلش پر میشد از حال

 !خوب



 می خوام امروز دوباره با هم ، کنار هم این حسو-

 تجربه کنیم

 چشمانم پر شرم سمتش باال آمد

 نگاهش مهر و محبت را برام آرام آرام هجی میکرد و

شمن آهسته میخواندم  

 انگار او میدانست من در این راه چه همسفر نابلدي

 .هستم و نرم نرم من را با خودش هم قدم میکرد

 قدم زدن با تو زیر بارون به یاد روزي که نهال-

 عشقتو درون خاك سرد سینهام کاشت

 میدانستم چشمانم شبیه انیمیشنها قلبی قلبی

 شده ، آخه چطور میتوانست اینطور با احساس و

صحبت کند؟زیبا   
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 دلم نیامد در مقابل این همه احساسات قشنگ

 ساکت بمانم

 می دونید خیلی قشنگ حرف میزنید؟-

 لبهایش به لبخندي عمیق کش آمد و چینهاي

 ریزي کنار چشمش افتاد

 تازه فکر میکنم نمی تونم حق این همه عشقی را-

 که بهت دارم را با حرفام ادا کنم

 .نام حسام در ذهن و قلب من براي ابد ثبت شده بود



 موافقی؟-

 !شرکت چی، کار شما و من-

 ابروهایش را پر شیطنت دوبار باال انداخت، بی.اختیار

 یاد مریم افتادم

 براتون مرخصی رد کردم ، آدم مادرشوهر آیندش-

 !قرار باشه بیاد خونش حسابی کار داره

م، زمان برد تالحظهاي گیج و منگ فقط نگاهش کرد  

 دوزاریم بیفتد و در مقابل نگاه پرشیطنت خندانش ،

 چشمانم گرد شد

 مادرتون قراره بیان خونهي من؟-

 مگه خودت نخواستی ببینیش؟-

 سرم را به نشانه تائید تکان دادم

 چرا ولی فکر میکردم کمی زمان ببره-

 نگاهش روي گونه هایم حرکت کرد، نوازش آرام

روي پوستم احساس کردم چشمانش را به نرمی ! 

 !من براي داشتنت بیشتر از ظرفیتم صبر کردم-

 .او حرف میزد و من قلبم میان سینهام آب میشد
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 دستش را از پشتم برداشت و سر جایش درست

 نشست

 خب خانم امر کنید، کجا برم؟-



 نگاهم به خیابان بارانی رو به رویم خیره ماند

- اینجاها را بلد نیستم ولی کمی میوه و شیرینیمن   

 الزم دارم

 چشمی گفت و ماشین حرکت کرد

 خدایا ممنونم، نمیدانم و بلد نیستم به بزرگی این

 نعمتی که به من ارزانی داشتی ازت تشکر کنم

 خدایا حال دلم خوبه، حال روحم خوبه، با حسام به

 آیندهام امیدوارم

 ممنونم...ممنونم

ویم را بست و اشک شوق گوشه چشممبغض راه گل  

 .را نیش زد

 داشبرد را باز میکنی؟-

 نگاهم کوتاه سمتش برگشت و بدون حرفی

 خواستهاش را اطاعت کردم، دستم جلو رفت و

 داشبرد را باز کردم و جعبهاي مشکی کوچکی با

 روبان طالیی جلوي چشمانم جلوهگري کرد

 اجازه نداد بپرسم

 ماله شماست-

لو بردم و جعبه را برداشتممتعجب دست ج  

 این چیه؟-

 نمیخوام براي صحبت با همسر آیندهام مزاحم-



 دیگران بشم، دلم می خواد وقتی شمارتو میگیرم
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 صداي تو باشه که بله رو میگه

 نگاه پرحیرتم سمتش برگشت، دلم نمی خواست

 کادویش را نادیده بگیرم اما نشد که نگویم

 ولی من گوشی دارم، دست علی آقاست فقط یادم-

 رفته ازشون بگیرم

 لبخندي شیرین زد و با ذوقی کودکانه گفت

 دلم میخواد دستمو رد نکنی، اون گوشی رو هم-

 برات پس میگیرم

 حال عجیبی داشتم دوباره بین دو حس متضاد گیر

 کرده بودم

 خوشی از کادویی از سمت معشوقمو حس منیّت و

 استقاللم

 نمی خواي بازش کنی؟-

 صداي پرخواهشش دلم را نرم کرد، دلم دست به

 دامن عقلم شد که کوتاه بیاید، این یک محبت عمیق

 !از سمت همسر آیندهام هست

 شاید در فرصتی بهتر باید در مورد این موضوعات

 باهاش حرف میزدم، زمانی که اینگونه پاي

 .احساسش وسط نباشد



با احتیاط روبان را باز انگشتانم دست به کار شد،  

 کردم و جعبه ي سفید و ارم اشناي سیبی رویش

 بی هوا از دهانم بیرون پرید

 این خیلی گرونه-

 این یه بار منو ببخش ، این کادو منو یاد دومین-

 دیدارمون میندازه
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 یک قدم با تو      

 آرام جعبه را باز کردم و گوشی مشکی را بیرون

 کشیدم

- ون گوشیه که صفحش شکستاین هم  

 دلم لرزید

 میشه دستت باشه؟ اون موقع که گذاشتمش تو-

 کشوي کمدم فکر نمی کردم یه روز به خودت

 کادوش بدم

 حاال از همه آن حس هاي بد خبري نبود، درونم

 طوفان به پا شده بود

 دلم او را میخواست، این را با پوست و گوشتم

ر برایشاحساس می کردم با دلی که دیوانهوا  

 میتپید و نفسی که برایش دم میشد و بازدم

 نمیدانم آن قطره ناگهان از کجا آمد و روي صفحه ي

 موبایل بارید



 ریحانه داري گریه می کنی؟-

 جا خورده بود ، دستم گوشه ي چشمم را پاك کرد و

 با نگاهی عاشق سمتش برگشتم و با همان لبخند و

 لبانی لرزان آرام گفتم

- لی خوشحالمخوشحالم، خی  

 چشمانش چیزي میان حیرت و خندان بود

 گوشی را میان انگشتانم فشردم

 این گوشی نه بابت قیمتش و مارکش که براي-

 لحظهاي که نشون میده تو ذهنت ثبت شدم برام

 عزیزه

 خندید
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 اون لحظه ها ازت بدم میومد و حاال میفهمم اون-

عجیب و دیوانه واري بوده که تنفر بابت حس کشش  

 بهت داشتم

 خندیدم و نگاهم روي گوشی ماند، با تمام وجود این

 خاطره ي شیرین را دوست داشتم

 استرس عجیبی داشتم، از دیروز خانه ي تمیزم را

 هزار باره تمیز کرده بودم ، با هر دستمالی که کشیده

 بودم و هر میوه و شیرینی که در ظرف چیده بودم به

فهایم فکر کرده بودمحر  



 حتی تا صبح نمی دانستم بهار در بینمون حضور

 داشته باشد یا نه ،جو بینمان امروز حتما جدي بود و

 حرف هاي من نیاز به تمرکز و آرامش داشت چیزي

 .که بهار با شیطنتهایش اجازه نمیداد

 بالخره حرف مریم را قبول کردم امروز را استثنا

ی خانهي مریم اینا کردم وقائل شدم و بهار را راه  

 قرار شد مریم قبل از تاریکی هوا با پدرش برش

 گرداند

 به ساعت نگاه کردم نزدیک بود، با اینکه حسام

 گفته بود ناهار نمیان اما من باز هم با اخرین بسته ي

 مرغم خورشتی درست کردم

 صداي ایفون که آمد، قلبم در سینهام افتاد

م و پشت در ایستادم و تابسم اللهی گفتم و در را زد  

 رسیدن آسانسور به طبقهام دست روي قلبم
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 گذاشتم و صلوات فرستادم

 با زنگ در را باز کردم و نگاهم روي چهرهي آشنا و

 ملیح فروغ نشست

 تنها بود و کمی جا خوردم ، اما سریع با لحنی گرم با

 دست به داخل اشاره کردم

- فرمائید خوش آمدینسالم، ب  



 لبخند زد آرام و گرم

 سالم عزیزم ، ممنون-

 او وارد شد و من دو به شک بستن در با انتظار براي

 آمدن حسام

 از حسام جان خواستم یک ساعت اجازه بده مادر-

 شوهر و عروس با هم تنها باشن، اشکالی نداره؟

 حرفهایش حس عجیبی داشت،سریع سرم را به

محالت نفی تکان داد  

 نه این چه حرفیه، شاید اینطور بهترم باشه-

 او با همان ظرافت و آرامش خاصش روي زمین

 نشست و چادرم را از سر درآوردم و روبه رویش

 نشستم

 نگاهش کمی دور خانه چرخید

 کوچولوي شیرینتون نیست؟-

 بهار وقتی هست باید تمام حواسم دنبالش باشه و-

ساعتی پیشامروز براي صحبت با شما گفتم چند   

 دوست بگذارمش

 لبخند مهربانش عمق گرفت، حال چهرهاش من را

 یاد حسام انداخت
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 حسام برام از شیرین کاریاش تعریف کرده-



 بله آخرین خرابکاریش دقیقا همین سه شب پیش-

 بود

 اره حسام برام تعریف کرده-

اي مادرشانگار این حسام خان تمام اتفاقات را بر  

 تعریف کرده و این احساس را در من ایجاد میکرد

 که مادرش در جریان تمام اتفاقات هست ، این حرف

 زدن را براي من راحت تر میکرد

 به هواي آوردن چاي و پذیراییهاي بعدش به

 آشپزخانه رفتم

 با سینی چاي و شیرینی کنارش برگشتم

يتعارفات معمول را انجام دادم و دوباره سر جا  

 قبلیام نشستم ، منی که خودم را براي گفتن حرف

 هایم آماده کرده بودم حاال در سکوت مشغول

 خوردن چایم بودم

 نگاهم بیاختیار روي فنجان چاي میان انگشتانش

 نشست

 خیلی دوست داشتم دوباره ببینمتون، اما دلم نمی-

 خواست حسام فکر کنه میخواهم در ازن دوستی دخالت کنم

دهام را کنار گذاشتم و با لبخندي مودبفنجان لب ز  

 گفتم

 شما مادر حسام هستید و این حقتونه-



 نگاه مهربانش روي صورتم چرخ خورد

 درسته اما حسام براي خودش مردي شده و اون-

 آنقدر به شما عالقه مند هست که می ترسیدم
1465 

 یک قدم با تو      

 حرفی از سمت من را بد برداشت کنه

محبتش به راحتی قابل لمس بود، لحن ومهر و   

 نگاهش در کنار ادبش انقدر خودمانی بود که آن همه

 دلهرهي به جان افتادهام را ازم دور می کرد

 درسته، البته امیدوارم الیق این محبت باشم-

 او هم فنجانش را پایین آورد

 از نظر من تمام آدم ها الیق عشق و دوست داشتن-

 هستند

من بود ،سرم را به حالت تائید تکان نظر مشابهی با  

 دادم و حرفی که روي زبانم بود را به لب آوردم

 حقیقت من می خواستم ببینمتون تا در مورد-

 همین محبت صحبت کنم

 :نگاهش با دقت خیره ام بود و من ادامه دادم

 مشکالتی که سر راه من و اقا حسام هست را می-

میدم اگردونم و به خودشونم گفتم به شما حق   

 مخالف این وصلت باشید

 لبخندش یک لحظه از روي صورتش کنار نمیرفت،



 این زن بیاندازه آرام بود

 می خواستم با شما به عنوان مادر آقا حسام هم-

 صحبت کنم هم اجازه بگیرم ، دلم می خواست خودم

 به طور مستقیم از مشکالتم بهتون بگم، می دونم

ه و بابت مشکالتاشنایی بین ما نماي خوبی ندار  

 مالی که دارم ،ممکنه این دید به وجود بیاد که من

 بابت حل مشکالتم به ایشون توجه نشون دادم ،

 البته که دید کامال طبیعی است، اما من یکبار هم به
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 این موضوع فکر نکردم

 می دونم دخترم-

 لحن نوازشگرش قلبم را فشرد، دخترش! چقدر

 خوشم آمد

 حسام تماما از نگرانیهاي تو برام گفته ، آنقدر از-

 تو تعریف کرده که من را هم شبیه خودش عاشقت

 کرده

 خنده ي ریز و صمیمی اش لبخندي پر عمق بر روي

 لبم نشاند

 چشمانش روي چشمانم ماند

 من نگرانی از سمت تو ندارم، نه بابت فرزند-

مالی ات، چونکوچکت نه زندگی قبلی و یا مشکالت   



 معتقدم روح انسان باید بزرگ باشه و تو انقدر بزرگ

 هستی که با اینکه می دانی حسام چطور شیفته ات

 هست باز می خواهی من را ببینی تا دوباره از من

 اجازه بگیري، این که تائید خانواده ي حسام برایت

 مهمه

 فروغ دستش را به دور روسري اش کشید

- یه منی، یکجور هایی احساستو بیش از اندازه شب  

 می کنم اشنایی بین من و پدر حسام دوباره در

 پسرمون داره تکرار میشه

 مشتاق شنیدن بودم و با سکوتم به او این اجازه را

 دادم ، دستان کشیدهاش روي مانتوي مشکی

 کارشده و شیکش نشست

 براي حسام خوشحالم که عشق را شناخت ، دوست-
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م با تویک قد        

 داشتن را فهمید و یاد گرفت میشه بزرگ بود، من

 میدونم اون تمام سعیش را میکنه تا خوشبختت

 کنه، همانطور که مطمئن هستم تو براي این کار

 سعی و تالش میکنی

 آرام لب زدم

 بله حتما-

 لبخندي شیرین به صورتم پاشید



 این عالیه ، اما دلم می خواهد همان حرفایی که به-

زدم را یکباره دیگه براي تو بزنمحسام   

 تنش جلوتر آمد و دستانش انگشتانم را در خود

 گرفت

 نگاهم جا خورده روي دستانمان نشست، اما این

 ارتباط را دوست داشتم، انرژي ساطع شده از این زن

 تمامش سفید بود

 همیشه موقع ازدواج مادرها میان دست دخترشون-

شیرینی هاي را میگیرن و براشون از تلخیها و  

 ازدواج میگن، می دونم که تو تجربه ي قبلیت از

 داشتن این نعمت محروم بودي اما اگه اجازه بدي می

 !خوام اینبار براي تو خودم مادري کنم

 گنگ و جاخورده حرف آخرش را آرام زمزمه کردم

 !براي من مادري کنید؟-

 لبخند گرمش مثل خورشیدي وجودم را از درون

 گرم کرد

- پسره منه می خوام تو هم مثل حنانه شبیه حسام  

 دخترم باشی
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 نگاهش گرم بود اما انتهاي این گرما غمی بود که

 نمیدانستم منبعش چیست



 چند لحظهاي فقط نگاهم کرد و من به اجبار لب باز

 کردم

 داره نزدیک شیش سال میشه که پدر و مادر  م از-

وقت داغشون فراموش نمیشه ،دست دادم و هیچ   

 کمبودشو  ن همیشه احساس کردم و توي این مراحل

 زندگی بیشتر از همیشه بهشون نیاز دارم.وقتی شما

 این حر  ف میزنید دلم پر از حال خوب و امید میشه

 چشمانش را آرام روي هم بست و باز کرد

 داغ پدر و مادر هیچ وقت قدیمی نمیشه، باهات-

 !همدردم

میق کالمش بیاختیار به حرف زدن وادارممحبت ع  

 کرد، نگاهم روي گلهاي الکی فرش نشست

 من از دوباره شکست خوردن می ترسم، از-

 بیتجربگی و نابلد بودن، زندگی قبلیمو سعی کردم

 با چنگ و دندون حفظ کنم، اما همسرم راحت ولم

 کرد! من از درون خألیی دارم که نمی دونم این

به میزنه یا نه! خیلی چیزهاموضوع به حسام ضر  

 هست که بلد نیستم، خیلی سوال ها هست که

 جوابشون را نمیدونم، من از متفاوت بودنم با حسام

 !می ترسم

 خوبه که میترسی-



 کالم پر مهرش چشمانم را سمت صورتش کشاند

 وقتی میترسی سعی میکنی عاقالنه رفتار کنی و-
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کنی، این که محبتت به حسام چشماتوخوب فکر   

 !نبسته، عالیه

 دستانش را عقب کشید و فنجان چایش را برداشت و

 در مقابل انتظار من بدون قند یا شیرینی چایش را

 خورد

 به ظرف اشاره کردم

 بفرمائید شیرینی-

 نگاهی کوتاه به شیرینیهاي کوچک میان ظرف

 انداخت

- رهبعضی کارها خوب نیست اما آدم مجبو  

 !انجامشون بده

 چشمانش سمت من چرخ خورد

 از وقتی با هادي ازدواج کردم و وارد زندگیش شدم-

 انگار با زنهاي اطرافش وارد یه مسابقه شدم،

 مسابقهاي براي همیشه زیبا بودن! سالها است

 احساس خستگی میکنم اما هنوز تا پایان خط،راه

 !ادامه داره

حظهاي دلمنگاهش خستگیاش را فریاد میزد ، ل  



 برایش سوخت

 نمیخواستم افکارم را به زبان بیارم ، این بیادبی بود

 ، پس فقط نگاهم را معطوف جایی دیگر کردم

 بعضی چیزها تا واردشون نشدي مسخره است و-

 حتی خندهدار و عجیب، منم وقتی دل به هادي

 بستم فکر نمیکردم روزي درگیر این مسائل بشم،

لب و ذهنی پاكیه دختر ساده بودم با ق  

1470 

 یک قدم با تو      

 چشمانم به دنبال کالمش دوباره روي صورتش

 نشست و او فنجانی را که چاي درونش تمام شده بود

 را روي زمین گذاشت و با لبخندي غم دار ادامه داد

 من براي رسیدن به هادي   هفت خان رستم رد-

نش بهکردم، اون زمان مخالفتهاي خانواده و دوستا  

 نظرم نامهربانی و پرکینه به حساب میآمد اما ، وقتی

 پام را درون زندگیش گذاشتم فهمیدم اونا حق

 داشتند و من خیلی چیزها رو ندیدم

 نگاهش را یکباره ازم گرفت و خنده.اي کوتاه کرد

 ببخشید خواستم چیز دیگهاي بگم حرف به اینجا-

 کشید

 سرم را به نشانهي نفی تکان دادم

- موردي ندارهنه   



 لبخند پر غمش روي صورتش ادامه پیدا کرد

 تو شبیه منی، حسامم خوب فهمید، اما نه االنم-

 بلکه قبل از ازدواجم، پاك و ساده، با دلی زالل، دل

 من االن مانند انبار باروته و سیاهی هاي زندگی

 عجیب دلگیرش کرده

 این زن بیاندازه ملیح و دوست داشتنی بود، حتی

سایهي غم،رویش افتاده بود و بیاختیار دلم االن که  

 را به درد میآورد

 رشتهي کالم از دستم در رفته، شاید این شباهت-

 اتفاقی که داره میوفته، اینطورم کرد

 همون شباهت ازدواج شما و پدر حسام!؟-

 سرش را به حالت تائید تکان داد
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- ت رو تو گذاشت و ازاره،میدونی وقتی حسام دس  

 عشقش گفت براش بی نهایت خوشحال شدم، من

 اعتقادات و نگاهم به زندگی با حسام و پدرش خیلی

 متفاوته ، وقتی می بینم تنها پسرم دلباختهي زنی

 شبیه به آنچه من دوست دارم شده ،برام عجیب

 ...مسرت بخشه،اما

 امایش نگاهم را برعکس چشمان او که حاال روي

نشسته بود، سمت لبانش تیز کرددستانش   



 تجربهي زندگیم وادارم کرد هم با حسام و هم با تو-

 صحبت کنم و از سختیهاي این وصلت بگم

 نمیدانم این ترس دوباره از کجا به دلم افتاد! از

 نگاهی که او پنهان کرد و یا از سختیهایی که

 !قسمت اندکش را یکباره برایم گفته بود

یرهاش بودم و او متکلممن صمم و بکم فقط خ  

 .وحدهي خانهام شده بود

 خدا شاهده قصد خالی کردن دلت و یا خراب کردن-

 !این عشق رو ندارم

 چشمانش باال آمد و صداقت نگاهش تنها سرم را به

 تکانی وادار کرد و لبخندي که براي قوت قلبش روي

 لبم نشاندم

 گفتم من قصدم مادري کردنه، مادري که این راهو-

ه و حاال از دخترش میخواد با چشم باز تو اینرفت  

 مسیر سنگالخ قدم برداره و البته بدونی که من

 .همیشه کنارتم

 حرف و لحن پرامیدش کمی از واهمهي افتاده به دلم
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 را کم کرد

 من یه فروغ ساده بودم که دل به هادي پرجذبه-

م داره ، ما از همونبستم، عاشقم بود و االنم دوست  



 اول دو دنیاي متفاوت بودیم که جذب هم شده

 بودیم و انقدر عاشقش بودم که فکر کنم می توانم

 همه چیز رو با او تغییر بدم اما وقتی زیر یه سقف

 رفتیم ، فهمیدم نمیشه! نه که هادي نخواد اون

 ...نمیتونه عوض بشه

 لبخندش از روي صورتش محو شد ، در چهرهي زن

یباي روبه رویم شکست را دیدمز ! 

 نگاهش این بار معطوف حلقه ظریف بین انگشتانش

 بود

 خانوادهاش، دوستاش، کارش همه رنگ گذشتهي-

 اون بودند و هادي نمیتونست از اون ها ببره،

 سالهاي اول دل به دلم داد، مهمانی نرفت،

 دوستانش رو محدود کرد و با خانوادهاش کم تر

به چشم خودم دیدم که هادي نشست و برخاست اما  

 شاد و خندانم افسرده و بیحوصله شد، عشق من

 خودخواهی بود و من به اجبار میخواستم براي

 خودم اون رو اذیت کنم، پس بند رو از دور مچش باز

 کردم و خودم با دست خودم بهترین کت و شلوارش

 رو تنش کردم و فرستادم به یکی از همان

هنوز است با رفتن و مهمانیهایی که هنوز که  
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 دیدنشان گوشت تنم آب میشود. بعد از رفتنش سر

 .سجاده ام یک دل سیر گریه کردم

 نفس عمیقش نشان از سینهي سنگین شدهاش

 میداد و این حس چقدر شبیه به حالی که من با

 !حرف هایش پیدا کردم داشت

- نوادهاش رفتاز آن شب هادي به راه خودش و خا  

 و من مانند عاشقی دیوانهوار در کنارش قدم

 برداشتم! در هر مهمانی به سبک خودم لباس

 پوشیدم و کنارش رفتم ، نگاههاي پر تحقیر و

 حرفهاي پر تمسخر رو شنیدم و لب وا نکردم، گل

 وجودیام از درون پژمرد و از بیرون ظاهرش رو به

میدیددروغ شاداب و سرزنده نشان دادم، هادي   

 چگونه آب میشم اما کاري نمیتونست بکنه،

 خودمان خواسته بودیم !! هیچ وقت به طالق و یا جدا

 شدن فکر نکردم، چون من و هادي هنوز همدیگرو

 دوست داشتیم، هر بار که از خانهي پدرش

 برمیگشتم او من رو می بوسید و پر مهر بهحصار

همیکشید و دلداریام میداد، او حتی مادرم رو ب  

 خونه آورد تا سنگ صبورم باشه، هادي عاشقم بود و

 !هست اما آدم هاي کنارش نابودم کردند

 لرزش پر بغض صدایش قلبم را فشرد، انگشتانم جلو



 رفت و دستش را فشردم

 سرش باال آمد، به چشمان پر غم و زجر دیدهاش
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 خیره شدم

اما تنها و دردچشمانش مانند کویري خشک بود   

 کشیده، دلم میخواست او را بهحصار میکشیدم و

 براي زنی که هیچ نسبتی باهاش نداشتم زار میزدم،

 او بیش از اندازه مظلوم و تنها بود و چه حس

 !زجرآوري که خودم را در او میدیدم

 اما تنها با نگاهی پر از همدردي و مهر نگاهش کردم

 دوباره نفسی گرفت

- جنگیدم بخاطر فرزندانم، به خاطرمن سال هاست   

 همسرم، به خاطر آرامشم و االن مانند فرماندهاي

 خستهام بعد از یک جنگ چند ساله، اما تو چی

 ریحانه؟

 سوال یکباره.اش چشمانم را گرد کردو بیاختیار

 زبانم در دهانم خشک شد

 به حسامم گفتم و همون حرف ها رو مو به مو به تو-

هادي است و تو شبیه به من، میگم، حسامم شبیه به  

 من میشم خانجون و کنارت میمونم اما تو یه کوچولو

 کنارت داري که باید با اون براي زندگیت بجنگی،



 حسام عاشقته ، کنارته اما باید با چشم باز وارد

 !بشی، آدم ها میتونن خیلی ظالم باشند

 تنم مانند قطب یخبندان شده بود ، این بار نوبت

ود که انگشتان منجمد شدهام را دروندستان او ب  

 .گرماي خودشان بفشارند

 !خدا اون روز رو نیاره ، اما اگر شکستی اتفاق بیفته-

 حسام هنوز فرصت داره و جامعه به راحتی قبولش
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 ...میکنه اما تو و اون طفل معصومت

 او نتوانست بقیهي حرفش را بگوید اما من

شخواندم !! 

 !این حرف ها هم گفتنشون تلخه هم شنیدنشون-

 دستش جلو آمد و آرام گونهي رنگ پریدهام را پر

 محبت نوازش کرد

 به خدا قسم که دل نگرانی من تویی، حسام پسرمه-

 اما تو حق الناس بر گردنمی، من ارزوم خوشبختی تو

 و دخترکت در کنار پسرمه و حسام لیاقت تو رو داره

رو بهت میگفتم، حتی اگر قلبم اینطوراما باید اینا  

 درد بگیره و نفسم تنگ بشه

 حسام

 نگاهم کوتاه از روي خیابان جدا شد و روي نیم رخ



 آرام فروغ نشست، از وقتی آمده بودیم ساکت بود و

 من از این سکوت حس خوبی نداشتم و همین ته دلم

 را قلقلک میداد که بپرسم اما دندان روي جگر

که انگار دندانم جگرم را خون گذاشته بودم ،  

 انداخته بود که دیگر طاقت نیاوردم

 عروس خانم رو پسندیدي؟-

 نگاهش سمتم چرخید و لبخندي مهربان از همان

 مادرانه هایش خرجم کرد

 مگه میشه دختر به این خانمی را دوست نداشت،-

 البته که او بیشتر مدت ساکت بود اما خوب بودن

لی ساده مشخصهآدم ها بعضی وقت ها خی  

 انرژي گرفته از تعریف درست و حسابیاش نیشم باز
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 شد

 خب ، حاال چی می گفتین مادرشوهرو عروس-

 نگاهم سمت خیابان چرخید و فاصلهي ایمنم را با

 ماشین جلوییام حفظ کردم

 !بهتره بگی مادر دختري چی میگفتیم-

لیز خورد سمت دلماخ حرفش عسل شد و از گلویم   

 بخدا جواهري فروغ، مادر من یدونه است اونم-

 محض نمونه است



 سمتش برگشت و نیم نگاهی سمت چهرهي غرق

 فکرش انداختم

 حسام جان من همه چیو بهش گفتم-

 لحنش سنگین شد اما من غرق در خوشی قبلم بی

 توجه گفتم

 همه چی چیه فدات شم؟-

- امون، از سختیاز مشکالتم با هادي، از تفاوت ه  

 هایی که کشیدم و هر چیزي که دیشب به تو گفتم

 یکهو ته دلم خالی شد، لبخندم ماسید ،نگاه پر

 دلهرهام سمتش چرخید

 !چرا؟ اگر بترسه و پا پس بکشه-

 نگاهش نگران و پر مهر روي صورتم چرخید ،

 دستش جلو آمد و شانهام را لمس کرد

- تاجازه بده با چشم باز بیاد تو زندگی  

 ترس و اضطراب در دلم پیچ خورد، راستش از صبح

 که فروغ قرار بود بیاید پیش ریحانه یک حدس هایی

 میزدم، مخصوصا بعد از آن حرفهاي دیشب و سعی
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 در اینکه توجیحم کند ریحانه چقدر ظریف و

 شکننده است و بزرگ کردن بهار خط باریکی است

و شر برایم بین خیر !! 



 !پس خیلی غافلگیر نشدم اما حالم گرفته شد

 ریحانه خودش به اندازهي کافی ترس و دلهره داشت

 و با حرف هاي فروغ دوباره متزلزل میشد

 !من دوستش دارم فروغ-

 میدونم جان دلم-

 نفسی عمیق کشیدم

 اگه منصرف بشه! من خودمو بدون ریحانه نمیتونم-

 تصور کنم

ان نگران و گرفتهام به روبهنگاهش نمی کردم، چشم  

 رویم بود، با لحنی پر بهانه ناخواسته غر زدم

 !میخواستم امشب با هادي حرف بزنم-

 فروغ مادرانه به رویش نیاورد و صبورانه گفت

 کار خوبی میکنی،باید هرچه زودتر در جریانش-

 .بگذاري

 چشمانم سمتش برگشت و نگاهش پر از عشق بود،

ادرم، فروغی که تمامدلم نمی خواست براي م  

 جوانیاش براي ما گذشته بود تلخ شوم ، اما تمام

 زورم هم فایده نداشت، لحنم گس بود

 !اما ریحانه ممکنه نظرش تغییر کنه-

 سینهام از حدسم درد گرفت

1478 

 یک قدم با تو      



 لبخندي شیرین و عاقالنه روي لبش فرم گرفت،

، او صبور بود وانگشتانش هنوز روي شانهام بودند  

 آرام

 بهشت را به بها میدن نه به بهانه گل پسرم،-

 دوستش داري باید ارومش کنی، دوستش داري باید

 درکش کنی، اره میترسه ، متزلزل میشه ، حتی

 منصرف اما تو نباید کوتاه بیاي، تو هم زندگی براش

 فراهم کن که دلش امن بشه براي ورود بهش، دورتو

و راضی کن، تو منو دیدي! پسپاکسازي کن، پدرت  

 باید بهش حق بدي و نگذاري مثل من سختی ها را

 لمس کنه

 حرف هایش آب روي آتشم بود، به عقل و

 آینده نگریاش ایمان داشتم، بودن مادرم در کنارم

 یک نعمت بود ، او مانند حضرت خضر بود و من تنها

 !وظیفهام صبر بود صبر

ر درونش داشتفروغ مانند ریحانه خداي بزرگی د  

 .که من هنوز از وجودش بی نصیب بودم

 .انگار سهم این روزهایم برایم تنها استرس بود

 قرار بود به اندازه ي سی و هفت سالی که ازم گذشته

 بود و بی خیال همه چیز را حل کرده بودم حاال

 !جبران کنم



 نمی دانم شامم چه مزهاي بود، تمام طول غذا زیر

یدم، او مثل همیشهاش بود وچشمی هادي را میپای  

 این خوب بود، نه اعصابش خورد بود و نه مسئلهاي

 ذهنش را درگیر کرده بود، به قول فروغ باید کم کم
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 مسئلهي ریحانه را وسط میآوردم و همه.اش را براي

 یک روز قرار نمیدادم، شبیه مثال همان قورباغه و

 !آب جوش

- مثل همیشه عالی بود فروغ جان  

 !صداي هادي من را از افکارم بیرون کشید

 چشمانم به ظرف غذاي نیم خوردهام بود

 نوش جانت-

 صداي عقب کشیده شدن صندلی، از گوشهي

 چشم بلند شدن و رفتنش را دیدم که سر باال آوردم

 نگاهم با نگاه دلگرمی دهندهي فروغ گره خورد

خواندم آنچه درالزم نبود چیزي بگوید ، خودم می  

 ذهنش بود

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 من نیز صندلیام را عقب دادم

 چه خبر شده شما آنقدر تند تند میاي دیدار-

 خانواده؟ نکنه خبراییه؟



 نگاهم سمت حنانه و آن چشمان تیز بین و شکاکش

 چرخ خورد

 همانطور که از پشت میز بلند میشدم سرم را برایش

د تکان دادبه حالت تائی  

 اره خبراییه، به مامان کمک کن و تو سالن نیا تا من-

 با هادي حرف بزنم

 نگاهش گرد و هیجانی شد

 چرا؟-

 همانطور که از کنارش میگذشتم گفتم
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 نپرس گوش بده-

 و ناایستادم تا او دوباره چیزي بپرسد

کردمنفسی عمیق کشیدم و با قدمهایی که سعی می  

 عادي اما محکم باشد با قلبی که ضربانش هر لحظه

 باالتر میرفت سمت سالن رفتم، صداي اخبار کمی

 وضعیت را قبل از رسیدنم برایم ترسیم کرد، هادي

 روي کاناپهي دلخواهش رو به تلویزیون نشسته و

 .منتظر چاي بعد شامش است

 با ورودم دقیق در همان حال دیدمش،

مبه سمتش قدم برداشت  

 !چه خبر؟-



 نگاهم نکرده بود اما با ورودم او پیش قدم شده بود و

 این تمام مقدمه چینیهایم را خراب کرد

 !هیچی، مثل همیشه-

 سرش را کوتاه به نشانه فهمیدن تکان داد ، آب

 دهانم قطرهاي بود در کویر و لحظه اي بعد همان هم

 نبود

البم چند بار باز و بسته شد و ثانیهاي پلکهایم ر  

 بستم و نام خدا را زیر لب آوردم

 یه موضوعی هست باید باهاتون در موردش حرف-

 بزنم

 نگاهم نکرد، چشمانش روي صفحه ي تلویزیون بود

 در مورد کار-

 نه-

 سرش کمی چرخ خورد و نگاهش رویم ماند
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 میشنوم-

 سرش دوباره به همان سمت قبلی برگشت

خودم و حرفهایی که میخواهم بزنم سعی کردم به  

 مسلط باشم

 با اجازتون اگر خدا بخواد تصمیم به ازدواج گرفتم-

 سرش این بار کامل سمتم چرخید نگاهش عمیق و



 سنگین بود

 لحظهاي نفسم بند آمد

 حاال منتظر حرف یا سوالی از سمتش بودم

 گوشهي لبانش به سمت پایین هدایت شد و سرش را

ي فهمیدن تکان داددوباره به نشانه  

 خوبه، وقتش بود-

 نگاهش ثانیهاي رهایم کرد و قبل از آنکه دوباره

 فرصت نفس گیري داشته باشم چشمانش چفت

 گلویم شدند

 حاال طرف کیه؟مهتاب،مهناز یا جدیده؟-

 سرم را به حالت نفی تکان دادم

 شما نمیشناسیدش-

 تک ابرویی باال انداخت و نیشش کمی باز شد

- جاي دیگه گرمه که محل مهتاب همون سرت  

 ندادي

 اینکه خیال میکردم هادي از قضیه سردي و

 بیتوجهی من به مهتاب بی خبر باشه بچهگانه بود،

 همان کسی که خودش را برایم به هادي پیشنهاد

 !داده بود آمار بی محلی هایم را هم داده بود
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- رم با مهتاب باز بهاگر این شخص هم نبود رفتا  



 همین صورت بود

 دستی به ریش پرپشتش کشید

 انقدر میشناسمت که بدونم االن که فکر و دلت-

 جاي دیگه است اینو میگی، جاه طلبی یکی از عناصر

 اصلیه این خاندانه

 !شاید! قبل از دیدن ریحانه همه چیز ممکن بود

 نمیخواستم سر مهتاب بیهوده وقت تلف کنم

بود، انقدر دقیق زیر نظرت داشت وهادي باهوش   

 حرکات تنت را بررسی می کرد که می دانست چه

 می خواهی

 !اصال یکی از رموز موفقیتش همین بود

 خب از این خانم بگو، از کدوم خانواده است، پدرش-

 کیه، شغلش چیه؟

 خب کم کم بحث به همان سمتی که فکرش را

 میکردم کشیده میشد، تمام سعیم حفظ اعتماد

 بنفسم بود، هادي هیچ تزلزلی را در این باره نباید در

 !من میدید

 چهره ام آرام بود و جدي

 خانوادهاش رو تو یه تصادف از دست داده! همکارم-

 .هستن

 چشمانش لحظه اي گرد شد ، چشمانش را ازم گرفت



 پس دختر قویه که بدون خانواده روي پاش ایستاده-

ه؟یا پدر بزرگ و فامیل سرشناسی دار  

 انگار باید آب پاکی را روي دستش میریختم،
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 ذهنیت هادي هنوز دورتر از آنچه من در ذهنم

 .میگذشت بود

 سعی کردم لحنم پر ادب و محکم باشد

 دختره قوي هست اما پشتش به جایی گرم نیست،-

 تمام زندگیش را خودش اداره میکنه؟

 نگاهش متعجب سمتم برگشت

 جالب شد! یعنی یه دختر تنها و بدون ساپورت-

 شدن تونسته براي خودش کسی بشه و شرکت

 !تاسیس کنه

 جا خوردم، من کی گفتم شرکت داره؟

 بابا اشتباه متوجه شدید، این خانم کارمندم هستند-

 بهت زده خیره.ام ماند، سینه.ام فشرده شد، از االن

 استارت هر چه قرار بود شروع شود زده میشد

 ساکت با ریتم نفس.هایی که بیاجازهي من داشتند

 سرعت میگرفتند خیرهي نگاه جا خوردهاش ماندم

 روي صندلیاش کمی جا به جا شد و تلویزیون

 خاموش شد، کنترل را میان دستش دیدم، خب از



 !االن تازه بحث برایش جدي شده بود

 داري میگی تو به یکی از کارمنداي شرکتت دل-

ه زیر دستت کار میکنه؟بستی؟ به یکی ک  

 واي از این لحن متعجب و ناباور، آن خورده تحقیري

 .که در لحنش بود

 البته مسبب تمام این تصورات خودم بودم، وقتی

 دختر تاجر و سرمایه گذار و کارخانهدار را رد

 می.کردم و روي هر کدام ده عیب میگذاشتم باور
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ند ساده حاال فرد محبوبم شده باشداینکه یک کارم  

 .همینقدر ناباورانه بود

 با سري باال و لحنی محکم گفتم

 بله، می دونم براتون عجیبه ولی من در این خانم-

 چیزهایی دیدم که در افراد دیگه ندیده بودم

 مثال؟-

 لحن خشک و تندش وادارم کرد سریع جواب بدم

- ا وچیزهایی که تو دختراي االن کم شده، حی  

 نجابت و عزت نفس و استقالل، این خانم به طرز

 .عجیبی محکم و قوي هستند

 کمی از تعجب و آن تحقیر میان نگاهش کم شد ،

 می.دانستم هادي انسانیت آدمها چقدر برایش



 پراهمیت است، از انتخاب فروغ به عنوان همسرش

 میشد این را به سادگی تشخیص داد

- سعی کن گزینه هاي خب باید این خانم را دید، اما  

 !دیگري را کنار این خانم براي خودت نگه داري

 این بار نوبت من بود که متعجب بشوم

 چرا؟-

 نگاهش را ازم گرفت و از روي کاناپه بلند شد

 چون آدم که دلش میره چشمش خوب کار نمیکنه-

 بی.اختیار من هم بلند شدم و با همان لحن آرام و پر

 احترام گفتم

- م ،اما کور نشدممن عاشق شد  

 نگاهم نکرد، یعنی حرف.هایش را زده

 این همان حرف کلیشهاي است که تو سلایر هاي-
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 ابدوغ خیاري مدام تکرارش میکنن

 لحنش را خوب می شناختم، وقتی دست کم

 میگرفتت، وقتی میدانست قرار است تو شکست

 !بخوري و او خبر دارد

- من گزینه.اي جز این خانم ندارمباشه، اما   

 نیم نگاهی سمتم انداخت، هنوز جلوي کاناپهاش

 ایستاده بود



 !پس بهتره براي خودت جور کنی-

 لحن دستوري و هشدار دهنده.اش اعصابم را

 تحریک میکرد اما دلم نمیخواست حرفی تند از

 دهانم خارج بشه

 مطمئن باشید اگر گزینه اي بود، من تا االن مجرد-

ودمنب ! 

 لبخند کج محوي روي لبش نقش گرفت

 االن می.خواي من بهت گزینه بدم؟-

 پافشاري بر حرف خودم و یک کالم ماندنم فقط من

 را در مقابل هادي کوچک با عشقی داغ جلوه میداد،

 به قول فروغ باید جلوي هادي عاقالنه و بزرگ رفتار

 !کرد تا به چشمش بیاي

مسرم را به حالت تائید تکان داد  

 میتونیم اینطور بهش نگاه کنیم، بله اگر دختري-

 معقول و با روح و منش بزرگ در اطرافمون هست

 .ممنون میشم بهم معرفی کنید

 نگاهش پر دقت به چشمانم خیره شد

 دختر بخشی، ازت خواستم یک ماه باهاش وقت-
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اشبگذرونی ولی خبر دارم یه غذاي ساده هم باه  

 !نخوردي



 نام نحس این دختر انگار قرار نبود از وسط زندگی.ام

 پاك بشود، اعصابم کش آمد، پلک بستم تا

 صبوریام را از دست ندهم

 چون این دختر الیق یک غذا خوردن ساده هم-

 نیست

 ابرویش باال پرید

 زن ها وقتی بهشون بیاهمیت میشی و نادیدشون-

خودشون نشون میگیري ممکنه رفتار بچه گونهاي از  

 بدن

 دندان روي هم فشردم

 من حوصلهاي براي بچه بازي این نوع دخترها-

 ندارم، شما هم نداشتین که مامان را انتخاب کردید

 نگاهش تلخ شد

 االن داري براي فرار از بحث به مادرت پناه میبري؟-

 چه ربطی داشت؟ چشمانم گرد شد

- مچه ربطی داره هادي، دارم میگم شما خودتون ه  

 شبیه من فکر می کنید، من دختري را می خوام که

 نصف عمرم را براي لوس بازي ها و رفتارهاي بچه

 گانهاش هدر ندم، اصال میشه این خانم را بزاریم

 !کنار

 چرا تو انقدر روي این دختر گارد گرفتی؟-



 !چون شما اصرار عجیبی روش دارید-

 یکباره خندید
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- ونی که دنبال بخشی بود تو بودي پسر نه منا ! 

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 بله، خود بخشی نه دخترش-

 همان حال خنده هنوز روي صورتش بود

 مهتاب و پدرش یه راه هستن-

 کالفه شده بودم

 درسته، االن من دیگه حتی دنبال خود بخشی هم-

 نیستم

دابرویش دوباره باال رفت و لحنش بدبین ش  

 چرا اونوقت؟-

 چون اسم پدر بیاد وسط اسم دخترم ناخوداگاه-

 وسط کشیده میشه و من به واقع از این بشر بدم

 میاد

 این طور حرف زدن درست نیست-

 داشتم اختیارم را از دست میداد ، دستی به صورتم

 کشیدم

 متاسفم-

 چند وقته این دختر را میشناسی؟-



یدمنگاهش کردم و با لحن پر تردیدي پرس  

 مهتابو؟-

 کارمندت، همون که عاشقش شدي-

 اسمش ریحانه است ، پنج، شیش ماه-

 ناباورانه پلک زد

 یعنی تو شیش ماه انقدر عاشق زیر دستت شدي-

 که میخواي باهاش ازدواج کنی؟
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 از لفظی که به کار میبرد بدم میآمد، اما هادي روبه

چند ماه پیش بودم و من در رویم همان خود من در  

 جایگاهی نبودم که هر چقدر هم ناراضی به پدرم

 .خرده بگیرم

 بله-

 سرش را به حالت افسوس تکان داد، از این حرکتش

 هم خوشم نیامد

 من همیشه تو رو عاقل میدونستم و بهت اعتماد-

 داشتم اما ازدواج یه مسئله مهمه،بعد تو با یه آدم که

حدوده میخواي سریع ازدواجشناختت انقدر ازش م  

 کنی؟

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 بله قبول دارم، ولی من بیشتر تایمم در این ماهها-



 را باهاش گذروندم و شناخت زیادي نسبت بهش

 پیدا کردم

 نگاهش از همانهایی بود، که مو را از ماست بیرون

 میکشید

 باشه، پس این دختر االن پیش کی زندگی میکنه؟-

 قرار بود یه مطرح کردن ساده باشد و حاال داشت

 !همه چیز رو میشد

 .تنها، خودش خونه اجاره کرده-

 تنها؟ یعنی این دختر یدونه فامیلم نداره؟-

 دوباره روي کاناپهاش نشست، پا روي پایش انداخت

 و دستانش را دو لبهي مبل گذاشت

 لحنش تلخ بود و انگار داشت بازجوییام میکرد
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 سرم را به حالت مثبت تکان دادم

 چرا یه عمو داره که شهرستان زندگی میکنه، اما-

 میونهي خوبی باهاشون نداره؟

 اخم هایش در هم گره خورد

 چرا؟-

 من عادت به استنطاق شدن نداشتم ، اینطور

 ایستاده هم بالتکلیف بودم

 پس عقب رفتم و روي مبل نشستم



- و باال کشیدنچون ارثش ر  

 اهان، بعد االن از لحاظ مالی زندگیش به چه-

 صورته؟

 !!هادي جان-

 لحن پر مهر و نرمش فروغ نگاه هر دویمان را سمتش

 چرخاند

 بهتر نیست قبل این همه پرس و جو ببینیش؟-

 هادي با همان چهرهي درهم سرش را به حالت تائید

 تکان داد

- ا یه چیزاییچرا همون اولم گفتم باید ببینمش، ام  

 هم باید برام روشن بشه، باید یه چیزایی ازش بدونم

 !که وقتی باهاش رو به رو میشم بفهمم با کی طرفم

 فروغ به آهستگی جلو رفت و روي مبل کنارش

 نشست و نگاهش را معطوف به چهرهي هادي کرد

 قراره با یه دختره خوش قلب و شیرین رو به رو-

 بشی

شدنگاه هادي پر از بدبینی   
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 اینطور که داري حرف میزنی، یعنی تو دیدیش-

 فروغ مهربان به رویش لبخند زد

 اره، حسام ازم خواست قبل مطرح کردن مسئلهي-



 خواستگاري ببینمش و امروز دومین باري بود که

 میدیدمش

 خوبه که دیدیش، اما شما عزیز من دیدت به مسائل-

ه من متفاوتهو آدم ها با نگا  

 فروغ همانطور شیرین و خواستنی به هادي خیره بود

 درسته، بالخره تو بیشتر از من در اجتماع بودي،-

 اما ما زن ها هم روي یه سري مسائل حساسیتهاي

 .خاص داریم

 هادي دست مامان را که کنار دستش روي لبه ي مبل

 بود فشرد

- رااجازه بده تو این موقعیت ساده ترین اطالعات   

 درباره ي این خانم داشته باشم

 لحن هادي پرمهر و گرم بود و در اوج احترام به

 مامان داشت میگفت که بهتره االن در این مسئله

 دخالت نکنه

 فروغ هم فقط به نشانه ي تائید سر تکان داد و

 سکوت کرد

 چشمان هادي دوباره جدي و پر جذبه سمت من

 چرخید

- رزوي خیلی ازپسري در موقعیت اجتماعی تو آ  
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 خانوادهها است ، همونطور که بخشی و فتاح و مرادي

 به دنبال وصلت با ما بودند. و این حق منه پدره که

 در مورد این خانم و زندگی شخصی و اجتماعیش

 .اطالعات داشته باشم

 حرف هایش منطقی و درست بود، من از زیر بته

ه حاال هم توقع داشته باشم پدرعمل نیامده بودم ک  

 و مادرم چیزي در موردش نپرسند. مخصوصا هادي

 .که خودم این ها را در موردش از قبل میدانستم

 .درسته حق با شما است-

 پس خودت در مورد این خانم برام بگو-

 ضربان قلبم باال رفته بود و اضطراب بدنم را به لرز

ام و مسلطدرآورده بود ، نفسی عمیق کشیدم و ار  

 گفتم

 ریحانه حدود شش سال پیش خانواده اش را تو یه-

 حادثه از دست میده و با خانوادهي عموش زندگی

 میکنه ولی بابت مسائل و مشکالت خانوادگی ازشون

 جدا میشه و میاد تهران و از اون موقع تنها زندگی

 میکنه

 نگاه دقیقش ریز شد

- ه تنهایعنی پنج سال یا کمتره که تو تهران دار  

 زندگی میکنه



 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 چه عموي خوش غیرتی! این دختر چند سالشه؟-

 !سی سال؟ باالتر

 صدایم را بی اختیار صاف کردم
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 نزدیک بیست و پنج سال-

 چشمانش یکباره گشاد شد

 یه دختره بیست ساله تنها توي تهران زندگی کرده-

ن هیچ کمکی! حسام آدم بدبین هم نباشه اینبدو  

 موضوع یکم ناممکنه، تهران شهر کثیفیه که پول

 !حرف اولشو میزنه

 لحن شکاك و تلخش دلم را بهم زد، قصد نداشتم

 فعال در مورد ازدواج ریحانه حرفی بزنم اما موضوع

 داشت سخت تر میشد

 مگه قراره هر آدمی میاد تهران به کار خالف-

ه؟کشیده بش  

 نگاهش شدیدا منطقی بود

 اگر پول قابل توجهی با خودش بیاره و از تجارت و-

 پول دراوردن چیزي حالیش باشه نه! اما قبول کن

 همه چیز در این دنیا براي زنان سختره مخصوصا اگر

 گیر آدم هاي ناجور بیوفته



 دلم پیچ می خورد، گیج گاهم تیر میکشید و پشت

 سرم تند و سریع نبض میزد

گاهم بی اختیار روي چهره ي فروغ نشست و نگاهن  

 نگرانش حالم را خراب تر کرد، بدي این قضیه این

 بود من سعی در پنهان کاري داشتم و همین سوال

 !هاي سخت تري را مطرح میکرد

 در این لحظات نفس هایم کم و ضربان قلبم تند

 !شده بود

 هر جور حساب می کردم باید می گفتم
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 !ریحانه در اون زمان متاهل بوده-

 چی؟-

 لحن گنگ و خشکش وادارم کرد بیشتر توضیح بدم

 نگاهش کنم و خیره در چشمانش بگویم

 ریحانه قبال ازدواج کرده، با همسرش میاد تهران و-

 بعد دو سال ازش جدا میشه

 نگاهش به انی کدر و تلخ شد

 خوشی زیر دلت زده؟-

سوالش لحظه اي گیج نگاهش کردم کهجا خورده از   

 با لحنی تند گفت

 همه ي موقعیت هاي ناب ازدواج رو رد کردي به-



 دخترایی هم سبک و آیین خودت نه گفتی تا دست

 روي زنی بیوه و شکست خورده بزاري که معلوم

 نیست در وجودش چه حقارتهایی را تجربه میکنه

یاز حرفهایش و لحن پرتحقیرش کالفه شدم ، سع  

 کردم ادبم را از دست ندهم

 بابا اینطور حرف زدنتون درست نیست-

 از روي کاناپهاش بلند شد و انگشت اشارهاش را

 سمت من گرفت و پر جذبه و محکم گفت

 تو پسر الزم نیست به من یاد بدي چی درسته و-

 !چی غلطه

 هادي جان، ریحانه دختر مهربون و بزرگیه، اون-

 ...خیلی بهتر از

- ان اون خانم دختر نیست، من نمی خوامفروغ ج  

 بهش بی احترامی کنم ولی یه دختر که تو سن کم تو
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 زندگیش شکست خورده پر از عقده است

 جوش آوردم

 شما ندیدینش چطور می تونید اونقدر راحت-

 قضاوتش کنید؟

 نگاه خشن و بتونی هادي برایم قد علم کرد

- زن ها زیاد دیدم، یکیش خانجونت،چون از این   



 خانم بود بزرگ بود اما یکی را می خواست شبیه

 خودش که چاله چوله هاي روحش را خوب بشناسه و

 تا اونجایی که من می دونم شما شازده پسر هیچی

 در مورد زن ها نمیدونید

 نگاهم سمت فروغ رفت ، سرش سمت پایین بود و

 نگاهی که دیگر دلگرمیام نمیداد

شمانم عصبی و کالفه سمت هادي چرخ خوردچ  

 نفس هاي تندم را کنترل کردم

 شما درست میگید، اما من هم انقدر ناوارد نیستم و-

 میشه به کمک مشاور خیلی چیزها را حل کرد

 خندهي عصبی هادي اوضاع متشنج را بدتر کرد

 سري که درد نمیکنه را دستمال نمیبندن-

 یه بار ببینش-

لبخندش را محو کردلحن پر خواهشم   

 مشکل من اون خانم نیست، از نظر من تو داري به-

 طور بچه گانهاي خودت را درون دردسر میندازي

 نگاه از من گرفت و سمت انتهاي سالن و دفتر کارش

 قدم برداشت

 بهتره روي گزینه ي دیگه اي کار کنی-
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 کالفه و عصبی گفتم



- امروز به این داد و فردا به یکی دیگه، دل رو نمیشه  

 من دوستش دارم بابا

 اما هادي هیچ جوابی براي من نداشت و راه خودش

 را رفت

 نگاه درمانده و شکست خورده ام سمت فروغ چرخ

 خورد

 چشمانش پر مهر و غمگین روي من بود

 درست میشه عزیزم، باید زمان بدي و صبوري کنی-

و اتاقی که پشتش گم به راهی که هادي رفته بود  

 شده بود نیم نگاهی انداختم و کالفه گفتم

 من طاقتم زیاده اما نگاهش درست نیست-

 بهش حق بده اون به این موضوع پدرانه نگاه میکنه-

 و تو مثل یه عاشق این اختالف دیدگاهتونه، تو اصرار

 کن و خودتو بهش نشون بده، پدرت انسان خود راي

 !و یک کالمی نیست

ردرد و فشارم را تکان دادمسر پ  

 باید به سرم باد بخوره، حالم خوش نیست-

 زیر نگاه پر غم و نگرانش سریع خداحافظی گفتم و

 از خانه بیرون زدم

 ریحانه

 از نم نم باران چشم گرفتم ، پرده را رها کردم و



 سمت مریم که نگاهش رویم مانده بود برگشتم

 همش همین بود-

- ؟ حرفی نزد؟همین؟ حسام باال نیومد  
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 کنارش نشستم و نگاهم روي شیرینی هایی که تا

 االن تنها مشتریشان مریم بود ماند

 نه-

 چشمانم سمتش چرخ خورد ، لغزه اي پرتقال به

 دهانش گذاشت

 تو بگو چه خبر، خواستگارت چی شد؟-

 در حالی که پرتقال اب دار پر صدا می جوید گفت

- ردم، فعال می خوام رو کیس جدیدم سرمایهردش ک  

 گذاري کنم

 نگاهی به بهار که خواب بود انداختم

 کیس جدید چیه؟-

 نگاهم روي ابروهایش که خوش رقصی می کردند

 ماند

 بله ، اقا شایان عنق کثیره-

 چشمم گرد شد

 مگه تو دنبال علی اقا نبودي؟-

 لبخندش ماسید و چهره اش در هم رفت



- م سعی میکنم بی خیالش بشم، اونسخته ولی دار  

 کال تو دنیاي بهار و تو غرق شده، به درد من نمی

 خوره، اصال من مردي می خوام که کنار تو احساس

 بد نداشته باشم، البته ببخشیدا

 به رکی کالمش فقط خیره ماندم، چه باید میگفتم،

 چه داشتم که بگویم؟توجیه نبود احساسی از سمت

بیهوده اي بود، مریم اگر میعلی اقا به من کار   

 خواست قبول کند همان موقع که علی بی
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 رودربایستی پشت تلفن گفت احساسش به من اون

 چیزي نیست که مریم فکر میکنه قبول می کرد،

 شاید اصال این افکار برایش خوب بود، از نظر خودم

 ..علی اقا و مریم اصال مناسب هم نبودن

 ولی این شایانه یجوره خوبیه-

 کالمش افکارم را برید، نگاهم پر دقت تر از قبل روي

 چشمان پر شیطنتنش نشست، می دانستم مریم از

 هر مردي که به او توجه نشان ندهد خوشش می اید،

 مطمئنم یه جور خود ازاري داشت

 دوباره روي کسی که راهش بهت نمی خوره سرمایه-

کسی دل ببند که اونم یه گذاري نکن و دوما به  

 گوشه چشمی بهت داره



 لغزه ي دیگه اي پرتقال به دهانش گذاشت

 مزه اش به اینه که طرف فعال هیچ اماري نداده، این-

 که خودتو به خودت ثابت میکنی که من می تونم هر

 مردي را بخوام داشته باشم

 حرف هایش احمقانه و خنده دار بود

- اقا خوشت اومده؟االن تو دقیقا از چی این   

 خیلیه چند بار با یه مرد یه راهو بري و ساکت-

 باشه، یه جور جذابی نجیب و بی اخالقه

 به چهره ي خندان و بی خیالش خیره شدم

 یا میشه گفت براي ایشون جذاب نبودي! یا شاید-

 اصال دنبال این روابط نیست

 چشمانش برق زد، بقیه ي پرتقالش را درون بشقاب

قرار داد و تنش را پر اشتیاق و کنجکاوکنار دستش   
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 جلو کشید

 امارشو داري؟ درسته؟-

 صداي زنگ موبایلم از درون سالن سرم را سمت در

 باز اتاق برگرداند

 نه متاسفانه، البته حسام یه بار اشاره کرد که-

 مشکالتی در زندگیش داره

 از روي زمین بلند شدم



- و برام بگیر دیگه، چه دوستی هستی توخب امارش ! 

 تنها عکس العملم برایش سري به نشانه ي تاسف

 .بود و راهی شدن براي تماس به گوشی ام بود

 با دیدن شماره ي حسام دلم ضعف رفت، از بعداز

 !ظهر منتظرش بودم

 شعف میان صدایم قابل کنترل نبود

 سالم-

 صداي مردانه و گرمش گوش هایم را پر کرد

- الم خانمم، خوبی؟س  

 حال صدایش یکجوري بود، شاید فقط یک حس

 اشتباه بود

 ممنون ، شما خوبین؟-

 میشه امشب، فقط امشب برات حسام باشم، نه شما-

 !!و ایشان

 خواهش تلخ صدایش وادارم کرد که سریع قبول کنم

 باشه حتما-

 ممنون جان من،بهار خوبه؟ مریم پیشته؟-

لم میخواست بپرسمغم میان صدایش موج میزد، د  
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 !اما صبر کردم

 اره، بهار را حموم بردم بعد شامش زود خوابید با-



 مریمم مشغول صحبت بودیم، تو خوبی؟

 سکوت کرد و من دلم بی اختیار لرزید

 !حسام!خوبی؟ صدات یه جوریه-

 !خوب میشم،قرار نیست اینجوري بمونم-

افتاده که او را بدجور این حرفش یعنی اتفاقی  

 پریشان کرده و گرفتگی و غم صدایش واگیردار بود

 که سینه ام این طور سنگین شد

 چیزي شده؟ اتفاقی افتاده؟-

 نگرانش بودم

 اتفاق غیر منتظره و عجیبی نبوده، حرفایی را-

 شنیدم که غیر منصفانه و تلخ بود، اما من کفش

تنها چاره يآهنی به پامه و سینه ام ستبره، االنم   

 این حال پریشونم تو بودي، تو حال منو خوب

 !میکنی

 فکر میکنم تمام زنان سرزمینم عاشق این هستن که

 بداند ارامبخش دل غم گرفته ي معشوقشان

 هستند، من از این جمع جدا نیستم و این حس

 شیرین را با تمام وجود پذیرفتم

 دلم می خواست دلیل غمش را بدانم، اما حرف هایش

 و دیدار امروز یکجورایی من را به ناراحتی اش پیوند

 میزد و خودخواهانه نخواستم بدانم تا بیش از این



 دلم خون نشود، مسبب غم هاي حسام بودن افتخار

 !نداشت
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 االن کجایی؟-

 صدایش پر مهر تر از همیشه ارام زمزمه کرد

- شهزیر بارون با یاد تو، مثل همی  

 عرق شرم را روي شقیقه ام حس کردم اما دلم می

 خواست او بیشتر بگوید و من مملو از این عشق

 .بشوم

 تو ماشینی دیگه-

 نه، نیاز داشتم قدم بزنم تا قلبم اروم بشه، قطره-

 هاي سرد و خیس بارون براي فروکش کردن این

 خشم موثر بودن

 قلبم درد گرفت و نگرانی معده ام را پیچ انداخت

 سرما می خوري-

 !چه خوبه که هستی تا نگرانم بشی-

 حرف هاي عاشقانه اش تنم را میان دل نگرانی هایم

 داغ کرد

 من همیشه هستم-

 صدایش سریع و محکم حرفم را ادامه داد

 قول میدي؟-



 نمی دانم چرا لحظه اي تردید زبانم را قفل کرد

 !ریحانه-

 تردیدم را فهمید که صدایش اینطور بهم ریخت

 میشه یه چیز بپرسم؟-

 جوابم را اول بده-

 او اصرار داشت و من براي هر جوابی نیاز داشتم تا

 این جواب را بدانم
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 باید اینو بدونم-

 چیو؟-

 انگار خودخواهیم در مقابل عالقه ي شدیدم به این

 مرد نتوانست مقاومت کند، من باید می فهمیدم من

ا ازار میدمدارم او ر !! 

 ...این گرفتگی و خشم-

 لحظه اي تامل کردم و ادامه دادم

 به من ربط داره؟-

 از سکوت پشت سوالم جا خوردم، حقیقتش دلم می

 خواست او سریع نفی کند و بگوید این گرفتگی به

 کارش مربوطه اما این سکوت حسم را قوت بخشید

 سکوت بینمان چند لحظه اي شد تا صداي گرم و

شگرش دوباره گوش که نه تمام جانم را پر کردنواز  



 گفتم که هادي اگر مخالفت کنه طبیعیه، اما قرار-

 نیست من کوتاه بیام و این راه را ادامه میدم ، دلم

 !می خواد کنارم باشی تا بتونم محکم قدم بردارم

 حرف هاي فروغ در ذهنم تکرار میشد، اذیت

 !خانواده و تمسخر اطرافیان

پر خواهش صدایم زداو دوباره   

 !ریحانه-

 ترس را میان صدایش خوب حس کردم، او بابت من

 !زیر باران بود

 نفس گرفتم ، فکر هایم را باید به وقت دیگري

 موکول میکردم

 کنارتم، حاال قبل از این که سرما بخوري برگرد-
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 !!ریحانه-

چشمانم بهصداي متعجب مریم تنم را تکان داد،   

 دنبال صدا چرخ خورد و روي صورت و چشمان

 متعجب و پرسشگرش ایستادند

 جانم-

 !خوبی؟ بدجور رفتی تو فکر-

 سرم را به حالت منفی تکان دادم و ارام گفتم

 اره-



 سرت میگه نه زبونت میگه اره!معلومه فکرت-

 درگیره

 موبایل را روي اپن گذاشتم ، نفسی عمیق کشیدم و

یدمبی مقدمه پرس  

 تا حاال احساس کردي حقیقتی را گفتی که خودت-

 بهش باور نداري؟

 یعنی چی؟ بیشتر توضیح بده-

 چشمانم لحظه اي روي تنش که به سمتم می امد

 نشست و دوباره مسیر نگاهم کابینت هاي اشپزخانه

 شد

 اینکه دلت با زبونت یکی نیست، اینکه میگی-

نمی هستم ولی احساس میکنی داري دروغ میگی و  

 !تونی باشی

 حاال دقیق کنارم ایستاده بود و مسیر چشمانش

 چهره ي درهم رفته ي من بود

 تلفن مگه حسام نبود-

 نگاهش کردم
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 چرا-

 نگاهش با همان عالمت سوال بزرگ میانش کمی گرد

 شد



 یعنی این سوال به حسام مرتبطه؟-

یان سینه ام غمسرم را با افسوس تکان دادم و م  

 غریبی را حس کردم

 اره،-

 کجا بود؟-

 دلم بغض کرد از حال و احوال حسامم

 با پدرش حرفش شده بود انگار تو خیابان زیر-

 بارون بود

 چشمان مریم گرد و لحنش ترسیده شد

 یعنی به باباش در مورد تو حرفی زده-

 شانه باال انداختم

 اینطور که از حرفاش فهمیدم اره-

هیجانش مانند باد توپی خالی شدلحن پر   

 الهی،من همیشه از سمت باباش یه حس ترسی-

 داشتم، نه چیزي ازش دیدم و نه شنیدم ولی معموال

 یکی از والدین سختگیرن حسامم که مادر به این

 ماهی داره پس باباش یه ابن ملجم کامله

 از قضاوت ناعادالنه ي مریم ناراحت شده اخم کردم

- ورد اون بنده خدا اینطور حرفدرست نیست در م  

 میزنی، ما نمی شناسیمش و البته من کامال بهش حق

 !میدم



 چشمان حق به جانب مریم روي صورتم ماند
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 االن چرا بهش حق میدي؟ اون مطمئنا دشمن-

 !!خونیه تو و بچته

 سرم را به حالت نفی تکان دادم

 نه مطمئنا نگران پسرشه-

 چرا الکی از یه ادمی که نمی شناسی طرفداري-

 .میکنی؟من شک ندارم کلی چرت و پرت بهت گفته

 نگاه گرفته و البته کامال منطقی ام را ازش گرفتم

 من خودمو میگذارم جاي اون مرد و از خودم می-

 پرسم چه حسیه وقتی یه زن بیوه ، با کلی بدهی و

؟ مریمیه بچه بخواد زن پسر همه چیز تمومت بشه!  

 حس خوبی نیست! اون یه پدره

 کالفگی از چهره و لحن مریم می ریخت

 تا کی می خواي اینطوري زندگی کنی، به فکر همه-

 هستی! خودتو جاي همه میگذاري! اال خودت؟

 نمی دانم ان لبخند ارام چجوري روي لبم نشست،

 درونم اشفته بازاري بود که قلبم را درونش مثل

یدنرختی پر چرك می ساب ! 

 دست خودم نیست، وقتی با دید ادم هاي دیگه-

 دنیا را نگاه کنیم خیلی ها براي کارهاشون دلیل



 !منطقی دارن

 دستانش را روي سینه اش برهم گره زد

 بدبخت شدي از بس جاي خودت به ادم هاي بی-

 خاصیت دورت فکر کردي، یاد بگیر خودخواه باشی،

 !با این رفتارت حسامو از دست میدي ها

 ان لبخند روي لبم محو و نگاهم لبریز از غمی
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 سنگین شد

 اي کاش می تونستم براي داشتنش خودخواه-

 میشدم، به هیچ چیز و هیچ کس فکر نمی کردم جز

 !خودم و اون، شاید اونطور حال بهتري داشتم

 تو رو خدا نگو که بعد این همه وقت داري به-

ي فکر میکنی، قسمتایی که من نمیقسمت هاي بد  

 خوام حتی اسمشونو بیارم

 سینه ام سنگین و صدایم بی حال شد

 دست خودم نیست، پر از تردیدم، پر از شک و-

 واهمه، ترسی که خوره ي جانم شده و این حس ها

 در کنار هم کاري میکنند که مقابل حسام حس یک

بهبازیگر را داشته باشم، بازیگري که محکوم است   

 !دروغ

 :شاکی و عصبی گفت



 بس کن ریحانه، اون پسر دیوانه ي توئه، مجنون-

 توئه، بعد تو تازه شک و واهمه افتاده به دلت!؟

 مریم نمی تونی درکم کنی-

 او عصبی سعی کرد جلوي فریادش را بگیرد

 نه به خدا درکت نمی کنم ، االن وقت این حرف ها-

ش میجنگه توو حسا نیست، اون داره تنهایی با پدر  

 هم از اینور میخواي اتیشش بزنی

 اتشی که مریم ازش می گفت همین حاال روشن شده

 بود و اولین قربانی اش هم خودم بودم و دل سوخته

 !و خاکستر شده ام

 رگ و پی تنم با حرف مریم به درد امد
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 ..من حاضر به اذیت و ناراحتیش نیستم-

- خواي همین کارو کنیولی می  ! 

 مریم کالفه و عصبی دور سالن راه رفت

 حسام بیچاره خیر سرش مامانشو فرستاد تا-

 عروسشو ببینه، خبر نداشت قراره با اون حرف ها تو

 دوباره فیلت یاد هندوستان کنه

 اینجوري نگو-

 پر خشم به صورتم خیره شد

 دروغ میگم؟ دوباره یادت افتاده که به حسام نمیاي-



حتما الیقش نیستی؟ و  

 حرف هایش اذیتم میکرد، خوره ي مغز و فکرم کم

 بود، حاال حرف هاي پر نیش مریمم بهشان اضافه

 .شده بود و بیش از قبل مضطربم می کرد

 میشه بس کنی، این حرف ها االن به من کمکی-

 نمیکنه

 ریحانه میشه بفهمی چی بهت کمک میکنه؟-

 کالفه با لحنی خشک پرسیدم

- چی؟ یعنی  

 انگشتش را به سمتم گرفت

 یعنی اینکه خانم محترم به جاي اینکه به بقیه فکر-

 کنی به دخترت فکر کن!می فهمی تو خانه ي حسام

 اون میتونه معنیه پدر و خوشبختی را درك کنه

 حرفش باعث جوش اوردنم شد

 این خیلی بده که تنها دوستم، خواهرم بعد این-

دخترم باشم، یعنیهمه وقت ازم می خواد به فکر   
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 واقعا نفهمیدي تمام این روزها هر چی سختی

 کشیدم و لب از لب باز نکردم براي اون بوده؟ بخاطر

 بهار ، بخاطر لبخندش پیشنهاد مرد غریبه اي را

 برخالف نظرم قبول کردم تا نقش عمو یا دایشو بازي



ام بهار تو اونکنه ، یعنی درك نمیکنی که نمی خو  

 خانواده مثل یه نقطه ي چرك و یه بار اضافه به

 چشم بیاد اونم به خاطر اینکه من هوس عشق و

 .عاشقی کردم

 چرا اونا باید به بهار اینطوري نگاه کنن؟-

 بغض راه گلویم را بست و صدایم را خش انداخت

 چون از اونا نیست ، چون بچه ي اونا نیست، مریم-

یا رمان عاشقانه نیست که همهزندگی یه سلایر   

 توش مهربون و رویایی باشن و همه چیز گل و بلبل

 باشه، با تموم شدنش بنویسه تا اخر عمر به خوبی و

 !خوشی زندگی کردن

 حسام کنار من حالش تا دو روز خوبه ، بعدش میشه

 یکی شبیه گذشته ي پدرش و من میشم یه فروغ

ر معصوم و بیدیگه بدون هیچ خانواده اي با یه دخت  

 پناه، این حقه منه که نگران اینده ي بهارم باشم ،

 اون بچه نباید بخاطر حس هاي از دست رفته ي من

 !بسوزه

 نمی دانم تلخی صدایم یا واقعیت گزنده ي حرف

 هایم بود که اشک را روي صورتش روان کرد

 یعنی می خواي االن بهش جواب منفی بدي-
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 جلو رفتم ، دلم می خواست این زندگی را لعنت کنم

 که اینطور اطرافیانم را بابت زندگی تلخ می رنجاند

 به چشمان پر اشکش خیره شدم و او قبل از به

 اغوش کشیدنش سمتم امد و دستانش را دور کمرم

 حلقه زد

 با صدایی لرزان و به غم نشسته ارام گفتم

- ایی که لحظهاین حرف ها غوغاي درونمه، حس ه  

 اي رهام نمیکنه، نمیدونم هنوز در میان این دو راهی

 دارم دست و پا میزنم

 صداي خفه اش کنار گوشم زمزمه کرد

 !شنیدم بهش گفتی کنارشی-

 پیشانیه داغ کرده و پر دردم را به شانه اش فشردم

 ارزومه کنارش باشم-

 پشت پلک هایم سوخت ، گلویم متورم شد ، اشک

ت عمیق دلم را فریاد میزدهاي داغم حسر  

 دستش به حالت دلداري کمرم را نوازش کرد

 باهاش حرف میزنیم، اصال زمان همه چیزو درست-

 میکنه، بالخره باباش رضایت میده ، شما دوتا خیلی

 به هم میاین، حسام براي بهار باباي خوبی میشه

 عقب رفتم و با پشت دست اشک هاي روي صورتم را

 پاك کردم



- ره ممکنه،چیزي که در من زیاده صبرهاره، ا  

 لبخند پر غمی گوشه ي لبم جا خوش کرد

 !من به فرداهاي بهتري امیدوارم-
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 او هم به تائید سرش را تکان داد

 مریم، یه قول بهم بده-

 او هم اشک هایش را با استین لباسش پاك کرد

 چی؟-

تم و راست وشانه هایش را میان دستانم گرف  

 مستقیم به چشمانش خیره شدم

 قول بده، قول که یک کالم از حرف هاي امشبمون-

 را به حسام نگی

 چشمانش حالی گرفت که مطمئنم کرد که این دختر

 قرار نبوده راز دار خوبی باشه

 تاکید کردم

 من هنوز به یه جواب صد در صد نرسیدم ، درون-

براي حسام باشوریده اي دارم لحظه اي فکر میکنم   

 همه دنیا می جنگم و لحظه اي بعد اینده ي گنگ

 بهار منو می ترسونه، همه چیز داره سریع اتفاق

 میوفته و من فقط نیاز به زمان دارم

 .نمیگم، قول میدم-



 *حسام*

 تقه ي ارام به در نگاهم را از مانیتور مقابلم گرفت

 بفرمائید-

 شایان در مقابل در ظاهر شد

- ، خانم راستگو تشریف اوردند،خسته نباشید  

 هدایتشون کنم داخل اتاق؟

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 اره ، حتما-
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 شایان سري تکان داد و بی انکه در را ببندد ، از اتاق

 بیرون رفت ،بعد از لحظه اي خانمی جوان وارد اتاق

 .شد

 سالم، جناب بارگاهی-

ایستادم و با دست به مبل ها اشاره به احترامش  

 کردم

 سالم ، بفرمائید-

 او ارام و پر ادب جلو امد و نگاه من همزمان روي

 شایان که دم در ایستاده بود برگشت

 دو تا قهوه-

 شایان سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفت

 همانطور که سر جایم می نشستم به زن جوان



نداختم ، چشماننشسته روي مبل مقابلم نگاهی ا  

 تیره اش چفت شده بر روي من بود

 خوب هستید؟-

 ممنونم-

 انقدر کار داشتم که ترجیح دادم سریع سراغ اصل

 مطلب بروم

 اقاي طلوعی خیلی از کار و اخالقتون تعریف کردن-

 لبانش کوتاه به لبخندي کش امد

 ایشون به بنده لطف داشتند ، البته رزومه ي کاریم-

دم تا اطمینان بیشتري نسبت به اینرا خدمتتون اور  

 .تعاریف پیدا کنید

 سریع پاکته میان انگشتان را روي میزم قرار داد و

 دوباره سر جایش نشست
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 یک قدم با تو      

 تشکري کردم و پاکت را برداشتم و بازش کردم تا

 برگه هاي درونش را بیرون بکشم

- کی کهخیلی خوبه، من دنبال بهترینم چون کود  

 میخوام ازش نگه داري بشه برام خیلی مهمه و دلم

 نمی خواد یک ثانیه هم روي ارامش و امنیتش

 ریسک کنم

 نگاهم روي کاغذ گشت، روي مدارك و سابقه ي



 ...کاریش

 من عالقه ي زیادي به کودکان دارم و این عشق من-

 را همیشه در کارم موفق کرده و از نظر من تمام

امش و امنیت هستندکودکان نیازمند ار . 

 رزومه ي طالیی داشت، البته که از قبل خودم تمام

 پرسو جوهایم را کرده بودم و با مهد کودك ها و

 موسسه هایی که درونش مشغول به کار بوده صحبت

 .کردم و چیزي جز تعریف نشنیده بودم

 خوبه، اما براي من سواله شما با این عشق چرا-

 یکساله بیکار هستید؟

را از قبل می دانستم اما خب از خودش همجوابش   

 باید می شنیدم

 دستش کیفش را کنارش قرار داد، چهره ي جوان و

 سرزنده اش دوباره خیره ي صورتم شد

 پدرم درگیر مریضی شدند و من به احترامشون-

 یک سال عالقه ام را فقط صرف ایشون کردم

 برگه را روي میز قرار دادم و با لحن جدي ام ادامه

ادمد  
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 یک قدم با تو      

 این دیدار بیشتر از اینکه مصاحبه باشه، اشنایی-

 شما با کارتونه



 به پشتی صندلی ام تکیه دادم و چهره اش را تحت

 نظر گرفتم، سنش جوانتر از انچه در برگه نوشته بود

 به نظر می امد

 قسمتی که براي مهد کودك و نگهداري از کودکان-

شده طبقه ي همکفه تا بچه ها خیلی در نظر گرفته  

 در معرض کارمندان قرار نگیرن، البته که شما فقط

 وظیفه ي نگهداري از یک کودك را به عهده دارید

 او با دقت به چهره ام خیره بود و برق نگاهش

 میگفت تمام حواسش به حرف هایم است

 مدیر مهد خانم سعیدي هستن و دو مربی دیگه هم-

تمالی دیگه استخدام شدند که دربراي کودکان اح  

 .کنار شما باشن

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 می تونم بپرسم کودکی که من مسئول مواظبتش-

 هستم چند سالشه؟

 نزدیک نه ماهشه، ساعت نگهداریشم تا است-

 درسته،فقط مهد کی اماده است؟-

 نیم نگاهی به انگشتانم که روي میز در هم گره

نداختمخورده بودند ا  

 تا دو روز دیگه و در مورد حقوقتون منشیم باهاتون-

 صحبت میکنند ، سوالی دارید؟



 بحث را خیلی سریع جمع کرده بودم، انگار او بر

 عکس من ارام بود و هیچ عجله اي نداشت
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 یک قدم با تو      

 نه فعال ، فقط دوست دارم قبل از بودن با کودك با-

نم تا اطالعات دقیق تريخانواده اش صحبت ک  

 .نسبت بهش داشته باشم

 .باشه حتما،قراري را ترتیب میدم-

 همیشه تاهل و تعهد به ان مهر درون شناسنامه

 ربطی ندارد،مثل منی که هنوز هیچ نامی در صفحه

 ي دوم شناسنامه ام نوشته نشده و حتی پدرم

 مخالفتش را با کیس ازدواجم اعالم کرده بود،اما

ردي مجرد و ازاد نمی دانستم، خواه ناخواهخودم را م  

 مانند مردانی متاهل تمام فکر و ذکرم درگیر ریحانه

 ام ، همان خانواده ام شده بود ، قضیه مهد کودکم

 !دقیق مسئولیتی خود خواسته بود

 ریحانه روحش هم از این موضوع خبر نداشت و فعال

 هم قرار نبود بهش حرفی بزنم، حدس اینکه با تغییر

 خانه چقدر نگهداري بهار براي مریم و خودش سخت

 شده اسان بود ، وقتی بهار در چند قدمی ریحانه ام

 باشد ارامشش بیشتر است و من چه می خواستم جز

 !لبخند بر روي لب هاي صورتی کوچکش



 .اینکه با تصورش هم تنم گرم میشد خنده دار بود

 دلتنگ شده سریع داخلی اش را گرفتم و با

پر ذوق منتظر شنیدن صدایش شدم لبخندي  

 بله-

 صداي گرم و مخمور خودش بود، تمام صبح درون

 اتاقم زندانی کارهایم شده بودم و حاال که کمی سرم

 خلوت شده بود مانند براده هاي اهن بی اراده سمت
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 یک قدم با تو      

 !اهنرباي وجودش کشیده شدم

 سالم عزیزم، خسته نباشید-

سکوت و صدایش که از حالت عادي اهسته لحظه اي  

 تر شد

 سالم، ممنونم، شما هم خسته نباشید-

 دلم براي ان ادب مخلوط شده با شرمش ضعف رفت

 می خوام ببینمت، ناهار بیا پیش من-

 ...ممنون ولی-

 کالمش را سریع بریدم

 دوست ندارم بهت امر کنم ولی فقط یه ساعت وقت-

 !براي رفع دلتنگی ام دارم

وباره سکوت کرد ، صداي دکمه هاي کیبورد را ازد  

 پشت گوشی می شنیدم



 باشه، خدمتتون میرسم-

 لبخند عمیقی روي لبم شکل گرفت و پر شیطنت

 گفتم

 من براي به خدمت رسیدنت عجیب بی قرارم-

 لبخند کوچکش را از این سمت به راحتی توانستم

 تصور کنم

*** 

 *ریحانه*

گاه قرارش دادمنگاهم روي گوشی که روي دست  

 .ماند، در سرم افکاري ضد و نقیض چرخ می خورد

 شیرینی دیدن حسام یا مطرح کردن حرف هاي تلخ

 !در ذهنم
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 یک قدم با تو      

 دلم براي دیدنش پر میکشید، مگر چقدر از ندیدنش

 می گذشت؟

 اصال منی که از دوري کوتاهش اینطور شوریده و

می کردم توانایی گفتن براي دیدنش لحظه شماري  

 ان حرف هاي تلخ را داشتم؟

 اصال الزم بود االن این حرف ها را بزنم؟قرار به یه

 !دیدار یک ساعته بود و ناهاري که به جان بچسبد

 اما همین دیدارهاي کوتاه وابستگی عاطفی امان را



 !بیش از قبل میکرد

 درست است که دل کم سنم دلش این احساسات

می خواست، اما خداي ان باالي سر شاهدتازه و نو را   

 بود که بازي دادن حسام فقط براي بیشتر تجربه

 !کردن این حال و هوا خودخواهی محض بود

 با صداي زنگ موبایلم تنم تکانی خورد و به فضاي

 اتاق کارم برگشتم

 شماره مریم بی اختیار دلهره اي بابت بهار به جانم

ساعات کاري انداخت، مریم رعایت می کرد و در  

 !باهام تماس نمی گرفت

 سریع موبایل را جواب دادم

 سالم، چیزي شده؟-

 مریم از صداي ترسیده و هول کرده ام جا خورد

 سالم! نه، چطور؟-

 انگار اضطراب و تنش هاي این مدت حسابی

 پریشانم کرده بود، نفسی عمیق کشیدم و به همکار

خکنار دستم که کنجکاو نگاهم میکرد لبخندي ی  
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 یک قدم با تو      

 زدم

 !هیچی، اخه سر کار هیچ وقت زنگ نمیزدي-

 دلیلم برایش قانع کننده نبود



 !وا خب تا حاال برام کاري پیش نیومده بود-

 گوشی را میان دستم جا به جا کردم و با صداي

 ارامتري ادامه دادم

 بهار خوبه؟-

- که علی بله ناهارشو دادم، براش ناناي گذاشته بودم  

 .اقا زنگ زد

 جا خوردم

 علی اقا؟-

 صداي بهار را از ان سمت میان گوشی شنیدم انگار

 که درحصار مریم بود و این نفس نفس زدن ها و

 اواي پیگیرش یعنی خیال گرفتن گوشی را دارد،

 اره، فکر کرده شما گوشی نداري،خواست از طریق-

 من بهت دسترسی پیدا کنه ...ووي جیگر خانم چه

یري هم دادهگ  

 لحن پر حرص اما خندان مریم بهم می فهماند که

 مقصودش کیست

 خب کارشو نگفت؟-

 مریم بلند خندید

 واي این وزه خانمت چه پرو شده، بیا یدقه باهاش-

 حرف بزن تا منو سیاه و کبود نکرده

 حدس میزدم بهار کوچکم براي رسیدن به خواسته



ریم بیش ازاش چه ترفندي به کار برده، البته که م  
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 یک قدم با تو      

 حد غلو کرده بود، ضربه ي دستان کوچک و شلش

 .بیشتر شبیه نوازش بود

 بده گوشی رو دخمل قشنگم-

 صداي نفس نفس هاي تندي فضاي گوشی را پر کرد

 و صداي مریم که از دورتر به گوش رسید

 نه نگفت، فقط خواست باهاش تماس بگیري-

یده و در پی صحبت با بهار لبخنديحرف مریم را شن  

 بزرگ روي لبم نقش گرفت

 سالم خوشگل مامان، سالم بهار زندگی مامان، خاله-

 را زدي؟

 باز همان نفس هاي بی قرار

 دلم برایش پر میزد

 قربون اون صدات برم-

 ریحانه این تلفنو بلعید ، من قطع میکنم دیگه-

 سینه ام از تصورش قنج رفت

 باشه، خداحافظ-

 نمی دانم مریم شنید یا نه، اما تماس را قطع کردم

 بعد از چند دقیقه پیامکی از سمت مریم رسید که

 شماره اي برایم فرستاده بود، می دانستم شماره ي



 .علی اقا است

 *حسام*

 جلوي اینه دستی به مویم کشیدم، نماي میز پشتم و

 غذاي چیده شده بر رویش اشتیاقم را دو چندان می

نگاهی به ساعت مچی ام انداختم ،احتمال کرد، نیم  

 میدادم اول نمازش را بخواند و این کمی این انتظار را
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 یک قدم با تو      

 .طوالنی میکرد

 قدمی عقب امدم و تنم چرخ کوتاهی خورد و دوباره

 بی هوا نگاهم به ساعت دیواري افتاد و عقربه ها

 .همان عدد هاي قبل را نشان دادن

اي که به در خورد نگاهم را سریع سمت خودش تقه  

 کشاند

 دهانم سریع به پاسخگویی باز شد و قدمی بلند که

 به استقبال یارم سمت در برداشته شد

 بفرمائید-

 در قبل از انکه کامل مقابلش بایستم باز شد و نگاهم

 در اوج ناباوري رو صورت زنانه و ناخوانده اي نشست

- ؟به به، چه استقبال گرمی  

 اعضاي صورتم در ثانیه اي کوتاه گرما و اشتیاقم را

 تبدیل به سردي و خشم کرد



 بی انکه جواب صداي پر نازش را بدم از کنارش رد

 شدم و نگاهی به میز خالی شایان انداختم

 واوو، منتظر کسی بودي؟-

 نگاه تلخم روي صورتش که داشت به میز و محتویات

 رویش نگاه می کرد، نشست

- ی کار میکنی؟اینجا چ  

 قري ظریف به گردنش داد و در همان حال مانند

 همیشه شال بژ رنگش از روي موهاي بلوند شده اش

 سر خورد

 اومدم تشکر کنم، اون شب لطف بزرگی در حقم-

 ...کردي و من
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 یک قدم با تو      

 از کنارش سریع رد شدم و به تندي گفتم

 نیازي نیست، خداحافظ-

- ، نکنه شخص خاصی قراره به دیدنت بیاد واوه، اوه  

 نمی خواي منو ببینه

 نمی دانستم در این موقعیت شایان کدام گوري رفته

 که این زنیکه ي افسار گریخته توانسته انقدر راحت

 وارد اتاقم بشود

 خانم بخشی اون کسی که نمی خواد ببینتتون منم-

 .، لطفا تشریف ببرید



و دست دیگرم او را بهانگشتانم لبه ي در را گرفت   

 رفتن دعوت می کرد

 چشمانش ناراحتی اش را فریاد میزد

 باشه میرم، اما قبلش دلم می خواد اون شخص-

 .خاص را ببینم

 خدایا من هیچ وقت دست روي هیچ جنس مونثی

 بلند نکردم و سعی در نگه داشتن احترامش داشتم

 اما این دختر بدجور روي روانم بود، او و رفتار پر

 اعتماد بنفس و پرو یش اعصابم را می جوید

 .احساس میکنم حرف زدن با شما دیگه فایده نداره-

 وقیحانه به چشمان عصبی و پر خشمم زل زد

 یعنی چی؟-

 دندان روي هم فشردم

 یعنی باید با پدرتون صحبتی داشته باشم-

 ...چشمان پر ارایشش گرد و دهانش باز شد

 ...سالم-
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قدم با تویک         

 صداي گرم و ملیح ریحانه ام بود که مو بر تنم سیخ

 کرد

 چشمان مهتاب بی هیچ شرمی با اشتیاق و پر عجله

 !!سمت صدا چرخید



 در ان ثانیه ي کوتاه هزاران فکر مغزم را جویدند

 سالم خانمه؟-

 وقاحت این دختر تمامی نداشت، چشمانم روي نگاه

ی محکم و یخجا خوردهي ریحانهام نشست و با لحن  

 گفتم

 خانم بخشی من سرم شلوغه،خداحافظ-

 و بی توجه به چشمان پرس و جوگرش با دست به

 داخل اشاره کردم و همانطور که نگاهم میخ ریحانه ام

 بود با لحنی نرم تر اما همانقدر جدي ادامه دادم

 بفرمائید داخل،ایشون دارن میرن-

ه بودریحانه به مهتابی که هنوز مقابل در ایستاد  

 نگاهی انداخت

 او هیچ نگفت اما مهتاب با لبخندي پر معنی گفت

 نمیخواي من و به خانم معرفی کنی؟-

 لحنش صمیمیتی مشمئز کننده داشت ،اما نخواستم

 با ابرو در هم کشیدن و تندي کردن به او بفهمانم که

 می تواند از این روش من را آزار بدهد ،با لحنی بی

اشاره کردم تفاوت و سرد به مهتاب  

 ایشون خانم بخشی هستند،دختر آقاي بخشی-

 یکی از دوستان خانوادگی

 ریحانه با همان ادب و نرمش ذاتیاش لبخند محوي
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 یک قدم با تو      

 بر لبان صورتیاش نشاند

 سالم،خوشبختم-

 نگاه پر فخر مهتاب براي بار دوم تمام تن ریحانهام را

 اسکن کرد

- ردمخب معرفیتون ک ... 

 چشمانم روي شایان که با قدم هایی تند به سمت ما

 می آمد نشست،چشم و ابرویی برایش آمدم ،قبل از

 آنکه او حرفی بزند،تند ادامه دادم

 شایان خانم را تا خروجی طبقه مشایعت کن-

 شایان شرمگین دست روي سینهاش گذاشت

 چشم-

 مهتاب بالخره قدم از قدم برداشت ورودي اتاق را

ی کرد اما انگار نمیخواست بیخیال ریحانهخال  

 بشود که با لحنی پرطعنه و تمسخر گفت

 برام مهم نیست اسم و فامیلیت چیه ،چون ظاهرت-

 داد میزنه مدیر بخش ،یا شخص مهمی نیستی ،اما

 اینو بدون مردایی شبیه به حسام آخرش مجبورن

 دختري از طبقه ي خودشون را بگیرن،با اینکه

ن افتاده اما خوش بگذرهغذاتون از ده  

 لبخند دندان نمایی زد و جلوتر از شایان سمت



 خروجی رفت

 ریحانه همانجا خشکش زده بود،آرام و پرمهر

 صدایش کردم

 !ریحانه جان-

 نگاهش پر تعلل سمتم برگشت،رنگ نگاهش را
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 یک قدم با تو      

 دوست نداشتم،اما لبخندي گرم به صورتش زدم

 بیا تو-

چ نگفت و با قدم هاي آرامش وارد اتاق شد،در راهی  

 آهسته پشتش بستم

 او جلوتر رفت و روي یکی از مبل ها نشست و

 نگاهش روي میز و غذاها نشست

 باید بگم غذاها را دوباره داغ کنند-

 نه الزم نیست،من انقدر وقت ندارم-

 او نگاهش به میز بود اما من با نگاهی پرافتخار

 خیرهاش ماندم

- یش من باشی دلیل تمام تاخیر هات قابل قبولهپ  

 نگاهش سمتم چرخ خورد ،همان حس ناخوشایند

 ،غمی که شیشهي نگاهش را کدر کرده بود

 جلو رفتم و روبه رویش نشستم و به چشمانش خیره

 شدم،او مانند همیشه حیا کرده نگاه ازم دزدید



 ...نگاهت مثل همیشه نیست،نکنه حضور این دختر-

ریع به حالت نفی تکان دادسرش را س  

 شب اول هم که سوار ماشینت شدم یه دختر-

 کنارت بود،نوع زندگی و تربیت تو با من فرق داره و

 خب من اینو باید بپذیرم

 حرفش منطقی و حتی یهجورایی خوب بود اما اصال

 !به دلم نشست

 یعنی حضور اون دختر تو اتاق من برات مهم-

 نیست؟

ان نگاه متعجب و شاید دلگیرچشمانش باال آمد و می  
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 شدهام نشست،این حق من بود که حسادت او را

 بخواهم،بعضی اوقات حسادت نشان دهنده ي عشق

 !بود

 .گفتم باید بپذیرم نگفتم ناراحت نشدم-

 !پس بپرس-

 نگاهش کمی متعجب از سوالم گرد شد

 چیو بپرسم؟-

 دستانم باال آمد

- دختر کی بود؟ چی کار داشت؟ چرا اومده که این  

 بود،مثل همه ي دختراي دیگه،من به این احساسات



 !و سوال هاي تو نیاز دارم

 او جا خورده از حرف هایم پرسید

 نیاز داري؟ به حسادتم؟-

 سرم را سریع و تاکید وار تکان دادم

 اره،ریحانه من نیاز دارم تا تو بهم نشون بدي-

ها از کجا آمد!اما انگار ایننمی دانستم این حرف   

 خواستهي درونیام بود،قسمتی که تا به االن توجهی

 بهش نشان ندادم و این اتفاق زبانم را به گفتنش باز

 کرد

 تو بهم نگفتی دوستم داري،من نیاز دارم اینو ازت-

 بشنوم

 چشمان ناباور و گنگش بدون هیچ حرفی فقط

 خیرهام بود

ریق کردم و رو بهنرمش و مهري عمیق به لحنم تز  

 چشمان زیبایش لبخند زدم
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 من تمام سعیم را میکنم تا شرمت و عقایدت را-

 درك کنم و بهشون احترام بگذارم ،تا االن یکبار هم

 به محبتت به خودم شک نکردم اما دلم میخواد این

 عشق را از تو دریافت کنم،بشنوم دوستم داري

ات مهمم،حس کنم بر  



 هستی-

 لحن آرام و پر احتیاطش دلم را در سینه آب کرد

 صداي آهستهاش نفس هایم را وادار به کند شدن

 کردند

 تو از خودم برام مهمتري-

 نگاهش باال آمد و حاال رد مهر عمیقی را میان آینهي

 شفاف نگاهش میدیدم، این همان چیزي بود که من

 .به دنبالش بودم

و پشت به من کرد و سمتتنش از مبل جدا شد   

 پنجره قدم برداشت،بیطاقت براي شنیدن ادامه

 حرف هایش به دنبالش بلند شدم

 من کنار تو فهمیدم هیچ وقت عاشق نشدم،هیچ-

 وقت کسی را انقدر دوست نداشتم که بخواهم تمام

 خوشی هایم را براي او و لبخندش قربانی کنم،اما از

 !ابرازش میترسم

و تن درشت و مردانهام تن پشتش ایستاده بودم  

 نحیفش را استتار کرده بود

 دلم براي درحصار گرفتنش ضعف میرفت ،کف

 !دستانم براي لمس بازوهایش عرق کرده بود

 او متوجه نبود اما انقدر نزدیکش شده بودم که عطر
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 بکر تنش را میان شامه ام حس می کردم

امه دادن دعوت کردسکوت من او را به اد  

 می ترسم از دوست داشتنت بگم و اون موقع اگر-

 ...وصلی نباشه

 حرف تلخش نفسش را قطع و قلب من را جمع کرد

 نرم و نوازشگر زمزمه کردم

 !قرار بود از دوست داشتنت بگی نه از رفتنت-

 نزدیکی صدایم تن ظریفش را لرزاند،دلم نمی

کند و قلب خواست هم جوار بودن تنم او را معذب  

 معصومش را بترساند،اما مسخ شده بودم ،کشش و

 گیرایی تنش اجازه یک قدم عقب را بهم نمیداد

 دستش باال آمد و لبه ي چادرش نشست و ان را به

 سمت داخل کشید،چشمانم از دیدن چهره ي

 .زیبایش بی نصیب بودند

 دلم می خواد اما نمی تونم-

حصارلحن حسرت زده و غمدیده اش من را به  

 کشیدنش تشویق میکرد

 چرا؟-

 نمی دانم دانستن نزدیکی تنم یا حرف هاي روي

 دلش صدایش را لرزاند ،اما لحن پر تردیدش دلیلی

 جز حضور من داشت



 !حرف هاي اون دختر درست بود-

 باورم نمیشد دارد این را می گوید

 !ریحانه؟-

 صدایش پر بغض لرزید و دل عاشق مسحور شده ام
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 را خون کرد

 هر چقدر من دوست داشته باشم و تو عاشقم-

 باشی،جامعه نمیگذاره من و تو کنار هم باشیم،عشق

 من براي مردم کافی نیست،براي پدرت توجیه کننده

 نیست،اخر این دلدادگی خوش نیست

 دلم نمی خواست بغضش را ببینم و این حرف هاي

حرف ها ته دلم را خالی تلخ را از زبانش بشنوم،این  

 میکرد

 نگام کن-

 لحن پر خواهش و آرامم را بدون هیچ حرفی

 پذیرفت،تن کوچک و ظریفش چرخ خورد،حاال دقیق

 چشم در چشم بودیم،تیله هاي خوش رنگ

 چشمانش نم دار شده بودند و نگاهش مانند زبانش

 عشقش را بیان میکرد اما همانقدر تلخ و دردآور

او داشتم را در کالم و نگاهم هرچه عشق نسبت به  

 ریختم



 االن وقت این حرفاست خانومی؟-

 با پایان حرفم قطرهاي اشک روي گونه هاي همچون

 برگ گلش چکید،انگشتم بی اختیار براي لمسش

 جلو رفت ، دستم مقابل نگاه ناباور و ترسیده اش

 ایستاد و ثانیه اي بعد تغییر موضع داد و کنار بازوي

چادرش بر شیشه ي پنجره تکیه زد پنهان شده زیر  

 میدونی داري چه بالیی سر من میاري؟-

 زانویم را کمی خم کردم و سرم را مقداري پایین تر

 اوردم تا راحت تر چهره اش را ببینم
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 دلم براي لمس تنت بی تابه، به-

 تجربه حس ظریف انگشتانت محتاجم ،هر روزو هر

ه ي داشتنت را بعد تمام سختی ها بهلحظه وعد  

 خودم میدم،حاال تو میگی نمی خواي باشی،نمی

 خواي صبر کنی،ریحانه پس من چی؟ مگه نمیگی

 برات مهمم؟ پس نشونم بده،کنارم بمون دلم رو گرم

 کن ،من توانایی جنگیدن با همه را دارم به جز تو،تو

 اگر بخواي نه بیاري من متالشی میشم،متوجه میشی

زیزم؟ع  

 اشک میان نگاهش موج خورد

 ...دوست دارم و میمونم-



 کالم لرزان و سوزانش دلم را آرام کرد که دوباره

 گفت

 تا وقتی که بودنم گره گشا و مسکن قلبت باشه،-

 وقتی ببینم وجودم جز درد چیزي برات نداره

 !!میرم،باشه

 ته دلم خالی شد

 دوست ندارم حرف از رفتن میاري،اخه مگه بودن-

 تو میشه درد اور باشه،تو تمام آرامش جهانی

 لبخند کوچکی گوشه لبش نشست ولحنش پر از

 اطمینان شد

 بهت گفتم کنارتم،االنم میگم کنارت میمونم و-

 میجنگم و صبوري میکنم، اما تا وقتی که قربانی این

 جنگ ها بهار و تو نباشید

 دردي کشنده میان وجودم چرخ خورد،سینه ام
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 سنگین شد،به چهره ي معصوم و زیبایش خیره

 شدم،در این زن جز پاکی و لطافت نمیشد چیزي

 دید

 پس خودت چی ؟ ریحانه ي من مهم نیست؟من-

 دلم میخواد به خاطر خودت کنارم باشی نه بابت من

 !و بهار! نه براي آرامش ما



و دستم را برداشتم ، بی اختیار قدمی به عقب آمدم  

 از فاصله اي که حاال بینمان ایجاد شده بود ،با دقت

 نگاهش کردم

 از مهتاب و دختراي دیگه ي زندگیم نمی پرسی-

 شاید چون می ترسی ناراحت بشم،شاید چون به

 !خودت فکر نمیکنی

 بر خالف لحن پر حیرت و تلخ شده ام لبخند عمیقی

 روي لبش نقش گرفت ،انگشتش را ارام زیر چشمش

رد اشک هایش را پاك کردکشید و   

 نمی پرسم چون رفتارت را میبینم،نمی پرسم چون-

 تو عالقه ات رو، دوست داشتنت روبهم ثابت

 کردي،ادم وقتی می ترسه که شک داشته باشه،من

 .االن به محبت تو شک ندارم

 حرف هاي قشنگش مخلوط با ان لحن شیرینش قند

 شدند و در دلم حل شدند

رم رد شد،چشمانم به دنبالشنرم و خرامان از کنا  

 کشیده شد و روي مبلی که او نشست ماند

 من به خودم در کنار تو فکر نمی کنم چون خاصیت-

 عشق اینه ،تو به من فکر میکنی و من به تو ،یک
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 !معامله ي پایا پاي و جذاب



 ان غذاي یخ کرده در لیست بهترین و دلچسب ترین

اي غذایی ام نوشته شد ، درست بود کهوعده ه  

 ریحانه از ان حرفی که گفته بود کوتاه نیامد اما من

 هم دیگر درمورد ان گوشه ي تلخ و ناامید کننده

 حرف نزدم، البته که خودم به باور این رسیده بودم

 که ریحانه براي من دري است به یک زندگی زیباتر و

و تحمل پر معنا تر پس سختی کنارش قابل قبول  

 کننده شده ، چون هیچ چیز عالی بدون تلخی

 بدست نمی امد، اما ته دلم ان زیر زیر ها یک نفر

 عجیب می ترسید از فردایی که نیامده بود و این

 طعم هر خوشی ام را حتی با وجود بی توجهی هایم

 .بهش برایم کم میکرد

 حالم خوش بود، بعد ناهار دیروز و مسیر شرکت تا

امروز کنارش طی کردم فول شارژ بودم خانه اش که . 

 فنجان دمنوشم را دست گرفتم و سمت بالکن سرما

 زده ام رفتم، نیم نگاهی به اوراق هاي روي دسته ي

 مبل انداختم، باید سریع تر سرشان می نشستم تا

 شب را به موقع بخوابم و قولی که قبال به نازنین دلم

 داده ام را زیر پا نگذارم

ي میز قرار دادم و روي مبل نشستمفنجان را رو  

 برگه ها را بدست نگرفته زنگ آیفون نگاهم را سمت



 در کشاند،

 منتظر کسی نبودم و فکر اینکه چه کسی می تواند

 .اینموقع شب باشد، باعث تعللم شد
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 زنگ بعدي برگه به دست رو به روي آیفون کشاندم،

ندمهناز و همایون بود ! 

 بی هیچ جوابی در را زدم و در را نیمه باز گذاشتم و

 سمت چایی ساز رفتم ، می دانستم مهناز نرسیده

 چاي می خواهد ، البته این تمام مهمان نوازي ام بود

 دمکردن و ریختنش به عهده ي خودش بود،

 سوزي که از راهرو می آمد من را همان دم آشپزخانه

 با فاصله از در نگه داشت

پا از حضورشان در راهرو گفت و طولی صداي  

 نکشید که خودشان هم مشخص شدند،

 سالم، اینورا-

 نگاهشان روي من باال امد، مهناز جلوتر وارد شد و با

 لبخندي بزرگ به صورتم خیره شد

 سالم اقا،گفتیم چون عاشق مهمون ناخونده اي ،-

 سورپرایزت کنیم

ر ازتک ابرویم باال پرید ، خودش می دانست چقد  

 مهمان سرزده بیزارم



 نگاهم سمت در و همایون و فرد جلویی اش نشست،

 نگاهم از دیدن بردیا گرد شد ، سریع با قدمی تند و

 نیش باز شده سمتش رفتم و میان دستانی که برایم

 باز شده بود چند لحظه درحصارش ماندم

 سالم رفیق با معرفت-

 با دست چند تایی به سر شانه ام زد
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 سالم جذاب دلربا-

 سریع عقب آمدم و با دست روي صورت شیش تیغه

 ي خندانش ضربه اي زدم

 تو هنوز آدم نشدي-

 ابروهایش را با هم باال انداخت و خندید

 حوصلشو ندارم-

 در بستن همایون و سالمش نگاهم را کوتاه سمتش

 چرخاند و جوابی سرسري بهش و دوباره نگاهی پر

 !اشتیاق به رفیق گم و گور شده ام

 !واي چرا اینقدر هوا سرد شده-

 مهناز بی توجه به ما ، شال و پالتویش را به جالباسی

 آویزان کرد و سریع سمت آشپزخانه رفت

 چاي داري؟-

 پر طعنه گفتم



 اره چون از قبل خبر دادین ، شامم براتون گذاشتم-

 با دست به سمت کاناپه ها اشاره کردم

- برگشتی؟کی   

 بردیا خندید و در حالی که به سمت کاناپه هاي

 راحتی میرفت گفت

 پریشب،میخواستم بیام دیدنت این دو تا نخاله هم-

 اومدن

 به همایون که پشت ما و کمی با فاصله روي کاناپه ي

 دو نفره نشست نگاه کردم

 سرت بهتره؟-

 با سوالم انگشتش روي زخمش که رد کمرنگی ازش
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 به جا مانده بود کشیده شد

 اره-

 بردیا دو دستش را روي پشتی کاناپه اي که رویش

 نشسته بود انداخت

 شنیدم فردین بازیت گل کرده، همین کارارو-

 .میکنی جمعیت نسوان شیفتت میشه

 پر طعنه و خندان نگاهش کردم

 تا کور شود هر ان که نتوانددید-

 راحت و بلند خندید



- ش بادب  

 با چشم ابرو به سر و هیکلم اشاره کرد

 هنوز عزب می چرخی؟-

 :پر خنده گفتم

 من و بی خیال ، خبرشو دارم شما اون ور خوب-

 !!داري شنا میکنی

 البته تو هم پسره پاستوریزه اي نبودي، کم کم-

 !!داري تنی به اب میزنی

 لحن منظور دار همایون نگاه من و بردیا را سمت

 خودش کشاند

 از حالت چهره ي مطلع و خوش خوشانش خوشم

 نیامد، تک ابرویم باال پرید و لبخندم محو شد

 بهت نمیاد با ایما و اشاره حرف بزنی! منظورت چی-

 بود؟

 مهناز هم که انگار چایش را بالخره دم کرده بود به

 جمعمان اضافه شد
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دهاش دقیق درهمایون با همان نیش یه ور باز ش  

 تخم چشمانم خیره شد

 خبراش رسیده که داري با یکی تیک و تاك-

 میزنی؟



 کی اونوقت؟-

 همایون نیم نگاهی ناباور به چهره ي گره افتادهي

 مهناز انداخت

 نگو تو خبر نداري، این دختر سلیطهه همه جا رو-

 !پر کرده که

 ...دختر سلیطه؟ نکنه منظورش

- اي حسام داره می سوزهمهتاب فعال از بی محلی ه  

 با زر اضافی می خواد خودشو آروم کنه

 نگاه کنجکاو شده و بدبینم روي مهناز و همایون

 چرخ خورد، مهتاب مساوي با دردسر بود پس خودم

 را آماده ي هر جوابی کردم

 چی گفته مگه؟-

 نگاه مهناز سمتم چرخ خورد اما لحن خندان و لج

ددرار همایون نگذاشت او حرفی بزن  

 برات جالب شد، تو مهمونی که میگفتی حرفاش-

 اراجیف یه ذهنه بیماره

 ذهن من درگیر دیدار ریحانه و مهتاب شده بود ،

 شانه باال انداختم

 االنم همونو میگم، مهتاب قطعا نیاز به یه دکتر-

 .داره

 نمی دانستم شایعاتی که برایم ساخته چیست ولی
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همایون هم نمیشد خیلی پیگیر میشدم،جلوي   

 عوضی سعی میکرد بچه زرنگ بازي در بیاره

 نگاه بی تفاوت و خشکم را ازشون گرفتم و سمت

 بردیا برگشتم و در حالی که تمام روح و ذهنم درگیر

 ان حرف هاي نفهمیده بود رو به بردیا خواستم بحث

 جدیدي را باز کنم

- روسیه خوش ول کن اینارو، تو بگو ، چه خبر؟  

 گذشت؟

 نگاه کنجکاو شده اش خبر از بی خبري مطلقش

 میداد، البته قابل حدس بود، بردیا کال مدتی بود که

 در جمع ها حضور نداشت

 بزار بفهمم پشتت چی گفتن، به روسیه و عشق و-

 حال منم میرسیم

 شدیدا خواستار این موضوع بودم اما کالفه پوفی

براي مسئله اي که نمیبیرون دادم و با تمام قوایم   

 دانستم چیست نقش بازي کردم

 یه دختر مریض که قفلی زده رو من حتما همه جا-

 !پر کرده که من دوست دارم و از این شر و ورا

 منتظر هر تائیدي از سمت مهناز یا همایون بودم

 تقصیر خودته انقدر مجرد موندي و تیپ زدي و-



لکه پسرا همبراي دخترا دلبري کردي نه تنها اونا ب  

 خوششون میاد شایعات این مدلی در موردت بشنون

 هنوز حرف مهناز تمام نشده بود که همایون خندان

 :و پر طعنه ادامه داد

 اره دیگه مخصوصا اینکه جناب بارگاهی که همه-
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 یک قدم با تو      

 دخترا رو اخ و توف می کرد رفته با یه بچه چادري

 !ریخته رو هم

اب یخی شد بر روي تنم حرفش  

 سریع سمتش چرخیدم و تند و محکم پرسیدم

 چی؟-

 عکس العمل یکباره ام برایش جالب شد که چشم و

 ابرویی امد و دستی بر سیبیلش کشید

 نوش جونت داداش من خودم راس همه دختر بازام-

 ولی خدایی تا حاال چادریش و تور نکرده بودم، شاید

رت کنه هان؟دختره زرنگ بوده تونسته تو ! 

 خشم مثل بمبی در تنم منفجر شد و تنم را منقبض

 کرد ، نگاه پر خون و داغ کردهام روي همایون زوم

 .کرده ماند

 دوست داشتم گردن کلفتش را همانجا بشکنم و

 بعدش سراغ مهتاب بروم و کاري کنم تا از دیدن من



 در زندگی اش پشیمون بشود

- خوردنگوینده و شنوندش همه با هم گ..ه   

 همایون جا خورده از عصبانیت و بدهنی ام خندید

 اووو داداش اروم،دختره یه زري زده تو چرا کف و-

 خون قاطی کردي؟مگه واقعا یکی هست؟

 انگشتانم به دور دسته ي مبل پر فشار محکم شد

 بودن و نبودنش فقط به خودم مربوطه؟ ولی این-

چی دختره خیلی داره برا خودش نشخوار میکنه، هر  

 جنتلمن بازي دراوردم فایده نداشت باید عین

 خودش عوضی بشم تا ادم شه
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 ااا حسام ، چت شد بابا؟ مگه اولین باره از این حرفا-

 !میشنوي؟

 از جام بلند شدم و دستی عصبی به ته ریشم

 کشیدم، نه دفعه اولم نبود، اما اولین بار بود یه نفر پا

ط قرمزم میگذاشت و ریحانه ام را قاطیروي خ  

 چرت و پرت هایش میکرد. من براي معرفی

 ریحانهام برنامه ها داشتم نه که وجود بهشتیاش را

 !با این انگ ها کدر کنند

 نگاهم روي بردیا نشست

 این امروز اومده تو شرکت من دم اتاقه من یکی از-



 همکارام دیده، قرار نیست بابت ذهن مریضش یه نفر

 سر زبونا بیفته، خودتم می دونی وقتی دو روزه

 اینجور همه جا پخشش کرده یعنی تو شرکتمم تا

 !چند وقت دیگه میپیچه

 وا مگه بده، حسام خان دست گذاشته روش، کلی-

 !کالس داره

 چشمان آتش گرفتهام سمت چهره ي بی خیال و

 سیب زمینی وار همایون چرخید ، دندان روي هم

 فشردم

- یشه االن خفه بشی ، قول نمیدم حرصمهمایون م  

 از مهتاب رو صورتت تخلیه نشه

 همایون شکلکی دراورد و بالخره ان دهن گشادش را

 بست
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 یک قدم با تو      

 ول کن بابا، دو روز پخشه بعد می فهمن دروغ بوده-

 و تمام، کلی هم دختر چادري کی می فهمه منظورش

کت شایعش میپیچه؟اون بوده؟اصال چجوري تو شر  

 کالفه دستی بین موهایم کشیدم

 قرار نبود تمام بشه چون ریحانه می خواست بشود

 اصل زندگی من و با وجود این حرف ها اگر همه چیز

 حتی به بهترین نحو آشکار میشد حرف هاي



 قشنگی پشت ریحانه شنیده نمیشد، واي خدا فکر

 این می توانست همین لحظه من را بکشد

- ر هفت خط راهشم پیدا میکنهاون ما . 

 *ریحانه*

 حالم خوب است، این کلمه ي ساده را در این سه

 روزه به معناي واقعی احساس کردم، باورم نمیشد

 !گفتن ان حرف ها در من معجزه کند

 من بیشتر انچه در ذهن داشتم را گفته بودم و ان

 عذاب وجدان، ان سنگینی غریب بر قلبم را از بین

 .برده بودم

 !و چه شیرین بود راحت از عشقت بگویی

 خندان صبحانهي زود هنگام بهار را به دهانش

 گذاشتم ،حسام دیشب در پیامی ازم خواسته بود

 بهار را با خودم به شرکت ببرم، دلیلش را نگفته بود

 و من هیچ حدس و گمانی برایش نداشتم، راستش

 دنبال مسئلهاي نبودم که ذهن پاك و راحتم را

کنم،حتی وقتی علی آقا براي امروز درگیرش  

 بعدازظهر وقتی گذاشت تا بهار را ببیند بدون هیچ
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 یک قدم با تو      

 حس منفی پذیرفتم، من که دلم با یارم یکی شده

 بود و او هم فهمیده بود حاال اگر زمان کوتاهی بهار و



 علی آقا همدیگر را نمیدیدند بد نمیشد، حتی اگر

به آن نباشم و دلم بخواهد بهار در همان خیلی مایل  

 !فراموش کردن علی آقا بماند و به حسام اخت بگیرد

 لباس بهار را تنش کرده بودم که حسام زنگ زد و

 گفت دم در است، بهار را که در تکاپوي دستیابی به

 کش سرش بود بغل کردم و چادر زیر بغل زده و کیف

کردم به دوش انداخته در خانه را پشتم قفل . 

 درون آسانسور کیف به زیر چادر تغییر موضع داد و

 زیپ کاپشن بهار باال رفت و چادرم درست قرار

 گرفت، یک حس نو یک سبکی خیال براي دیدنش

 داشتم و همان حال خوش لبخندي عمیق روي لبم

 .نشاند

 در ساختمان را باز کردم ، دیدمش که منتظر تکیه به

نم پر ستایش رويجلوي ماشینش داده بود، چشما  

 قد بلند و حالت تنش نشست، روي دستانی که روي

 سینهاش گره خورده بود و نگاه متفکر و پراخمش بر

 .روي آسفالت زیر پایش بود

 صداي بسته شدن در نگاهش را باال اوغرد ، لبخند

 گرمی جاي آن اخم ها را روي صورتش گرفت

ابه سمتش رفتم و او با قدم هایی بلند تر خودش ر  

 سریع بهم رساند، نگاه گرمش روي چشمان پر



 محبتم نشست

 سالم عزیزم ، صبحت بخیر-
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 عقلم دیگر عقب نشسته بود و اجازه داد با فراغ بال

 از آن کلمه و نگاه مردانه لذت ببرم

 سالم ،صبح تو هم بخیر-

 نگاه مهربانش سمت بهار چرخید و با حرکتی نرم بی

نکه میان تنمان اتصالی برقرار بشود تن کوچکآ  

 دخترکم را بهحصار کشید

 سالم فنقل خانم-

 این دیدار هاي پشت هم انگار یخ اولیه بهار را از

 بین برده بود، که با لبخند و گره کردن انگشتانش بر

 .لبه ي کتش از دیدارش استقبال کرد

 خانماي من حالشون خوبه؟ زندگی بر وفق-

 مرادشونه؟

 کامم از حرفش شیرین شد

 الحمدهللاا،شما خوبی، نمی خواي بگی چرا داري مادر-

 دختري میبریمون شرکت؟

 حسام کنارم تا دم در کمک راننده اومد و در را برایم

 باز کرد

 می خوام به دختر کوچولوم شرکت باباشو نشون-



 بدم

 حرفش مانند برقی از تنم عبور کرد ، جاخورده با

بیرون زده خیره اش ماندمچشمانی از حدقه   

 نگاهش خندان و پر شیطنت روي چشمانم چرخ

 خورد

 چی شد یهو؟-

 هیچی...فقط...فقط-
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 نمی دانستم چطور حرفم را بزنم که حرفی اشتباه

 برداشت نکند،حرفش، حس و حال میانش، اعماق

یوجودم را رنگ داد ، دلم را مهمان ناباوري پر شعف  

 کرد، حسام من بشود باباي دخترم!؟

 نکنه دوست نداري بابا صدام کنه؟-

 !اخه گفتی براش مثل یه دوستی-

 خندید و با سر به داخل ماشین اشاره کرد

 یعنی شما نمی خواي اجازه بدي من کمی تو رتبم-

 تغییر ایجاد کنم؟

 درون ماشین نشستم و سرم را به نشانه ي نفی تکان

 دادم

- این نیستنه منظورم   

 با همان لبخند روي لب بهار را بهحصارم برگرداند و



 .در ماشین را بست

 او ماشین را از رو به رو چرخ زد و نگاهم دنبالش

 کشیده شد

 شاید انقدر ها هم مهم نبود، ما با هم زیر یک سقف

 می رفتیم خواه ناخواه او نقش یک پدر را براي بهار

وتش با حرفبازي می کرد، اما حرف ان شب و تفا  

 االنش حال غریبی به جانم انداخت، شاید بشه گفت

 !مانند ،ترس از دروغ بودن یک خوشی

 کنارم نشست و به چشمان من و بهار که رویش زوم

 بود خندید

 اون شب فکر نمی کردم که بتونم براي بهار پدري-

 کنم، از داشتن مسئولیت میترسیدم اما مقابل پدرم
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با تو یک قدم        

 وقتی در موردتون بی عدالتی کرد دلم خواست

 !براتون حمایتگر باشم مثل یک مرد ، یک پدر

 اونجا فهمیدم که من توانایی پدري کردن را دارم و از

 .داشتن این مسئولیت نمیترسم

 دستش جلو آمد و پر مهر ضربه اي نرم زیر لپ بهار

 زد

 مگه میشه دلم نخواد بابا صدام کنی؟ دختر-

حانهي منری ! 



 روز خوشم عسل شد

 حرفش ادامه اي نداشت، اصال همینقدرش به اندازه

 ي چند مثنوي براي من عشق را روایت کرد

 لبخندم مانند گلی روي لبم شکوفا شد

 می دونم این حرف تکراریو هزار بار بهت گفتم ولی-

 .خیلی خوشحالم که کنارمون هستی

 لبخندش عمق رفت و ماشین حرکت کرد

- از جمله هاییه که من دوست دارم تو مداماین   

 تکرارش کنی

 خندیدم و نگاهم از روي او سمت بهار چرخید

 دلم ارزوي ساختن اینده اي رنگین کمانی را برایش

 داشت، حاال خدا به وسیله ي حسام انگار می

 .خواست به ان ارزوها رنگ بدهد

 چند بار خدا را در دل شکر کردم

- ر من چطور به کارام برسم؟ولی امروز با وجود بها ! 

 البته حقیقتا کار زیاد و مشکلی هم نداشتم!اما خب

 قبول داشتم کار شاق و طاقت فرسایی نداشتم اما
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 همان هم با حضور فعاالنه ي بهار ممکن نبود

 یه جوري امروزو میگذرونیم-

 دلیلش براي بردن بهار به شرکت شیرین و دلچسب



 بود ، البته که می دانستم این اشنایی از دید او در

 لفافه و بی سر و صدا اتفاق میوفته و این ساعت ها را

 او برنامه ریزي کرده تا شاید این بودن سه نفرمان در

 شرکت براي هر دویمان شروع یک حال بهتر و

 جدید باشه،

 اي کاش حداقل مریم را همرام می اوردم، اونطوري-

ساعت با بهار برمیگشت خانهبعد یکی دو  ! 

 :نیم نگاهی سمتم انداخت

 خانه؟ امروز قراره ناهار سه نفره داریم-

 جا خورده با لبانی که از خنده باز شده بودند گفتم

 تو اتاق شما؟-

 خندان و پر شیطنت ابرویی باال انداخت

 مگه اتاق من چشه؟-

 شانه باال انداختم

- داوم حرف وهیچی فقط نمی خوام این دیدارهاي م  

 حدیثی ایجاد کنه، بالخره فضاي شرکت خیلی بزرگ

 .نیست

 لبخندش به انی ماسید! از حرفم ناراحت شد؟

 لحنش ارام و موافق گفت

 اره ، درسته، بهتره ناهار را داخل یه رستوران-

 بخوریم



 ...من نمی خواستم ناراحت بشید، فقط-
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 !نه ، چه ناراحتی-

 ابروهایش بر خالف لبان مهربانش در هم گره خورده

 بودند و پارادوکس جذابی ساخته بودند

 احساس کردم یه لحظه حرفم باعث رنجشتون شد-

 سرش را به حالت نفی باال انداخت، دستش موهاي

 بهار را که شدیدا مشغول وارسی دکمه هاي کنار

 مانیتور ماشین بود نوازش کرد

- ازت ناراحت بشم من بلد نیستم چجوري  

 .او حرف میزد و من ذوق می کردم

 پایم خشک شده بود، این نتیجه ي ان همه با دل

 !شنیدن و دو دو تا چهارتا نکردن

 ریحانه جان چرا معطلی ؟-

 ایستادنم درون اسانسور هیچ چیز را درست نمی

 کرد، باید دلیلی منطقی و حسام پسند می اوردم تا

سه نفره دور شرکت بدون دلخوري بی خیال گشتن  

 بشود

 از اسانسور بیرون امدم و چشمان بهار به دور سالن و

 چراغ هاي دورتا دور گشت

 ارام و پر احترام لب زدم



 اقاي بارگاهی-

 نگاه مردانه و یک دنده اش سمتم برگشت و با دست

 به فاصله ي کم بینمان اشاره کرد

 خانم فخار عزیزم، صداي مارو در این فاصله کسی-

غیر خودمان نمیشنوه به ! 

 بی اختیار قدمی عقب برداشتم، شاید دلم یکی
1544 

 یک قدم با تو      

 شدن با او و لمس بازوان مردانه اش را طلب می کرد

 اما فعال عقلم فرمانم را به دست گرفته بود

 نگاهش پر شیطنت و خندان از رفتار هول و سریعم

 روي صورتم چرخید

- شروع کنیم بهتره از اون سمت  

 چند نفر از کارمندان از کنارمان رد شدند و سالم

 کردن و حسام با سر و من با کالم جوابشان را دادم،

 هول شده از نگاه افرادي که رویمان می چرخید به

 قسمتی که دستش اشاره کرده بود با قدم هایی تند

 و بلند حرکت کردم

من رو به رویم راهرویی بزرگ بود که از ان سمتی که  

 سمتش می رفتم داخلش مشخص نبود

 چرا میدویی؟-

 نگاه پر شرمم سمت صورت خندانش چرخید



 همه دارن نگاهمون میکنن-

 دستش جلو امد وکف دستش را جلوي بدنم گرفت

 یعنی تو فکر میکنی، من حواسم به ابروي تو-

 نیست؟

 نا ایستادم، اما سرعت قدم هایم به حداقل رسید

- ش مطمئن بودم هست اما،تا همین دو دقیقه پی  

 االن با پیشنهادتون در مورد شرکت گردي احساس

 کردم، براي شما همه چیز تموم شده است و ترسی

 از فهمیدن بقیه در مورد احساساتمون ندارید

 خب من که همون اول راست و حسینی قصدمو-

 گفتم
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 به چهره ي پر ارامشش نگاه کردم

- ن فکر کردم به صورت مخفیانه است نه اینخب م  

 طور در بوق و کرنا

 لبش را گاز گرفت و اینطور از قهقه اي که در

 صورتش مشهود بود جلوگیري کرد، دستش را جلوي

 دهانش گرفت

 مگه عملیات غیر ممکنه؟ بیا از داخل راهرو باید-

 بریم

 نگاهم سمت راهرو چرخید و انچه در ذهنم گذشت



وردمرا به دهان ا  

 ...چرا از این قسمت شروع-

 کالمم با دیدن دیوارهاي رنگی و نقاشی اسمان و

 ابرهاي تپل روي سقف و چمن مصنوعی روي زمین

 قطع شد

 متعجب پرسیدم

 اینجا کجاست؟-

 مهد بهار-

 نگاه حیرت زده ام سمتش چرخید

 کجا؟-

 جلو امد و بهار را سریع ازحصارم گرفت و با خنده و

 پر محبت گفت

- شرکت مهد زدم تا تو دیگه نگران مارشمالو تو  

 .نباشی و هر وقت دلتنگش شدي راحت ببینیش

 نگاه بهت زده و ناباورم لبریز از عشق و تشکر شد

 دستم شوك شده باال امد و روي دهان به لبخند کش
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 یک قدم با تو      

 امده ام نشست،

 واي خدا ، ممنونم حسام-

اشت و من به دنبالش باآرام سمت جلو قدم برد  

 نگاهی قلبی شده و خندان همانطور خیره به در و



 دیوار و رو به رویمان به دنبالش رفتم

 خدا را شکر که خوشحال شدي-

 مگه میشه نشم، همش تو فکر پیدا کردن یه مهد-

 خوب و امن بودم و حاال اینجا بهترین مهدیه که من

 می تونم براي بهارم پیدا کنم

کوچک چوبی گذشتم و به فضاي نهاز در هاي   

 چندان بزرگ و دنج مهد رسیدیم فضاي شاد و پر

 رنگ با وسایل بازي بی خطر ،محیطی دلچسب و امن

 .ساخته بود و بیشتر یک اتاق بازي بود تا مهد کودك

 !چقدر اینجا قشنگه-

 سالم ، خوش امدید-

 صداي گرم زنانه اي تنمان را به سمت پشتمان

 چرخاند

ي لبخند بزرگو جذاب دختر جوان نشستنگاهم رو  

 سالم ممنون-

 دختر با همان چهره ي خوشامد گوي نگاهمان کرد

 خوش امدید جناب بارگاهی-

 حسام سرش را به تشکر تکان داد

 سالم، مچکرم...ایشون خانم فخار مادر بهار-

 هستند، دختر کوچولویی که بهتون گفته بودم

براق و روي دختر جوان با همان چشمان قهوه اي و  
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 یک قدم با تو      

 خوشش به بهار که محو فضاي دورش شده بود نگاه

 کرد

 به به ، مشتاق دیدار، خوشحالم از اشناییتون، بنده-

 سونیا راستگو هستم مراقب بهار جان

 جلو رفتم و دستش را که به سمتم دراز شده بود در

 دست فشردم و به گرمی جوابش را دادم

- لم از اشناییتونخوشحا  

 با راهنمایی دختر جوان سمت اتاق کوچکی در کنار

 سالن بازي کودکان رفتیم

 انطور که دختر گفت حسام از او خواسته بود که به

 صورت تک نفره مراقب و مربی بهار باشه، اینکه

 بدانی یک نفر در این چند ساعت مداوم مواظب

شکودکت است عالی است و این میشود انتهاي ارام  

 خیال

 حسام تمام مدت اشنایی با خانم راستگو ساکت و

 پر دقت کنارمان بود و حرف هاي من و مربی را

 میشنید. خانم راستگو بعد از سواالتش واشنایی

 دقیق در مورد بیماري و نوع غذاهایی که بهار اجازه

 ي خوردن دارد از من خواست یک ساعتی در ان

ه اهسته بهاتاقک شیشه اي بنشینم تا بهار اهست  



 این دوري عادت کند ، بهار کمی سخت سونیا را

 پذیرفت و نگرانی و غریبی در چشمانش به وضوح

 مشخص بود، بهار زمان هاي تنهایی اش را با مریمی

 که شبیه به خاله اش بود سپري کرده بود و این

 .غریبی برایش کامال عادي بود
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 یک قدم با تو      

 نگرانشی؟-

روي بهار بود که میانحصار سونیا به اطرافش نگاهم  

 نگاه می کرد و انگار هر لحظه نزدیک بود بغضش

 بترکد

 بگم نه دروغه ولی اینکه می تونم اینطور با ارامش-

 خیال کنارش باشم برام کافیه

 گردنم سمت او و نگاهی که رویم بود چرخید

 ممنونم که هستی، این ارامش من هدیه ي بودن-

 !توئه

ه ي خوش طعم چشمانش شیرین و دلچسب شدقهو  

 و لبخند روي لبش کیفور شد

 وظیفه ي من از لحظه اي که عاشقت شد تا لحظه-

 ...ي مرگ یه چیزه اونم

 انگشتش ارام سمت لبم امد و به گوشه هاي کش

 امده اش اشاره کرد



 ایجاد لبخند روي این لبا-

 دلم در سینه ام اب شد، پر خجالت سریع نگاه ازش

رفتم و با قلبی پر تپش و تن داغ کرده نگاه دلدادهگ  

 ام را در ان فضاي شاد و رنگی چرخاندم تا بهار را

 پیدا کنم، جز بهار چند کودك دیگر هم بودند که دو

 .مربی دیگر حواسشان به ان ها بود

 فکر می کنم یکی دو روز باید مرخصی ساعتی-

 بگیرم
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- خصی میگم وسایلت را بیارن اینجا، راحتچرا مر  

 به کارات برسی

 خندان و متعجب دوباره سمتش برگشتم

 الزم نیست، اینطوري دیگه خیلی خوش به حالم-

 میشه

 لیاقتشو داري-

 خندیدم

 ممنون ولی مرخصی بگیرم برام بهتره-

 میگم برات رد کنن-

 صداي گوشی اش نگذاشت دوباره مخالفت کنم و

نجام میدم، گوشی اش را از جیب کتبگویم خودم ا  

 نوك مدادي رنگش بیرون کشید و به صفحه اش نگاه



 کرد

 و انگشتش را روي صفحه کشید و صداي زنگ قطع

 شد

 چرا جواب ندادي-

 از روي صندلی بلند شد

 باید برم بیرون، اینجا خوب نیست، از انباره-

 نگاهم همانطور نشسته روي قد بلندش کشیده شد

- ت نمیشم، برو ما حالمون عالیهمزاحم کار  

 لبخند شیرینی بهم زد

 خدا را شکر، بهت زنگ میزنم-

 حتما-

 به نمایشگر باالي اسانسور و شماره ي طبقه نگاه

 کردم، صداي خنده هاي ریز ریز دو دختر کنارم
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 نگاهم را بی اختیار سمتشان چرخید که نگاه هر

ود که با دیدن مسیر نگاهم ساکتدویشان روي من ب  

 شدند ، نوع نگاه و حالت سکوت یکباره اشان یه

 حال بدي بهم داد، احساس کردم داشته اند به من

 می خندیدند، بی دلیل لبخند محوي بهشان زدم و با

 باز شدن در اسانسور بیرون امدم ، سمت اتاق رفتم و

المیبا ورودم نگاه افراد در اتاق سمتم چرخید ، با س  



 گرم سمت میزم رفتم

 سالم، دیر اومدي؟-

 سوال سولماز دختر جدیدي که جایگزین مهشید

 شده بود نگاهم را سمتش چرخواند

 همانطور که می نشستم پشت میز و کیفم را کنار

 صندلی ام قرار میدادم جواب دادم

 دخترم را بردم مهدي که جدید تو شرکت باز شده،-

مربی اش اجازه ي مجبور شدم یک ساعت بشینم تا  

 رفتن بهم بده

 ابروهاي روشنش باال پرید

 اهان! معلوم نیست اقاي بارگاهی چی شد یهو مهد-

 کودك براي کارمندان زد

 نمی دانستم من اینطور برداشت می کنم یا واقعا ته

 کالمش یک منظور خاصی بود، سعی کردم ذهنم را

 منحرف کنم

 لبخندي زدم و مانیتورم را روشن کردم

 من که ازشون ممنونم و واقعا از این اتفاق-

 خوشحالم
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 !بله، بایدم باشی-

 جا خورده به صورت برنزه اش که حاال به مانیتورش



 خیره بود نگاه کردم

 چیزي شده؟-

 نه عزیزم، سولماز جان میشه پرونده هاي مشتري-

رترك را ببري قسمت بین الملل ، نمی دونم چطو  

 !دست ما رسیده

 صداي المیرا بود که از پشتم تند تند حرف زد و

 سولماز را به اجبار از پشت میزش بلند کرد

 همانطور که برگه را از روي میز المیرا برمیداشت به

 چشم و ابرویش حالتی داد و بی انکه نگاهم کند پر

 منظور رو به شخصی نامعلوم گفت

- ولی جربزه ولی خدا بده شانس، دست دومم باشی  

 !داشته باشی خیلیه

 جا خورده از حرفش خیره اش شدم ، او بی تفاوت از

 حرفی که زده از اتاق بیرون رفت

 نگاهم سمت المیرا که بی هیچ حالتی به مانیتورش

 خیره بود و تایپ میکرد پرسیدم

 سولماز منظورش چی بود؟ با من بود یا تو؟-

 بی انکه نگاهم کند عادي گفت

- پرتاي این ادم ها عادت کن، چشم ندارنبه چرت و   

 بقیه را ببینن، االنم بی خیال بقیه برگرد سر کارت

 چشمانم از حرف هاي نامفهوم المیرا گرد شد



 یعنی چی؟-

 نگاهش سمتم برگشت، لبخند محوي روي لبش
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 نشست

 یعنی اینکه، من امروز باید سه تا قرار دادو تنظیم-

م و مواردي که تو جلسه ي بهارلویی و گودرزيکن  

 گفته شد را تایپ کنم و بابت فضولی هاي اینا دلم

 نمی خواد اخراج بشم، چون بیشتر از این ها اقاي

 !بارگاهی را می شناسم

 می توانم قسم بخورم حرف هایش یک کلمه نزدیک

 به جوابی که من می خواستم نبود اما او که نگاهش

تورش خیره شد من هم سعی کردمدوباره به مانی  

 خودم را مشغول کارم کنم، اما ذهنم عجیب درگیر

 !!حرف هاي سولماز شده بود

 نمازم را که خواندم ، براي دیدن بهار سریع به مهد

 رفتم ، البته چون نمی دانستم این دیدار وسط تایم

 کار درستی است یا نه، سعی کردم، از همان دور و

بینم و کلی از این راحتی خیالمخفیانه دخترکم را ب  

 و نزدیکی حضورش کیف کنم، البته که باید فردا از

 خانم راستگو می پرسیدم اجازه ي دیدنش را

 ازنزدیک دارم یا نه؟



 لبخند پر رضایتی بر روي لبم شکل گرفت ، به

 صورت کوچک و کنجکاوش که پر دقت خیره ي

 چهره ي سونیاي خندان بود ،او مقابلش با چند

وسک در دست مشغول حرف زدن و تکانعر  

 خوردن بود، فاصله ام انقدر نزدیک نبود تا دقیق

 متوجه حرف هایش بشوم اما بازي دست و تن سونیا

 بهار را می خنداند و این برایم کافی بود. لرزش
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 یک قدم با تو      

 خفیف اما ممتدي در جیب مانتویم ، تنم را عقب

دي با چند قدم فاصله ،گوشیکشیدم ، پشت به ورو  

 را از جیبم بیرون کشیدم و به نام حسام که روي

 گوشی افتاده بود نگاه کردم ، انگشتم را روي صفحه

 کشیدم

 سالم،خسته نباشید-

 صداي مهربان و مردانه اش تارهاي شنوایی ام را

 نوازش کرد

 سالم خانم بد قول خودم، شما هم خسته نباشید-

پر شکایتش منبعش همان ردمی دانستم این لحن   

 کردن ناهار سه نفره بود، لبخندم عمق گرفت

 فکر کردم توجیه شدي؟-

 براي اینکه پیش شما دو تا نباشم؟ نه شرمنده من-



 !تو این مورد توجیح نمیشم

 او که اینطور پر محبت حرف میزد دلم تنها یک چیز

 می خواست وصالی زود هنگام ، شبیه قصه هاي

مه چیز حل بشود و من و او همینپریان یکباره ه  

 فردا براي هم شویم، اما حیف که قرار بر صبر کردن

 بود

 ان شاهللاا فرصت زیاده،بهار دیگه بیخ گوش-

 هردومونه ،من امروز یه قرار مالقات دارم

 !خب کنسلش کن،بندازش یه روز دیگه-

 خنده ام گرفت و با مالیمت گفتم

- م خواستعلی آقا قبل از قرار امروزمون از  

 ببینتم،فردا هم میشه با هم ناهار بخوردیم
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 صداي شوخ و شیرینش یکباره جدي شد

 علی؟ براي چی میخواد ببینتت؟-

 شانه باال انداختم و همانطور که به سمت آسانسور

 میرفتم گفتم

 نمی دونم،خواستن همو ببینیم منم قبول کردم-

- می خواد ببینتت سریع قبول یعنی تو هر کی بگه  

 میکنی؟

 لحن تلخ و کمی عصبی اش باعث تعجبم شد



 !علی آقا دوست صمیمی تو و وکیل من هستند-

 فکر نمی کنم بشه بهشون گفت هرکسی؟

 سکوتش در ادامهي حرفم تعجبم را بیشتر کرد،اصال

 دلیل این لحن و تلخی را نفهمیدم

- آقا من متوجه نمی شم،االن از دیدار من وعلی  

 ناراحتی؟

 صداي نفس عمیقش را از آن سمت شنیدم و صداي

 گرفته.اش

 ...نه،فقط-

 سکوت دوبارهاش حس بدش را بالخره به من منتقل

 کرد،لبخندم را از روي لبم محو کرد،انچه به ذهنم

 آمد را گفتم

 !فقط چی؟ نکنه به من و علی آقا شک داري؟-

 شک؟ به تو؟ ابدا فقط یه لحظه جا خوردم-

ایش قاطع و محکم بود و میتوانست آنصد  

 حسهاي بد را از بین ببرد،اما خب من به واقع توجیه

 نشده بودم
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 حاال بهت نگفته دلیل این دیدار چیه؟-

 دکمه ي آسانسور را فشردم

 نه،اگر دوست داري بیا،اینطور یه تجدید دیدار با-



 دوستتم هست

ل اولش نشد،انگار استخوانیحال صدایش دیگر مث  

 الي گلویش گیر کرده بود که اینطور صدایش

 سنگین و خفه شد

 نه ،ان شاهللاا تو یه فرصت دیگه میبینمش،فقط-

 سالمم را بهش برسون

 در کشویی آسانسور باز شد و با باشهي آرامم سوار

 شدم

 دیگه وقتتو نمی گیرم، فقط ساعت چند میاد؟-

درون آسانسور آرام زمزمهبه مراعات دو نفر دیگر   

 کردم

 ساعت سه و ربع گفتند دم شرکت هستند-

 پس خودشم میاد دنبالت-

 صداي زمزمه وارش را به سختی شنیدم و حرفش را

 تایید کردم

 باشه عزیزم،مواظب خودت باش-

 سرم را به نشانهي مثبت تکان دادم

 ...ممنونم،شما هم مواظب خودتون باشید،فعال-

*** 

کردم و با تشکرات زیاد از مربی مهربان و بهار را بغل  

 پر انرژیاش از شرکت بیرون زدم،از همان باالي پله



 هاي شرکت ماشین علی آقا را تشخیص دادم،چادرم
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 را روي سر درست کردم و آهسته از پلهها پایین

 امدم،معده ام ضعف رفت،بابت حرفها و عکسالعمل

ام بلکل ناهار را فراموش کردهیکباره ي حس  

 بودم،حتی ادا اطوارهاي سولماز هم دیگر به چشمم

 !نیامده بود،از نظرم موضوع یک جایش ایراد داشت

 نمی خواستم به این مسئله فکر کنم،اما هر چقدر

 عاشق میبودم شکست و سختیهاي زندگیام خوب

 هوشیارم کرده بود ،حسام بعد شنیدن نام علی آقا

؟یعنی به ایشون حسادت میکنه؟ یا بهناراحت شد  

 من و دوستیه بینمون اعتماد نداره؟ اصال خوب که

 فکر میکنم نمونههایی از این رفتار و حرف ها را هم

 !!قبال ازش دیده بودم

 پله هاي آخر بودم که صداي بلند و مردانه پایم را

 روي پله خشک کرد

 ...خانم فخار-

 محکم و رسا

اي که خوب می سرم سمت صداي پر جذبه  

 شناختمش چرخ خورد،حسام باالي پله ها ایستاده

 بود،انگشتانش لبه هاي جلویی کتش را گرفتند و



 تنش با قدمهایی استوار از پله ها پایین امد،چشمان

 قهوهاي رنگ و نافذش از روي ماشین علی آقا سمت

 چهره ي منتظر من نشست،به من که رسید لبخندي

 جذاب بر روي لب نشاند

 سالم عزیزم-

 نگاهش روي بهارخسته و عنق شده نشست و آرام
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 دستی بر روي گونهاش کشید که بهار ناراضی سرش

 را برگرداند و صورتش را به شانهام چسباند

 اوه، اوه بابت دوري از مامان خانم قشنگت شمشیرو-

 از رو برام بستی؟

گر نگفته بود همراهسواالت میان ذهنم بلند شدند،م  

 ما نمیاید؟

 سعی کردم فعال تمامشان را گوشه اي هل بدهم و به

 حالم بچسبم،لبخندي بر روي لبم نشست و پر مهر

 از بهاري که چهرهاش مشخص نبود به حسام نگاه

 کردم

 سالم،به لطف شما خیلی بهش گذشته،فقط بعد-

 چند ساعت بازي و آتیش سوزوندن نیاز به یه چرت

دارهحسابی   

 سرش ارام جلو آمد و پشت سر بهار را نرم



 بوسید،سرش بی انکه کامل عقب برود سمت من

 چرخید،که یکباره از این نزدیکی بند دلم پاره شد

 الحمدهللاا،اینجوري مامانشم میتونه یکم استراحت-

 کنه

 لحن شیرین و دلفریبش تنم را سست کرد ،اما االن

ه از حرکتشما دقیق وسط خیابان بودیم،جا خورد  

 در حالی که میان دلم ولوله به پا شده بود،قدمی

 عقب برداشتم و اخمی روي پیشانی ام نشاندم

 ما االن دقیق رو به روي شرکت و وسط خیابان-

 !هستیم

 شکالت چشمانش شیرین شد
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 !من که کار بدي نکردم-

 سالم،ستاره سهیل-

علی آقا بحثی را که داشتصداي گرم و دوستانه ي   

 بینمان شروع میشد را تمام کرد ،نگاه هر دویمان را

 سمت پشت من چرخاند

 سالم ریحانه خانم،خوب هستید؟-

 نگاهش مودبانه و پر احترام روي صورتم نشست و

 لحظه اي روي بهار که هنوز مصرانه در همان حال

 مانده بود و غر ریزي هم میزد ماند، نگاهش مملو از



جبی آمیخته به خوشحالی شدتع  

 بهار را آورده بودین شرکت؟-

 دست مردانهي حسام روي شانهي علی نشست و

 تنش کنار من قرار گرفت

 سالم رفیق جان،بله ،به افتخارش تو شرکت مهد-

 تاسیس کردم،فنقل خانم امروز روز اول مدرسش

 بوده

 لبخند از روي لبم محو شد و جایش را تعجب

ریع بهش انداختمگرفت،نیم نگاهی س . 

 چرا انقدر حسام در مقابل علی اقا همه چیز را

 اینطور راحت بیان میکرد؟خب درست او از همه چیز

 خبر دارد،اما باز هم بازگویی اش انقدر ساده و

 صمیمی درست نبود،هر چه باشد من و حسام هنوز

 نامحرم هستیم و این راحتی بیان من را معذب

 میکرد

- د نکنه،چه کار عالی کرديبه به ،دست شما در  
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 گفتم اینطوري بهار میتونه منو بیشتر ببینه و کم-

 کم به حضور همیشگی ام عادت کنه

 چشمانم از حرفش گرد شد، حسام یک چیزیش

 !شده بود



 پر شرم از حرف هاي حسام سر باال آوردم و رو به

 علی آقا گفتم

- و ماشین،کمرم بابت وزنبا اجازتون من بشینم ت  

 بهار کمی درد گرفته

 بله ،بله حتما-

 حرف علی تمام نشده،حسام قدم تند کرد سمت

 ماشین و در عقب را برایم باز کرد

 قبل از انکه درون ماشین بشینم،به صورتش پر دقت

 نگاه کردم،خشم عجیبی را زیر آن لبخند و آرامش

کرنمادین به وضوح دیدم و جا خوردم،اما جز تش  

 هیچی نگفتم و درون ماشین نشستم،او اما در ادامه

 سرش را خم کرد و نگاهم کرد

 رسیدي خونه بهم زنگ بزن-

 مگه نمی خواي بیاي؟-

 سرش را به حالت نفی تکان داد و لبخند مهربانی

 بهم زد

 نه فقط اومدم هم با علی سالم و علیکی کنم هم تو-

 را تا تو ماشین مشایعت کنم

فتار عجیب امروزش چند لحظهايهنگ کرده از ر  

 فقط نگاهش کردم و بعد پرسیدم

 چیزي شده؟ مثل همیشه نیستی؟-
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 پلک هایش را لحظه اي بست ،گونه ها و فک منقبض

 شده اش را دیدم

 چشمانش که باز شد،دیگه خبري از ان شکالت

 شیرین نبود،حاال یک قهوه ي تلخ خیره ي چشمانم

ودب  

 اره،فقط دوستون دارم همین،خداحافظ-

 قبل از آنکه من حرفی بزنم تنش را عقب کشید و در

 ماشین را بست،من ماندم و حیرتی عمیق،می

 دانستم یک موضوعی پیش آمده بود که حسام را

 !اینطور بهم ریخته بود،او مانند همیشه اش نبود

 !انگار اوضاع با حسام بر وفق مراده-

ن را از میانه افکار هاي به هم ریختهصداي علی اقا م  

 ام بیرون کشید،کمی زمان برد تا جواب دهم

 بله، الحمدهللاا-

 نگاهش را از اینه ي ماشین بر خودم دیدم ،معذب

 شده از این تماس غیر ارادي سریع چشم گرفت

 بهار را بخوابونید روي صندلیش،فکر میکنم خیلی-

 وقته خوابش برده

از زمان ورودم به ماشین در چشمانم سمت بهاري که  

 همان حالت اولیه مانده بود نشست،البته سرش کمی



 به سمت گردنم چرخیده بود ،نگاهم از روي پلک

 هاي بسته و گونه هاي گل افتاده اش روي دهان

 نیمه بازش و ان لب زیرین نمکی اش نشست،انقدر

 ذهنم درگیر شده بود که متوجه نشده بودم بهار

نحصارم کمی جا به جایش کردم وخوابش برده،میا  
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 زیپ کاپشنش را باز کردم و با احتیاط روي صندلی

 قرارش دادم،نمیشد کمر بندش را ببندم ،همین

 تکان ها هم می توانست بیدارش کند

 امروز بهش خوش گذشت؟-

 سوالش رده هایی از نگرانی را با خودش داشت،با

یش دوباره لبخندي روي لبم جایاداوري خنده ها  

 خوش کرد

 بله،خیلی خوب بوده-

 چطور از خودتون جداش کردید؟-

 نگاهم هنوز روي بهار غرق خواب بود

 اولش با بغض و ناراحتی رفت اما رفتار گرم مربی-

 اش این دوري را براش راحت کرد

 الحمدهللاا،این نزدیکی براي هر جفتتون خیلی-

اي جذاب دیگه اي همخوبه،انگار حسام خوبی ه  

 داره



 نام حسام دوباره من را یاد رفتارهاي آخرش انداخت

 ،نگاهم از بهار روي موهاي مردانه و مرتب پشتش

 نشست،تمام سعیم را کردم لحن مودب و پر احترام

 .باشد

 راستی اون شب نگفتید دلیل این دیدار دوباره-

 !چیه

 دستش سمت داشبرد جلو رفت و بعد از صداي باز و

 بسته شدنش،دستش سمت عقب کش امد،نگاهش

 از درون اینه ي ماشین روي صورتم نشست

 اینو باید خیلی وقت پیش بهتون میدادم، البته که-
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 فکر نمی کنم دیگه به دردتون بخوره

 به دست و وسیله ي میان انگشتانش نگاه

 !کردم،موبایلم بود

 !موبایلم-

 خندید

- نتی را باید پس داداما  

 ممنونم-

 دست جلو بردم و موبایل را گرفتم

 یه موضوع دیگه هم هست-

 نگاهم از روي موبایل قدیمی ام باال آمد و این بار از



 آینه ي وسط ماشین روي چشمانش نشست

 چی؟-

 حال چشمانش تلخ شد

 پلیس کامران رو گرفته-

 آب یخی یکباره بر روي سرم ریخته شد،تمام تنم

ره پر درد سوزن سوزن شد و رعشه اي به جانمیکبا  

 افتاد

 !!نه-

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 میدونم قرار بود دنبالش نرم ولی پلیس مثل ما از-

 این تصمیم منصرف نشده بود و بابت جرمهاي

 دیگش دنبالش بود و انگار اول هفته موفق شدن

 بگیرنش
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بی را میان استخوان هاي تنم احساسسرماي عجی  

 کردم،انگار تنم پر درد از درون وارد حفره اي سیاه و

 پیچ در پیچ میشد

 شما دیدینش؟-

 بله،البته حرف باهاش نزدم،اما اگر بخوایم بدهی ها-

 را از گردن شما برداریم باید باهاش رو به رو بشید

 پر ترس و اضطراب درگیر با آن رعشه ي پر وحشت



گفتم بلند  

 نه،نه،نمی خوام...نباید سمت ما بیاد،نباید مارو-

 ببینه

 ماشین ایستاد و تن مردانه ي او سمت من چرخ

 خورد،نگاه نگران و حمایتگرش روي من لرزان و

 وحشت زده نشست

 ریحانه خانم،تا شما نخواید کامران نه میتونه-

 ببینتت و نه میتونه بهت نزدیک بشه،

هایم را به درد اورده فضاي سرد ماشین استخوان  

 بود

 نمی خوام در مورد بهار بفهمه،اون عوضیه ،ازم-

 !میگیرتش

 بغض پر دردي بیخ گلویم نشست و نفسم را بند اورد

 نگاه مهربانش روي صورت اشفته ام نشست

 نه نمی تونه،قانون بهش اجازه نمیده-

 سرم را محکم به حالت نفی تکان دادم و با صدایی

از میان نفس هایی که به زور ازگرفته و پر بغض   

 گلویم بیرون می امد ناله کردم
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 اون عوضی میدزدتش،همونجور که همه ي خوشی-

 هامو دزدید،اون از من متنفره



 نه نه،ریحانه،منو ببین..لطفا...افرین...کامران تو-

 زندانه،حاال حاال ها هم قراره اون تو بمونه،من یک

م از شماها باهاش حرف نمیزنم و نخواهم زد،ازکال  

 پلیسم می خوام،بابت امنیت روانی و جسمانی تو و

 بهار هیچی بهش نگه...باشه؟

 سرم را به نشانه ي تائید تکان دادم و همان موقع

 اشکی روي گونه ام چکید

 او سریع با لحنی پشیمان و مهربان گفت

- اما بایدمتاسفم،نمی خواستم این طور بهمت بریزم،  

 می دونستی ،این حق تو بود که بدونی و انتخاب

 کنی

 من انتخابمو کردم،یکبارم گفتم نمی خوام هیچ-

 جوره پاي این فرد دوباره به زندگیم باز بشه

 باشه،هر جور تو بخواي ،ادرس خانه ي جدیدت را-

 بهم میگی تا زودتر برسونمت،نیاز به ارامش و خواب

 داري

را گفتم و او دوباره سمت فرمانارام و زیر لب ادرس   

 .برگشت و ماشین حرکت کرد

 پتو را دور خودم پیچاندم ،کمرم را به شوفاژمحکم تر

 از قبل فشردم،درونم یخبندانی بی سابقه به پا شده

 بود،انگشتانم از سرما بی حس بودند ، سرم گیج می



 رفت و مشتی پتک مانند هر چند دقیقه بر پس سرم

 می کوبید
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 بعد رسیدنم به خانه نمی دانستم چطور باقی روزم

 را طی کردم،مانند مرده اي متحرك خودم را به امید

 بیهوشی شبانه کشانده بودم و حاال قرنیه ي چشمانم

 از باز ماندن بیش از اندازه به درد امده بودند،هر بار

 که پلک هایم چند دقیقه روي هم می نشست،تصویر

 کامران پشت پلک هایم جان می

 گرفت و حال خرابم را بدتر از قبل میکرد

 از خدا تمناي یک لحظه بی خبري از این دنیا را

 داشتم.ضعفی کشنده از باالي ران هایم تا زانوهایم

 کشیده میشد،انگار چند طناب پر قدرت جانم را به

 سمت کف پایم می کشند.دوباره تصویرش و اینبار

انده ام بعد رفتنش پیش چشمانم جانگریه هاي درم  

 .گرفت

 پلک هاي پر دردم دوباره پریدند و نگاهم روي بهار

 میان رختخوابش ماند،ان مرد لیاقت نام پدر بودن را

 ندارد، بهار بی پدر بزرگ بشود بهتر از بودن ان مرد

 بی غیرت در زندگی اش است، خودخواهی است اما

را نداشت، ان همکامران حتی لیاقت مرد و مردانگی   



 !بعد از دیدن حسام و شناختنش

 اما اگر حسام بفهمد؟ می دانم او من را باز هم می

 خواهد! اما اگر برگشتنش دردسرهایم را بیشتر کند،

 انوقت حسام باز هم من را میخواست؟

 صداي زنگ ایفون نگاهم را از بهار سمت سالن غرق

م،اما نوردر تاریکی کشاند،احتماال اشتباه شنیده بود  

 کم سفیدي که از گوشه اي درون سالن سیاه دیده
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 !میشد میگفت صدا حقیقت داشته

 اما چه کسی بود؟چشمانم میان تاریکی دنبال ساعت

 کشیده شد،اما خود طبیعتا هیچ چیز مشخص

 نبود،زنگ دیگري و صداي ایفون که در سکوت خانه

دن یخ زده و سستم به زور ازچند برابر شنیده شد،ب  

 روي زمین بلند کردم و همانطور پتو پیچ سمت سالن

 رفتم و به تصویر ایفون و چهره ي مریم پر تعجب

 نگاه کردم

 پر تعجب گوشی را برداشتم

 مریم؟!خوبی؟! اینجا چی کار میکنی؟؟-

 مریم با شنیدن صدایم چشمانش گرد شد و سریع به

 ایفون نزدیک شد

- ردم از نگرانی؟ بزن بیام باالزنده اي؟ م  



 من زنده ام؟ مگر قرار بود نباشم؟ اصال چرا اینقدر

 نگرانه؟؟ بدون جوابی میان ان حجم از تعجب در را

 زدم

 محمد برو جواب داد...باشه بهت خبر-

 میدم...خداحافظ

 این دختر دیوانه چرا وسط خیابان داد و فریاد راه

 !انداخته بود

دم و نور مخفی دور خانه روشنچراغ کنار ایفون را ز  

 شد،همان نور ملیح هم چند ثانیه اي کورم

 کرد،صورت جمع شده از نور را سمت ساعت کشاندم

 !و حاال عقربه ها را روي یک و نیم دیدم

 ساعت یک و نیم مریم دقیق اینجا چی کار میکرد؟
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ر مریم بامیان تعجب و گنگی حضور یکباره و بی خب  

 صداي تقه اي به در خانه سمت در رفتم

 در باز شده به جاي من او با توپی پر و طلبکار داخل

 امد

 تو میخواي مارو سکته بدي؟-

 متعجب با چشمانی گرد برو بر نگاهش کردم

 دقیق این گوشی که حسام جونت برات خریده چه-

 نقشی داره؟



 داري چی میگی تن تن؟ اصال ساعتو دیدي؟ این-

 وقت شب اینجا چی کار میکنی؟

 چشم و ابرویش بدون هیچ صدایی برایم غرش کرد

 خسته نباشی خانم،شما تو خواب ناز بودي و بقیه-

 در حال سکته

 زنگ ایفون نگاه متعجبم را دوباره سمت تصویر

 کشاند

 چه خبره امشب؟-

 عصبی با توپ تندش سمت ایفون رفت

 حسامه ،بدو یه چیز سرت کن-

حیرت زده با صدایی بلند تر از قبل خشکم زد و  

 گفتم

 معلومه شماها چتونه؟ حسام اینجا چی کار میکنه؟-

 برو یه چیز بپوش اون با اسانسور نمیاد االن میرسه-

 باال

 به اجبار سمت اتاق رفتم،حرف مریم درست بود

 ،زودتر از انچه من فکرش را کنم صداي در امد ،نمی
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 فهمیدم ! شاید اتفاقی افتاده و من خبر ندارم؟ اما

 چه ربطی به زنده ماندن من دارد؟ نکنه طاهر فرار

 !!کرده؟؟ شایدم کامران؟



 ریحانه کجاست؟ حالش خوبه؟؟-

 صداي نفس بریده و نگران حسام بود که نرسیده

 حال من را می پرسید

 سالم،خوبه نگران نباشید-

یم گفتصداي پریشان حسام پشت بند مر  

 خدایا شکرت،خدایا شکرت-

 چادر را روي سرم انداختم ،حرف هایشان استرس به

 جانم تزریق کرد،حال خراب خودم کم بود که این

 اتفاق غیر مترقبه بهش اضافه شده بود

 در را باز کردم،نگاهم با نگاه پریشان و نگران حسام

 گره خورد،در اتاق را دوباره اهسته بستم

- کرده؟سالم،طاهر فرار   

 نگاه هر دویشان نامفهوم روي من ماند،من در نادانی

 خودم دست و پا زدم

 اومده خانه قبلیم اره؟ نکنه ادرس اینجا را فهمیده؟-

 مریم سمتم امد و پشت دستش را روي پیشانی ام

 گذاشت،چشمانش گرد شد

 چقدر یخی،همون رنگ به صورتت نیست! بیا بشین-

ي زمین نشستحسام سریع سمتم امد و کنارم رو  

 ،چشمانش با نگرانی روي صورتم نشست

 خوبی جان دلم؟-



 یه اب قند براش درست کنم،فکر کنم االنه که غش-
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 کنه

 حسام همانطور که نگاهش خیره ي صورتم بود حرف

 مریم را تائید کرد

 چشماشم خیلی بی حاله-

تا به گفته مریم چراغ اشپزخانه را روشن کرد و رفت  

 ي خودش ابقند را درست کند

 من درگیر افکار کج و معوج خودم با تنی که دوباره

 لرز مهمان ناخوانده اش شده بود به چهره ي حسام

 که هنوز پر دقت خیره ام بود نگاه کردم

 میشه بگید چی شده؟ من نمی فهمم!اگر قضیه-

 طاهر نیست پس چی شده؟

ت و کور سویینگاه اشفته ي حسام رنگ عشق گرف  

 در درونم را گرم کرد

 عزیز دلم نمیگی جواب تلفن نمیدي مارو نگران-

 میکنی؟

 گوشی ام را از وقتی به خانه امده بودم از کیفم در

 نیاورده بودم،خب قرار بود به حسام خبر بدم

 متاسفم،کال فراموشم شد،ولی خب یه جواب ندادن-

یهبه تلفن انقدر پریشونتون کرده؟یکم غیر عاد ! 



 همه چی بر وفق مراد باشه و طرفم قوي و محکم-

 باشه وقتی دو ساعت جواب تلفنش را نده همه

 !نگرانش میشن، اصال هم غیر عادي نیست

 لحن حق به جانب مریم نگاهم را گرد کرد،باورم

 نمیشد این همه نگرانی بابت یک جواب تلفن ندادن

 !!باشد
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- ن این وقت شب اومدین چون من جوابیعنی اال  

 تلفنم را ندادم؟؟مریم واقعا؟

 حرفاي علی مریم خانم را نگران کرد-

 لحن توضیح دهنده ي حسام نگاهم را دوباره سمتش

 کشاند،نگاهم را که دید با محبت ادامه داد

 مریم خانم یه ربع پیش پریشون و وحشتزده بهم-

زتونزنگ زد که علی ظهردر مورد حرفاي امرو  

 بهشون گفته و خواسته حواسش به تو باشه،چون

 وقتی رسوندنت خونه حالت خوب نبوده،مریم گفت

 از ظهر هر چی زنگ زده جواب نمیدي و میترسه تو

 از ترس غش کرده باشی یا یه بالیی سرت اومده

 .باشه! فکر حال بدت داغونم کرد

 دهانم از حرف هاي حسام باز ماند ،می توانستم

صور کنم که با ان حال نگران و ترسیدهمریم را ت  



 چطور با حسام صحبت کرده وحرف هاي غلو شده

 اش باعث شده او به چه چیزهاي ترسناکی فکر کند

 که اینطور با لباس خانگی و اشفته به خانه ي من

 .بیاید

 سرم را به افسوس تکان دادم،که انگار این تکان

سرم خود خواسته به خرابه هاي درونم کمک کرد که  

 گیج رفت ،دستم را مقابل صورتم گرفتم

 چی شد؟ ریحانه؟-

 اواي اغشته به مهر و نگرانی اش دلم را خون

 کرد،دلم نمی خواست حسام من را مدام اینطور

 !خراب و پژمرده ببیند،من زن ضعیفی نبودم
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 زیر لب پر اطمینان زمزمه کردم

 خوبم،فقط خسته ام-

- ته نیستی، تو همین نصف روز انقدر نشستی باخس  

 افکار کامران و ترس برگشتنش خودتو شکنجه

 دادي که بدن بیچاره ات ضعف کرده

 صداي پر شکایت و عصبی مریم بود که با چشم

 بسته نزدیک شدنش را احساس کردم، دوست

 .نداشتم من را اینطور جلوي حسام ترسیم کند

- بخور ریحانه جان،یکم از این ابقند  



 !چه فضاي متضادي را این دو نفر برایم ساخته بودند

 چشم باز کردم ،مریم رو به رویم نشسته بود و با

 پلک باز کردنم لیوان را سمتم گرفت

 راستشو بگو،اصال شام خوردي؟-

 من حتی ناهار نخورده بودم و شام؟ وقتی به بهار غذا

 .میدادم یه خرما دهنم گذاشتم

فتم و بی توجه به سوالش بالیوان را از دستش گر  

 لحنی جدي گفتم

 میدونی من وقتی جواب تلفن نمیدم یعنی نیاز به-

 تنهایی دارم،بعد زنگ زدي با یه ترس الکی اقا

 حسامم را اینطوري کشوندي اینجا،که چی؟ کامران

 پیداش شده!خب شده باشه، یعنی منو انقدر ضعیف

سکتهدیدي که یه بالیی سر خودم بیارم یا از ترس   

 کنم؟ کامران از طاهر که بدتر نیست!هست؟

 چشمان مریم جا خورده از حرف هایم گرد شد،انگار

 توقع نداشت در مقابل نگرانی اش بهش بتوپم که
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 حرفم تمام نشده گفت

 اگر چیزي نشده پس چرا قیافت شبیه میت-

یدي وشده،وقتی تا اسم کامران اومده مثل بید لرز  

 االنم معلومه درونت ویران شده،تو از کامران بیشتر



 !از طاهر میترسی،چون طاهر باباي بهار نبود

 مریم درست می گفت من ویران بودم،من ترسیده

 بودم و حرف ساده ي مریم اتشی میان گلویم شد،بی

 توجه به حسام لیوان ابقند را نخورده کنارم گذاشتم

 و با خشم گفتم

- یرتو به دختر من نچسبون،کامراناسم اون بی غ  

 هیچ حقی در مقابل بهار نداره

 نه نداره،بهار اول و اخرش براي توئه،مگه نگفتم-

 همیشه پشت تو و مارشمالو هستم،اون مرد اصال

 صالحیت داشتن شمارو نداره که حتی اگه داشت

 تمام داراییمو میدادم و اجازه نمی دادم یک قدم

 .نزدیکتون بشه

ن و غم گرفته ام مبهوت حرفشمردمک لرزا  

 سمتش چرخید،روي نگاه امن و ارامش نشست،دلم

 حصار مردانه اش را خواست،محرمیتی تا بشود سر

 بر روي سینه اش بگذارم و این امنیت را با پوست و

 جانم احساس کنم

 لبخند ارامی بر روي لبش نشست

 تو گنجشکک منی، ریحانه ي منی، سی و خورده-

دم تا تو پیدات بشه و با پیدا شدناي سال صبر نکر  

 یه عوضی همه چیو ببازم حتی اگه قانون طرفش
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 باشه ، میگم و هی تکرار میکنم تا بدونی چقدر برام

 !با ارزشید و یه موقع از پا پس کشیدنم نترسی

 او دوباره همه ي افکار تلخم را ناگفته خواند

- اتاق فنقلتو بغل بگیر و اسودهاالنم پاشو برو تو   

 بخواب،اصال حسامت هیچ تو مگه خدا را نداري

 خانومم؟ برو بخواب تو زیر سقف خدایی که بیشتر از

 من حواسش به ریحانه ي بهشتیشه

 حرف هاي پر آرامشش غوغاي درون و بیرونم را

 خواباند،او درست می گفت ،من به زبان خدا داشتم و

 !در باور تنها بودم

اره ارام شدم ،به چشمان پر جذبه ي مهربان ویکب  

 قهوه ایش نگاه کردم،حضور این مرد و عشق بی حد

 و حصرش می گفت خدا عجیب دوستم دارد ،حسامم

 جبران تمام سختی هایم بودو خدایم را شکر که او

 .همه جوره این عشق را بهم اثبات میکرد

 میان بغض لبخند روي لبم نشست

- ق خدا به منهحضور تو سندي بر عش  

 نگاهش برق زد و لبخندي پر شعف بر روي لبانش

 نشست

 خدا را شکر-



 لیوان ابقند را برداشتم و ارام از جایم بلند شدم،چند

 قدم ازشون فاصله گرفتم که چرخ خوردم و رو به

 مریم گفتم

 پاشو ،جاتو بنداز ،من فردا باید برم سر کار-

ناگوشش بازمریم با نگاهی قلبی طور و نیشی که تا ب  
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 شده بود از جایش بلند شد،خب فیلم هندي این بچه

 !را هم ما امشب بازي کردیم

 چشم،چشم شما مارو نزن،اون ابقندم بخور خیال-

 ما دوتارو راحت کن

 و با همان چشم و ابروي قیلی ویلی رفته سمت اتاق

 رفت

بلند شدحسام با همان لبان کش امده از جایش   

 بااجازه ات منم برم-

 دلم نمی خواست او برود،او تکه اي بزرگ از ارامش

 من بود،سعی کردم لحنم عادي و ساده باشد

 تا صبح سه ساعت بیشتر نمونده،همینجا استراحت-

 !کنید

 حرفم تعجب را مهمان صورتش کرد ،شرمگین شده

 از حرفم،نمی دانستم چه بگویم که او پیش دستی

 کرد



- سم مزاحم باشممی تر  

 احتماال بهترین وقت بود حرفم را پس بگیرم،اصال

 زدن این حرف صحیح نبود

 وقتی صاحب خانه تعارف کرده،یعنی مراحمی-

 داداش

 مریم همانطور که حسام را صمیمی مخاطبش قرار

 داده بود، متکایی به سینه اش چسباند

 زحمت تشک اوردن فقط با خودت-

 حسام خندید

- کمد بر میدارمباشه،خودم از   
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 حسام تنها سمت اتاق تاریک رفت که مریم سریع

 سمت من امد و با ادا اطواري جیغ بی صدایی کشید

 و کمی باال و پایین پرید

 جا خورده و متعجب به حرکات دیوانه وارش نگاه

 کردم

 راستی رختخواب کم نیست؟-

 مریم قبل من سریع سمتش چرخید

- ه ،شما راحت باشن  

 حسام تشک سفید رنگ را کنار دیوار انداخت

 من گرمایی ام با یه چادر گرمم میشه-



 چادر ریحانه هست-

 همون خوبه،ممنون-

 جا خورده از مکالمه ي بینشان فقط نگاهشان کردم

 فقط من نماز صبح بخونم میرم خانه که براي-

 شرکت اماده بشم

 باشه،شبتون بخیر-

من سمت اتاق رفت و من همانطورمریم زودتر از   

 کنار در اتاق خیره به او که مقابلم ایستاده بود ماندم

 خوب بخوابی-

 همه چیز روي دور تند افتاد و من هنوز باورم نمیشد

 که من چطور ان پیشنهاد را دادم،سعی کردم لبخند

 بزنم

 راحت باشید و شبتون بخیر-

قابقندم را یکباره سر کشیدم و سریع سمت اتا  

 رفتم
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 وارد اتاق که شدم،مریم کمین کرده چادر از سرم

 کشید و سریع بیرون رفت

 انقدر کارش سریع بود که من فقط توانستم هینی

 بکشم

 با لبخند خوش خوشان و موفقش وارد اتاق شد و



 همانطور که پایین تنه اش را تکون میداد رو به رویم

داي خفه اي خواندچرخ خورد و با ص  

 نه چک زدیم نه چونه دوماد اومد تو خانه-

 سریع سمتش رفتم و دستم را روي دهانش گذاشتم

 هیس، هیس، می شنوه-

 ریز ، ریز خندید

 خوب خفم کردي-

 رهایش کردم و سمت تشک باقی مانده رفتم

 بیا بخواب که امشب به اندازه کافی اتیش به پا-

 کردي

اقی مانده را برداشتدنبالم امد و دو پتوي ب  

 خوب کردم ، ندیدي چه خوشگل نیگات میکرد،-

 می خواست قورتت بده

 با مشت و پر حرص به بازویش کوبیدم و متکایم را

 نرم کنار سر بهار قرار دادم و با صداي خفه اي گفتم

 خجالت بکش-

 کنارم دراز کشید و دهانش را خندان به گوشم

د بیرونه بروچسباند، اونی که داشت قورتت میدا  
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 بهش بگو خجالت بکشه

 بهار کنار ارام تکان خورد که سریع سمتش برگشتم



 هیس، بیدارش کردي-

 و با دست اروم روي کمر بهار را نوازش کردم تا

 دوباره غرق خوابش بشه

 حسام

 به چادر میان دستم نگاه کردم،میان تاریکی اتاق

ید،روي تشک نشستم و چادرمانند برف می درخش  

 را ارام و پر احتیاط زیر انگشتانم نوازش کردم،نگاهم

 سمت در اتاقی که دلبرکم درونش بود نشست،دراز

 کشیدم و در همان حال چادر را در هوا تکان دادم و

 روي تنم انداختم،ساعد دستم را زیر سرم

 گذاشتم،انگشتان دست دیگرم دوباره تارو پود چادر

ودشان گرفت و اینبار به زیر بینی امرا میان خ  

 ..گرفتمش

 همان عطر بکر شامه ام را پر کرد و دلم را

 لرزاند،پلک بستم و تصویر چهره ي زیبا و فرشته

 گونه اش پشت پلکم جان گرفت، به جاي چادر

 خودش را زیر پوست انگشتانم حس

 کردم،غوغایی از خواستنش دوباره درونم را بهم

ز کرد و این بار هم دوباره رو بهریخت،چشمانم را با  

 ...همان در

 نفس عمیقی کشیدم،به سقف نگاه کردم،خدایا دمت



 گرم،امشب و این چادر و خوابیدن زیر این سقف

 جزو محاالتم بود،ممنون که رویاهامو انقدر شیرین و
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 !ناخواسته براورده میکنی

امشب ناممکنپلک بستم،می دانستم که خواب   

 ترین اتفاق است،اصال مگر میشد با حضور این عطر و

 یاد لمس گنجشککم امشب در این خانه اینطور

 نزدیک بهش بخوابم؟

 دوباره پلک هایم باز شد و اینبار ذهنم سمت ظهر و

 !حضور علی و رفتار پر مالکیتم کشیده شد

 احمقانه بود که حال خوشم را با یاداوري اتفاقات

اب کنم،هر کار کنم،هر چقدر دیوانه يامروز خر  

 .ریحانه ام باشم رفتارم در مقابل علی زشت بود

 حرف و نگاه علی را با خودم دوباره دوباره براي

 هزارمین بار مرور کردم،خوش برخورد و گرم و پر

 احترام،رفیق قدیمی من مثل همیشه بود حتی برایم

 ابراز خوشحالی کرد اما من چه کردم؟

گی از رفتار چیپ و بی ارزشم دست رويبا کالفه   

 صورتم کشیدم،علی هیچ وقت اشاره اي به خواستن

 !ریحانه نکرد،درد رفیق من بهار بود

 دردي که من بهتر از هر کس می دانم سال هاست که



 زجرش میدهد و من به مزخرف ترین حالت داشتن

 بهار را در چشمش فرو کردم، ان هم به چه علت؟

ایده ال تر از من براي ریحانه است؟این که علی مرد   

 تمام ترس هایی که با من داشت کنار علی بی معنی

 میشد؟

 خوب این افکار همه در ذهن معیوب و مریض من باال

 و پایین میشد و ریحانه و علی دو فرد بی خبر از این
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 موضوعات فقط از رفتار امروزم اسیب دیدن! ناباوري

 !!و تعجب را در نگاه ریحانه ام به خوبی دیدم

 چه احساسات گندي از درون می خوردتم،اصال تمام

 این ها تقصیر مهتاب نچسب و مزخرفه، ترس از

 دست دادن ریحانه من را حتی به جان علی انداخته

 بود، اینکه بدانی حرف هاي چرند یک ادم دیوانه و

 معلوم و الحال قرار است شرکتت را براي

 گنجشککت قفس کند و بدانی رفیقت باغی امن

 براي پرواز مرغ عشق کوچکت است تو را انطور بی

 !!وجدان در مقابل دوستت نشان میدهد

 سر جایم نیم خیز شدم و تمام چادر را بهحصارم

 کشیدم،انگار این تن نحیف ریحانه ام است که من

 باید ازش محافظت کنم،می دانم از فردا باید چه



رف نامربوطی به گوشم بخورد درجا اخراجکنم،هر ح ! 

 قبل از این که دلبرکم چیزي به گوشش برسد باید

 این بلوا را بخوابانم وگرنه این حرف ها گره ي کوري

 به اشنایی ارام شده یمان می انداخت و او را دوباره

 .می ترساند

* 

 نمی دانم کی خوابم برد، االرم ضعیف گوشی ام پلک

 .هایم را لرزاند

ستم بی اختیار براي لمس محبوبه ام روي تنمد  

 کشیده شد و با برخورد انگشتانم با جسمی نرم و

 ضخیم تر از چادر یکباره پلک هایم پرید و به پتوي

 تک نفره اي که رویم کشیده شده بود نگاه کردم
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 یک قدم با تو      

 صبح بخیر-

را صداي پر مهر اهسته اي نگاه گیج و خواب الودم  

 !سمت خودش کشید

 چشمانم روي چهره ي عارفانه و معصومش میان نور

 کمی که از سمت اشپزخانه می تابید متوقف

 .شد،لبخند ملیحی روي لبانش خود نمایی کرد

 نگاهم روي سر و تن نشسته اش پایین رختخوابم

 ماند،روي چادري که به جایحصار من روي سر او



 .می درخشید

- یناز سرما جمع شده بود  

 طعم گس دهانم را کالم پر مهرش شیرین کرد،پتو را

 کنار زدم،

 ممنون...قبول باشه-

 او پر مهر بدون انکه نگاهش را بگیرد همانطور خیره

 ام ماند

 مچکرم-

 از جایم بلند شدم و سمت سرویس بهداشتی

 رفتم،ابی به دست و صورتم زدم،وضو گرفته بیرون

ا جانمازشامدم،به جایش نگاه کردم،خالی بود،ام  

 هنوز پهن بود

 صدایی که از سمت اشپزخانه می امد می گفت کسی

 .انجا است،چیزي نپرسیدم و قامت بستم

* * 

 *ریحانه

 صداي هللاا اکبر ساده اش دلم را مالش داد،مخفیانه و
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 یک قدم با تو      

 آهسته سر از آشپزخانه بیرون آوردم و به قامت

م برایش ضعفمردانه اش خیره شدم،دل  

 !رفت،محونماز دو رکعتی ساده اش شدم



 نمازش که تمام شد ،سرم را سریع عقب کشیدم و

 به لقمه و نان و پنیر و سبزي محقري که برایش

 گرفته بودم نگاه کردم،این تمام آن چیزي بود که من

 هر صبح می خوردم،این که دلم بخواهد او هم سفره

 ام بشود انتظار بزرگی نبود

- ه جانریحان ... 

 از شنیدم نامم از زبانش پر از حال خوب شدم،سریع

 لقمه ي میان مشما را درون پیش دستی

 گذاشتم،چادرم را روي سر مرتب کردم،سریع اما پر

 احتیاط از آشپزخانه بیرون امدم

 یه لحظه-

 کت چرمش میان دستش مقابل در ایستاده بود،نگاه

 مشتاقش میان پیش دستی و من چرخید،رو به

ویش ایستادمر  

 بفرمائید-

 پیش دستی را به سمتش گرفتم،براي برداشتن لقمه

 دست دراز کرد که با حال خوشی ادامه دادم

 یه صبحانه ي مختصر تا رسیدن به خونتون-

 نگاهش پرلذت خیره ي چشمانم شد

 بی دلیل نیست که اینطوري مجنونت شدم،تو-

 !عجیب شیرینی



ده سرخ و سفیدمانند دخترك هاي تازه به بلوغ رسی  
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 یک قدم با تو      

 شدم و سر پایین انداختم و نگاه مخفی کردم،قلب

 کوچک نابلدم دوباره دیوانه وار می تپید و می

 .دانستم او این صدا را میان سکوت خانه ام میشنود

 ممنون که منو نگران خودت کردي تا همچین شب-

 .و صبح قشنگی برام بسازي

بود و گرنه چطور میتوانست اینطور او بی شک شاعر  

 !زیبا و دلچسب حرف بزند

 لبخندم دیگر چیزي نبود که بشود راحت مخفی اش

 کرد

 من ممنونم که اومدین،دیشب جزو معدود شبایی-

 .بود که با یه حس امنیت فوقالعاده خوابیدم

 زیاد دور نیست،ان شاهللاا تمام شب هات این رنگی-

 !میشه

دلم اب کرد و سینهام را قلقک معنی کالمش قند در  

 داد ،شاید جان دادم تا رویم بشودکه آرام زمزمه کنم

 ان شاهللاا-

*** 

 ریحانه،ریحانه...یه دقیقه گوش کن من چی میگم-

 انگشتانش به بازویم چنگ انداخت



 !آي، َکندي-

 اما خب همین کارش تنم را وادار کرد که بایستد تا او

اش را تکرار کنددوباره خواسته ي غیر منطقی   

 من کاري بهش ندارم که،فقط میخوام بیام به عنوان-

 خالهي بهار مهدش رو ببینم

 در حالی که جاي پنجولش را با دست می مالیدم
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 یک قدم با تو      

 ابرویی برایش باال انداختم

 تو االن جاي من بودي باور می کردي؟ به نظرت من-

 چند سالمه؟

با همان قیافه ي پیگیر و راسخشمریم پر خواهش   

 دنبالم تا اتاق امد

 اصال باهاش حرف نمی زنم خوبه؟-

 دست به کمر میزنم

 تو مگه می تونی زبونتو نگه داري؟-

 بهار زیر پاهایمان چهار دست و پا رفت و بی خیال ما

 سراغ کیف مریم رفت

 ریحانه،لوس نشو دیگه،ببین منو نبینه کال فراموشم-

راه ارتباطی من با شایان توییمیکنه، تنها   

 کالفه مانتویی را بی حواس برداشتم و در همان حال

 نیم نگاهی به بهار انداختم تا ناغافل چیزي دهانش



 نکند ،گفتم

 زشته،به خدا می فهمه،نمیگه این دختره کله سحر-

 داره میاد شرکت چی کار؟

 چینی به بینی اش انداخت

- نشه اون انقدر یبسه ،عمرا براش سوال  

 مواخذه کننده سریع گفتم

 !مریم-

 شانه باال انداخت

 خب راستشو میگم دیگه،اصال من از همین-

 یبسیش خوشم اومده

 بهار کم کم داشت با کله می رفت تو کیف مریم،با
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 یک قدم با تو      

 دست به بهار و کنجکاوي اش اشاره کردم

 وسایلت خراب شد،به من ربط نداره-

اشاره ي من سریع کنار بهار و کیفشمریم با   

 نشست،من هم مانتویم را به تن کردم و از اتاق

 بیرون زدم ، صداي رساي مریم از داخل اتاق می

 !گفت که او خیال عقب نشینی ندارد

 ریحانه،تو دل نداري؟ بابا گناه دارم-

 یک درصد این صداي پروي جلب نه گناه داشت و نه

اجازه بدم او با من به هیچ دلیل قانع کننده اي تا  



 شرکت بیاید

 انگار جواب نگرفته اش دوباره او را به دنبالم

 کشید،در حالی که بهار و کیف میان دستانش را زیر

 بغل زده بود وارد سالن شد

 االن اصال مشکل تو با منو شایان جانم چیه؟-

 نگاه عاقالنه اي به سر تا پایش کردم، خب حقیقتش

م گرفت، اما به سختی خودم رااز نوع کالمش خنده ا  

 کنترل کردم

 االن میشه دفعه دهم که میگم،شایان جانتون-

 راننده شخصی من و تو نیست،بعدش اگه بفهمه

 داري بهش نخ که چه عرض کنم طناب میدي ابروي

 .من و حسام میبري

 ابرو هایش در هم گره خورد، انگار جواب باب میلش

ا روي زمیننبود،خم شد و آهسته بهار و کیف ر  

 گذاشت و خودش هم مثال براي نظارت بر دل و جگر

 بیرون ریخته شده ي کیفش کنارش نشست
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 اوال حسام خان شما،اونو فرستاده تا خانمشو ببره-

 شرکت،چه من باشم چه نباشم،شایان می خواد این

 راهو بره،

روي زمینانگار یکباره طاقت از کف داد و سریع از   



 جهید و با حالتی توجیه کننده ادامه داد

 من می خوام این بشر طناب منو بگیره باال بیاد-

 بیفته تو باغ من،اما مشکل اینه این اقا اصال تو یه

 !دنیاي دیگه سیر میکنه

 در همان ثانیه ي کوتاه لبی ورچید

 بعدشم خیلی نامردي، من این همه در راه رسیدن-

دست و پا زدم ، حاال یه بار کهشما دوتا مرغ عشق   

 !نوبت من رسید شدم ابرو بر تو و حسام خان؟

 دلم به واقع برایش سوخت، راست میگفت، در راه

 رسیدن به حسام مریم حسابی به من کمک کرده بود

 ، اما خب موضوع االن فرق داشت، مریم می خواست

 شایان را از راه به در کند تا کمی وقتش را بگذراند و

کند و این از نظر من درست نبود کیف ! 

 لبخند مهربان و خواهرانه اي بر لب نشاندم

 تو خواهر منی، بهترین دوستمی ،قبول دارم حرف-

 ...خوبی بهت نزدم اما

 صداي زنگ ایفون کالمم را برید و مریم مثل فشنگی

 دوید سمت ایفون و من با چشمانی از حدقه بیرون

زل زدم زده به لب و لوچه ي کش امده اش  

 سالم، خوبید؟االن میایم پایین، بله بله حتما-

 به نیم رخ شاداب و مفرحش در صندلی جلوي
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 یک قدم با تو      

 ماشین خیره شدم

 یک ساعت بحث و نه و نو اخرش خانم خانما با همان

 زنگ ایفون یکباره براي خودش برید و دوخت و حاال

بته چهره يدر معیت جانانش خوش خوشانشه، ال  

 صامت و سنگ مانند شایان هیچ حس خوبی را

 .منعکس نمی کرد

 بهار را میانحصارم جا به جا کردم که از تغییر

 حالتش خوشش نیامد و خودش را میان دستانم

 تکان داد و بلند کرد تا دوباره مانند قبل تمام رویش

 به سمت پنجره باشد، نگاهم را از چشمان پر شعف

دممریم به بهار دا  

 چشم،فنقل خانم،ببخشید-

 بوسه اي نرم روي موهایش زدم و دست نوازشی بر

 کمرش کشیدم، اصال بهترش این بود که من بی

 خیال ان دو میشدم، مگر براي عشق اول مریم

 توانستم کاري کنم؟هرچقدر گفتم اقاي سلیمانی

 جاي پدرت را دارد و با تو متفاوت است گوش نداد تا

، البته کمی مشابهش رسید، خودش به همان نتیجه  

 این بار سر شایان هم مرغش یک پا داشت و باید

 .سرش به سنگ می خورد



مختص» نرود میخ اهنین بر سنگ«ضرب المثل   

 .همین مریم خانم بود

 با دراوردن گوشی محبوبم به پیام محبوبم نگاه کردم

 ، اینطور که معلوم بود امروز دیرتر به شرکت می امد
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 یک قدم با تو      

 !و ممکن بود همدیگر را نبینیم

 راستی برام پرسیدین؟-

 صدا و سوال مریم نگاهم را از گوشی سمتش باال

 کشید

 گفتم ، این موضوع به من مربوط نمیشه-

 شایان رسمی جوابش دادو او بدون این که خم به

 ابرویش بیاورد با همان لحن دوستانه و گرم دوباره

 گفت

- استم خودتون منو استخدام کنید ! فقطازتون نخو  

 یه سوال کوچیک بود

 حدس خواسته ي مریم سخت نبود، استخدام در

 شرکت بودن زیر گوش شایان

 اما این مرد زیادي نامالیم و سخت بود،بهتر اینطور

 مریم زودتر به راه درست برمی گشت

 متاسفم،سر من خیلی شلوغه-

و پا روي پامریم نفسش را با بی خیالی بیرون داد   



 انداخت

 باید از خود حسام خان بخوام، بالخره تا چند روز-

 .دیگه شوهر خواهرم میشه

 چشمانم از حرف مریم گرد شد و نگاهم بی اختیار از

 اینه سمت صورت شایان نشست، که نگاهش

 مستقیم به جلو بود

 مریم جان-

 مریم با چهره اي بی خیال و عادي سمتم چرخ خورد

 جانم-
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 یک قدم با تو      

 دندان هایم را روي هم فشردم و چشم و ابرویی

 برایش امدم اما سعی کردم لحنم عاري از هر حالی

 باشد ، البته که خیلی موفق نشدم

 شما امروز دانشگاه نداشتی؟-

 می دانستم خوب متوجه منظورم شده اما چش

 سفید به روي خودش نیاورد

 نه فردا کالس دارم-

- مقطعی می خونید؟تو چه   

 سوال یکباره ي شایان در کنار لحن جدي اش

 چشمان پر اشتیاق مریم را سمتش چرخواند

 لیسانس ، البته ترم هاي اخرم-



 شایان با همان نگاه بی حالت کوتاه به چشمان مریم

 نگاهی انداخت

 تو چه رشته اي؟-

 روانشناسی-

 نگاه شایان چند لحظه ي کوتاه میان نگاه پر شیطنت

سرحال مریم ماند و دوباره به خیابان خیره شد و  

 فکر نمی کنم با مدرك شما به نیرو نیاز داشته-

 !باشیم، بازم براتون می پرسم

 چشمانم گرد شد، همین االن گفته بود سرش

 شلوغه، انگار اسم حسام مقابل شایان مثل شاه کلید

 عمل می کرد ، چهره ي شاد مریم میگفت از

اورده خوشحال است موفقیتی که به دست  

 وقت ندارید مهم نیست، به کار نیاز ندارم،بیشتر-

 دوست داشتم پیش ریحانه باشم
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 یک قدم با تو      

 خنده ام گرفت به وضوح مشخص بود دارد ناز می

 کند

 ولی عمرا اگر شایان ناز می کشید، اصال دلیلی براي

 !این کار وجود نداشت

- وغه ،ایشونم اگر بخوانجناب بارگاهی سرشون شل  

 کسی را وارد شرکت کنن از بنده می خوان



 نمیشد به این گفت ناز کشیدن، چون لحن خشک و

 مودبش اصال همچین حسی القا نمی کرد

 خوب انگار مریم بال هم قصد کوتاه امدن نداشت

 گفتم مهم نیست، در مورد در جریان گذاشتن-

 ایشون در مورد کار هم شوخی کردم

- هر کردید؟االن ق  

 سوال شایان با همان لحن عصا قورت داده ،چشمانم

 را از حدقه بیرون زد ،انگار این اقا شایانم خیلی از

 مریم خانم خانماي ما بدش نمی امد، این شیرین

 عسل خوب کارشو بلد بود

 می دانستم مریم هم جا خورده اما روي حاالتش

ندخیلی تسلط داشت ، ابرویش را باال انداخت و لبخ  

 پر شیطنتی روي لبش نشاند

 می ترسید به جناب بارگاهی بگم؟-

 نخیر-

 او تند و محکم گفت اما لبخند از روي لب مریم پاك

 !نشد

 دیدي بالخره تو دامم انداختمش؟-

 به چهره ي کیفور و پیروز مریم گنگ نگاه کردم
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 یک قدم با تو      

- خیر محکمدقیقا چطور به این نتیجه رسیدي، اون ن  



 اخرش؟

 پشت چشمی نازك کرد

 بله دقیقا همون، عصبی کردن یه ادم منفعل شروع-

 عالیه

 خندیدم

 بله براي اینکه نخواد دیگه ریختتو ببینه ، شروع-

 خوبیه

 به بهار که با مربی اش سر ناسازگاري برداشته بود و

 نمی خواست کنارش بمونه نگاه کرد

- یاد، دیدي کهمن حرفی نزدم که بخواد ازم بدش ب  

 وقتی گفت سرشم شلوغه دیگه خودمو کشیدم کنار

 !پا میزاري رو خط قرمزش-

 نگاهش سریع سمتم چرخید

 خط قرمزش؟-

 سرم را به حالت تائید تکان دادم و با لبخند صبورانه

 گفتم

 نفهمیدي؟ خط قرمزش حسامه؟ انگار نمی خواد-

 جلوي حسام وجهه اش خراب بشه

 شانه باال انداخت

- تابلو بود ولی تا گفتم بی خیالش شدم چرا  

 نفس عمیقی کشیدم



 خودت می دونی جانم، ولی شایان مثل یه خانه-

 است که به ورودیش هزار تا قفل زدن ، کلیدي هم

 براي باز کردن اون ها نیست، اگر خود صاحب خانه
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 یک قدم با تو      

 نخواد هر چی سنگ بزنی دري برات باز نمیشه،

انم بهش نمی خوره دلش چیزي ضد اینو بخوادشای  

 صورتش در هم جمع شد

 چقدر دل منو خالی میکنی-

 از جایم بلند شدم

 می دونم رو مختم ولی وظیفمه به عنوان نفر سومی-

 که خیلی تو رو دوست داره این حرفارو بزنم

 دستت درد نکنه-

 کالمش پر طعنه بود ، اشکال نداشت، توقع این

ش داشتمرفتارها را از  

 خم شدم و گونه اش را بوسیدم

 تو هستی من زودتر برم، اگر دوست داشتی با-

 حسام حرف میزنم بابت بودنت تو قسمت مهد

 چشمان متعجبش گرد شد

 واقعا؟-

 لبخند مهربانی روي لب نشاندم

 بله،ولی در حد یه پیشنهاد ،اصرار نمیکنم-



 از جایش پرید و محکم بوسیدم

- نگفته حسام قبول میکنهاخ فداي تو بشم،تو   

 ازش فاصله گرفتم

 خدانکنه دیوونه-

 نگاهی به فضاي مهد انداختم و کمی طول کشید تا

 بهار را که دست به میز گرفته بود و می خواست رو

 پایش باایستد و مربی حواس جمعش که کنارش

 نشسته بود را پیدا کنم
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 یک قدم با تو      

- و، دیدیشم بی محل ازشدیگه هم سراغ شایان نر  

 عبور کن، مردهاي سرد و خشک بعضی اوقات به بی

 محلی نیاز دارن تا چشمشون باز بشه

 ناباورانه و خندان نگاهم کرد

 انگار داري سعی می کنی از تو مخ بودن دربیاي-

 خندیدم

 کوفت، خداحافظ-

 با خداحافظی اش سریع از مهد بیرون زدم

تم گوشی ام راهمانطور که سمت اسانسور می رف  

 بیرون اوردم و پیامی به حسام دادم، تا هر وقت

 .توانست با من تماس بگیرد

 با امدن اسانسور،گوشی را درون کیفم انداختم و



 پشت چند نفري که جلویم بودند سوار اسانسور

 شدم، نگاه چند نفري که داخل اسانسور شده بودند

 سمتم چرخید، از این همزمانی و سنگینی

ان جا خوردمنگاهایش  

 سالم،صبح بخیر-

 جز دو نفر بقیه جوابم را ندادند، اما نگاه یکی از

 مردان حالت بدي داشت، مخصوصا اون لبخند منظور

 !دارش

 حتما این برداشت من بوده وگرنه تا دیروز که از این

 !!خبرها و رفتارهاي سخیف در شرکت حسام نبود

 نگاهم را ازش گرفتم و چشمانم را سمت دیگري

 هدایت کردم، با رسیدن به طبقه ي خودم با معذرت

 خواهی از کنار بقیه رد شدم تا پیاده بشم
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 یک قدم با تو      

 یعنی همینه؟-

 !مگه چندتا چادري تو شرکت هست-

 از اسانسور کامل بیرون امده بودم که ان حرف ها را

 شنیدم و با توجه به مضمون کلمات مطمئن بودم

من هستم، بی اختیار نگاه سمت ان زن ومنظورشان   

 مرد جوان که هر دو مسیر نگاهشان به من بود

 برگشتم، همان لحظه در اسانسور بسته شد و من



 ماندم و سوالی در سرم چرا یکهو براي این دو نفر

 مهم شدم؟

 شانه باال انداختم، راهی براي رسیدن به جواب نبود

م باز نمی کردو ماندن در همان جا گره اي از افکار  

 با ورود به اتاق سالم کرده و سر جایم نشستم،

 مانیتور را روشن کردم و با بسم اللهی کارم را شروع

 کردم

*** 

 امروز دوباره سولماز سرد بود و تند خو،دوبار مجبور

 شدم بابت مسئله اي باهاش همکالم شم، چنان سرد

 و تند باهام صحبت کرد که به شدت بهم برخورد،

فتارش با بقیه مناسب و گرم بود اما در موردنوع ر  

 من انگار چیزي در موردم بود که او را شدیدا اذیت

 .می کرد

 سعی کردم به روي خودم نیارم، بالخره تمام ادم ها

 سر کارشون مشکالتی داشتند، حاال سولماز هم به

 !دلیلی نامعلوم از من خوشش نمی امد

ن و بسیاربه جایش المیرا و اقاي گودرزي مهربا  
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 یک قدم با تو      

 .محترم بودند

 ورقه هایی که براي امضا و تائید به اتاق گودرزي



 برده بودم را از دستش گرفتم

 خانم فخار، موقع فکس این برگه حتما این نوشته-

 ي پیوست شده ي زیرش را هم بفرستید

 سرم را به نشانه ي چشم تکان دادم

- نداشتن؟بله حتما،بقیه موردي   

 نه ، همه چی درست بود،ارسال کردید بهشون خبر-

 بدین که زود قوانین پیوست را از همین فردا اعمال

 کنند

 دوباره سرم را تکان دادم

 بله چشم-

 لبخند مودبی زد

 مچکرم-

 سرم را تکان دادم و از اتاق بیرون امدم

 چجوري بدت نمیاد کنارشی؟من ازش چندشم-

 !میشه

 !سولماز هیس، بسه-

 صداي آهسته و گرفته ي المیرا بود که سولماز را به

 !ساکت شدن دعوت می کرد

 در اتاق را بستم ،ارام به سمتشان رفتم،بی شک

 !منظور سولماز به من بود

 ناراحت شدم از این که اینطور زشت پشت سرم



 صحبت میکند، قرار نبود به روي خودم نیاورم، چون

 .هر دو نفرشان متوجه شنیدنم شدند
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 یک قدم با تو      

 بی هیچ حرفی ارام سر جایم نشستم، هر دو انگار نه

 انگار که حرفی زده اند ،مشغول کارشان شدند،

 عصبی شدنم در اختیارم نبود اما می توانستم کمی

 .صبر براي فرو کش کردن ان حس بد درونی ام کنم

 سعی کردم لحنم ارام و پر احترام باشد، قرار نبود

ن مثل او توهین کنمم . 

 سولماز جان ، مشکلی پیش اومده؟-

 نگاهش با اکراه سمتم چرخ خورد، نوع نگاهش

 متکبرانه بود

 نه عزیزم چه مشکلی!؟-

 لحن تندش می گفت که دارد انچه در سرش می

 :گذرد را مخفی می کند، بدون رو دربایستی گفتم

 دیروز حرف هاي پر منظوري بهم زدین، االنم به-

را جان حرفاي نه چندان قشنگی زدین، گفتمالمی  

 !شاید بینمون اتفاقی افتاده و شما ناراحتین

 لبخند پر طعنه اي روي لبانش نشست و پر استهزا

 گفت

 نه جانم شما به عشق و حالت برس ، من چی کار-



 !دارم به شما

 باز هم از همان حرف هاي مورد دار

 با جدیت به ان نگاه پر خشم نگاه کردم

- زم االن مثل قبل پر منظور تیکه انداختید، خببا  

 چرا درست صحبت نمی کنید تا منم قضیه را متوجه

 .بشم

 نیش خندي زد و تک ابرویی باال انداخت و با بیزاري
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 یک قدم با تو      

 نگاهم کرد

 ببین خانم محترم ،مثال چادري، شما در حد من-

االنم کل نیستید که بخوام بهتون تیکه بندازم،  

 شرکت در مورد شما و هنراتون خبر دارن، بعد شما

 خودتو بزن به نفهمی، اینارم گفتم چون اصرار

 داشتی ،پس نري زیر ابمو بزنی و از کار بی کارم

 کنی، من کار به تو و روش شغلیت ندارم

 حرف هایش را زد و در مقابل چشمان گیج و گنگ

 !من رویش را برگرداند و برگشت سر کارش

 هنرهام؟ تمام شرکت خبر دارن؟! از چی؟روش

 شغلی! چه روشی؟ این چرا یه مدلی حرف میزد که

 !!حرف هایش نه سر داشت نه ته

 نگاهم متعجب سمت المیرا چرخید، می دانستم



 !سولماز دیگه یک کالم هم باهام حرف نمیزنه

 آرام و با صدایی گنگ پرسیدم

 تو متوجه حرفاش میشی؟-

چهره ي درگیر شده ام نشست، نگاه المیرا روي  

 نگاهش حس خوبی نداشت، یک دلسوزي،شایدم

 ترس

 امروزو بهتره مرخصی بگیري-

 ابروهایم باال پرید

 چرا؟-

 سرش را به حالت افسوس تکان داد

 من نمی تونم حرفی بزنم! بهتره با جناب بارگاهی-

 !صحبت کنی، ایشون در جریانن
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 یک قدم با تو      

کردم فضاي دورم تاریک و تنگ شد ، پس احساس  

 ذهنم خبر یک اتفاق بد را داد، از دیروز نگاه ها و

 حرف ها و امروز بدتر شدنشان ، حاال جوابی که

 !!حسام در مورد این اتفاق ها داشت

 انگار تازه داشتم پازل هاي ناقص را کنار هم می

 !گذاشتم تا به حدس ترسناکی برسم

دست از اتاق بیرون زدم، روي دنبال جواب موبایل به  

 نامش زدم و موبایل را به گوشم چسباندم



 اولی به دومین بوق صداي مردانه اش درون گوشی

 پیچید

 سالم عزیزم-

 صدایم از افکار ترسناك درون سرم لرزید

 سالم، نیومدي شرکت؟-

 کمی مکث کرد و انگار با فرد دیگري صحبت کرد

 ببخشید، تماس واجبیه-

ه اي از ان سمت گوشی ،کمی دورترصداي مردان  

 شنیدم

 راحت باشید-

 جانم،مشکلی پیش اومده؟-

 حاال با من بود که اینطور پر مهر صحبت میکرد

 سرم را تکان دادم و سعی کردم خودم را گوشه اي

 پنهان کنم تا در چشم کارمندان نباشم، ارام اما

 مضطرب گفتم

 اره، یه حرفایی شنیدم-

 سریع و تند گفت
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 یک قدم با تو      

 چه حرفایی؟-

 از لحن خشن شده ي یکباره اش جا خوردم

 نمی دونم، نمی فهممشون، ولی از دیروز همه چی-



 ...یه جور خاصی شده

 صدایم زمزمه وار با ترس ادامه داد

 نکنه ارتباطمون را فهمیدن؟-

 سکوتی سنگین و نسبتا طوالنی در ان سمت گوشی

ندان کرددل شوره ام را دو چ  

 ...الو-

 االن میام شرکت، همین لحظه برو اتاق من-

 دلشوره سینه ام را آشوب کرد، دهانم خشک شد

 حدسم درست بود، آره؟-

 لحنش پر حمایت و آرام بود

 ریحانه جان، به هیچی فکر نکن و نگران نباش،-

 فقط االن بدون اینکه به کسی توجه کنی برو اتاق

 من

 ...اما-

- ست دقیقه دیگه اونجام ،باشه؟؟تا یک ربع، بی  

 نمی دانستم چی را باید تائید کنم، اما فقط گفتم

 .باشه

 گوشی را قطع کردم و در جیب مانتویم  سرش دادم،

 !دست و پایم یخ کرده بود، حتما بقیه فهمیده بودند

 اما چطور؟ اصال چی را فهمیده بودند؟ ما کاري

هنکردیم در شرکت جز دوبار غذا خوردن!! نکن  



 موضوع چیز دیگري است!اما چی؟
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 یک قدم با تو      

 سرم سوت کشید، به اتاق رفتم و بدون توجه به نگاه

 بقیه کیفم را برداشتم و از اتاق بیرون زدم،با همان

 دل اشوبه و دلهره سمت اسانسور رفتم تا به حرف

 حسام گوش دهم، دکمه ي اسانسور را که زدم،

از درون جیبم بلند شد صداي اذان گوشی ام  

 خدا را شکر کابین اسانسور خالی بود، وارد شدم و به

 جاي طبقه ي مدیریت ، طبقه ي اخر را فشردم، باید

 نماز می خواندم ، قبل از امدن حسام باید کمی آرام

 میشدم، اینطور با این اشفتگی و اگه اگه هاي درونم

منمیشد منطقی فکر کنم و بتوانم به حرف هاي حسا  

 توجه کنم، با چند رکعت نماز و تنهایی حالم بهتر از

 .االن میشد

 تجدید وضو کردم و سمت نماز خانه رفتم، از در وارد

 شدم و کفش هایم را دراوردم، در قسمت زنانه باز

 !بود و دو جفت کفش مقابلش

 !!این اولین بار بود

 جلوتر رفتم و خواستم پایم را داخل بگذارم که

میانه ي راه خشک کردحرفی پایم را   

 مطمئنی میاد نماز بخونه؟-



 !وا هر روز میومده ، امروز نیاد-

 میگم شاید حرفاي پشتشو شنیده، رفته باشه-

 !خونش

 نه بابا این زنا پرو وقیح تر از این حرفان-

 باید خیلی خوشگل باشه، وگرنه یه زن بیوه با یه-

 بچه چجوري مخ بارگاهی را زده؟
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 یک قدم با تو      

 اقاي بارگاهی کم خوشگل ندیده معلوم نیست این-

 !!زنه بهش چه سرویس هایی داده

 ستون فقراتم تیر کشید، دردي سوزناك و کشنده

 سمت قلبم پیچید، انگار کسی با مشت بر پس سرم

 کوبید، لحظه اي گیج زدم تا بفهمم منظور تک تک

 !حرف هایشان منم

پرو منمان بیوه ي بچه دار وقیح و  !! 

 حرفاي تلخ دخترهایی که نمی دیدمشان ادامه دار

 بود

 واي اقا حسام، انقدر خشک و ترسناکه من می-

 ترسم بهش نزدیک بشم، یعنی چی کار کرده که

 اینطوري جلوش کوتاه اومده

 صداي خنده ي دختر دیگر و لحن چندش اورش ،

 سینه ام را در هم خورد کرد



- من و توي زناي بیوه خیلی راحت تر از  

 دخترن!راحت بره خونش، تو شرکت،با یه بچه و

 چادر رو سرشم کی می خواد بهش شک کنه، البته

 این زنا فقط براي چند ماه خوبن ، بالخره مردایی

 !!مثل بارگاهی زود ازشون خسته میشن

 خوب این زنیکه خراب ، نماز به چیشه دیگه-

 اشک میان چشمانم جمع شد، زنیکه ي خراب؟

من!؟یعنی   

 !!به کدام گناه نکرده

 بابا این چادریا این-

 ادا اطواراشون براي خام کردنه ما است ، از این
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 .کاراشون نون در میارن

 اه حالم بهم خورد، اینجا چقدر هواش خفه است،-

 !این زنیکه هم نیومد

 دنیا از قضاوت هاي سنگین و پر دردشان به دور

خ خورد، دست به دیوار گرفتم تا پخش برسرم چر  

 زمین نشوم

 حرف هایشان شمشیرهایی سمی بود که دل و جگرم

 را سوراخ کردند، تهمت هایی که زانو و کمرم را خم

 کردند، نفسم تنگ شد، دست روي سینه ي سوزانم



 .گذاشتم

 جیب مانتویم لرزید و صداي زنگ گوشی ام بلند

 .شد

جواب دادن گوشی را پیدا قبل از ان که بتوانم قدرت  

 کنم، ان دو قاتل روحم را در مقابلم دیدم

 یکی با چشمانی ترسیده و دیگري انگار که سهم او

 !را از این زندگی من خوردم، همین قدر طلبکار

 دنیا به دور سرم می چرخید و قلبم می سوخت

 اما نمی توانستم اجازه بدم بدون دفاع از خودم از

 اینجا برن

کردم، سخت و پر دردنگاهشان   

 !صدایم نلرزید، ضعف درونم را نمی خواستم بفهمند

 شما که انقدر راحت قضاوت میکنید و دروغ پشت-

 دروغ به هم می بافید،می تونید در مقابل خدا جواب

 پس بدین؟

 دخترك اولی لرزید و سکوت را ترجیح داد و فقط بر
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 یک قدم با تو      

دومی انگار همانی بود که تمام انبر نگاهم کرد اما   

 حرف هاي زشت را پشتم بازگو کرده بود، ابرویی باال

 انداخت و دستی به کمرش زد

 دروغ؟ خوبه واال، شما اگه خودت به خدا و این-



 چیزا اعتقاد داشتی نمیرفتی بچسبی به یه پسر

 پولدار تا مثل زالو پوالشو بمکی

تا به حال منتنم از وقاحت بیش از حدش لرزید، او   

 را ندیده بود،سعی کردم لحنم را ارام و مقتدر نگه

 دارم، چه کار جانکاهی وقتی از درون هر تکه از بدنم

 .داشت پودر میشد

 چطور می تونی اینطور پر بغض و کینه در مورد-

 ادمی که نمی شناسی قضاوت کنی؟ خودت دوست

 داري پشتت این حرف ها را بزنن؟ لذت میبري کسی

م خراب صدات کنه و در مورد چیزي کهبه اس  

 هیچ چیز ازش نمیدونه اینطور حکم بده؟

 چشمانش از حرص و نفرت برق زد

 اگه منم براي پول و خرج روزانه ام می رفتم با مردا-

 می ریختم روي هم و ادعاي خدا و پیغمبري می

 کردم ، اره می تونستی بگی، حداقل از بچه ات

م نیست حالل زادهخجالت بکش ، که البته معلو  

 است یا نه؟

 حرفش اتش به جانم انداخت، اختیار دست و تنم با

 خودم نبود که انطور خودم را جلو کشیدم و محکم

 به صورتش کوبیدم و پر خشم گم شده در رعشه ي

 تنم گفتم
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 یک قدم با تو      

 اختیار دهان و زبانت را اگر نمی تونی داشته باشی-

ه بشی، فهمیدي؟؟پس بهتره خف  

 چشمانش مانند دو ذغال گداخته شدند، شک

 نداشتم که او به من حمله میکند، و این اولین دعواي

 فیزیکی ام میشد، اما براي دفاع از شرافت خودم و

 دخترکم حاضر به هر کاري بودم

 جیغ بلندي زد و سمتم حمله ور شد

 ...زنیکه ي خراب هر جایی-

 !خانم غفاري کافیه-

بلند و فریاد مانند مردانه اي تن دختر را عقبصداي   

 بردو نگاه من را بعد ان دو به سمت خود کشید

 از دیدن شایان جا خوردم، او اینجا چه می کرد؟

 ان دو دختر انگار بیش از من جا خورده بودند

 .ایشون شروع کردند...این خانم به من حمله کرد-

نچشمان گرد شده ام سمتش چرخید، درست بود م  

 .اول به او سیلی زدم ولی او محق این رفتار بود

 الزم به توضیح نیست شما و خانم فکري همین-

 االن برین کارگزینی

 ...واي چرا اخه، اقاي رستمی، نمیشه اینجوري-

 من با شما حرفی ندارم، خانم فخار لطفا همراه من-



 بیاید

 کب کرده از رفتار پر جذبه و سنگین شایان و حرف

حکمش نگاهش کردم و بی هیچ حرفی باقاطع و م  

 قدم هایی لرزان و سست سمتش رفتم

 اقاي رستمی،شما نمی تونید یکباره و بخاطر این-
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 خانم ما را اخراج کنید

 نگاه سرد و بی حالت شایان سمت صورت دختر باال

 امد

 اگر نمی خواید، ایشون می تونن ازتون اعاده ي-

ت بکننحیثی  

 نه تو رو خدا-

 نگاه کوتاه شایان سمت من چرخید

 بفرمائید-

 بی هیچ حرفی با همان تن لرزان و پر تنش به سمت

 اسانسوري که او اشاره می کرد رفتم

 او هیچ نمی گفت و من غرق در سیاهی درونم شده

 بودم، درون منجالبی که همیشه نگرانش بودم فرو

م امدمی رفتم، انچه می ترسیدم ازش سر ! 

 .بفرمائید تو اتاق تا اقاي بارگاهی برسن-

 بی هیچ حرفی وارد اتاقی شدم که او با احترام



 .کنارش ایستاده بود

 همان دم در ایستادم و به میز و صندلی خالی حسام

 .نگاه کردم

 دردي کشنده در سینه و معده ام چرخ خورد و حرف

 هاي ان دختر در سرم اکو شد، چطور می توانند

در ظالم باشند!؟اینق  

 تنم بی اختیار لرزید، دستان یخ کرده ام باال امد و

 مقابل دهانم نشست، پایم ضعف رفت، خودم را به

 اولین صندلی رساندم

 نفس هایم در ان سینه ي تنگ به زور راه خود را به
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 .بیرون پیدا می کردند

ان کندنی بودحرف هایش در مورد خودم را به هر ج  

 !!!میشد تحمل کنم ، اما در مورد دخترکم

 مرگ برایم از دید اشتباه و کریه مردم در مورد او

 بهتر بود

 در اتاق یکباره باز شد و با دیدن حسام بغض میان

 گلویم شکست ، اما بی صدا و فقط اشک هایی که پر

 .سوز روي گونه ام نشست

، او از همهنگاه نگران و اشفته اش دستش را رو کرد  

 !چی خبر دار بود



 سمتم امد، سریع نگاهم را پایین انداختم و با پشت

 دست گونه هایم را پاك کردم

 نه، نه گریه نکن، عزیزم، من اینجام-

 زبانم پر درد و تلخ از حال درونم چرخید

 تو همه چیو می دونی درسته؟-

 نگاهش نمی کردم و حال چشمانش را نمی دیدم

- م هر کی در موردش حرف بزنهاره، اعالم کرد  

 اخراج میشه،برام مهم نیست کیه ، کسی حق نداره

 .در موردت حرف بزنه

 سرم باال امد و با همان اشک هاي حلقه زده و نگاه پر

 درد به صورت عصبی و اشفته اش خیره شدم

 یعنی اگه حرف نزنن تو ذهنشون بهش فکر-

 !نمیکنن

- کنم ریحانه جان تو گریه نکن،من درستش می ... 

 لبم را میان دو دندانم فشردم
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 چیو درست کنی؟ با اخراج چند نفر می خواي-

 درستش کنی؟

 ریزش اشک هایم و حس عصبانیت بی حد و حصري

 که در رگ هایم چرخ می خورد در اختیارم نبود،

 دستان او بی قرار دور صورتم چرخید



- هارو میبرم،وقتی با همتو را از شرکت می برم، ب  

 ازدواج کنیم تمام این حرفا تموم میشه

 عصبی از حرفی که اصال منطقی نبود از جایم بلند

 شدم ،رعشه ي عجیبی به جانم افتاده بود

 تمام نمیشه حسام، شدت میگیره،تمام این چند-

 ماه جوري زندگی کردم که هیچ حرفی پشتم نباشه،

ه مطلقه است واسه رفتم و اسه اومدم که کسی نگ  

 فکر اشتباه در موردم نکنه چون می دونم این مردم

 در موردم چجوري فکر میکنن، می دونم نگاهشون

 روي زن مطلقه و بیوه چطوریه، می دونم با نگاه و

 حرفاشون چطور می تونن نابودت کنن، من به خاطر

 همین ادما نشستم تو خانه و پیاز سرخ کردم و

دنبال شوهر این و اونترشی درست کردم تا نگن   

 ،...راه افتادم

 بغض راه گلویم را سد کرد و لحظه اي زبانم را از

 گفتن حرف هایم بازداشت،صدایم مانند تمام تنم

 لرزید

 با سیلی صورتمو سرخ کردم، نخوردم و نپوشیدم-

 ...بابت این که تو چشم مردم نباشم ،اما االن

 صدایم تحلیل رفت
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 االن،که دارم می فهمم زندگی میتونه چقدر قشنگ-

 باشه یکباره این حرف ها شروع میشه! اخه چرا؟ من

 چی بدي کردم؟ چرا انقدر نسبت به من بغض و کینه

 !!است؟ چرا دوست داشتن من انقدر بده

 چون تو پاکی، عاري از گناه و بدي هستی، چون-

نمی تونستی دل سنگ منو اب کنی، چون هر کسی  

 تونه تو رو داشته باشه

 حرف هایش مانند همیشه نمی توانست ارامم کند،

 چون این بار فقط خودم نبودم که بی رحمانه قضاوت

 شده بودم، باید می رفتم، باید خودم و بهارم را از

 زیر این نگاه هاي کثیف دور می کردم

 سمت در رفتم که یکباره جلویم را گرفت

 کجا داري میري؟-

وز مانند سنگی در گلویم بود اما اشک هایمبغض هن  

 خشک شده بودند و جایشان را به خشم داده بودند

 به چشمانش نگاه نکردم

 می خوام بهارو بردارم و برم خونم-

 جا خورد

 االن، یکهو! چرا؟-

 نگاهش کردم، مهر میان چشمانش دلم را نرم کرد اما

 زبانم مثل قبل تلخ و عصبی چرخید



- دیگه پامو اینجا بزارم، براي من و توقع نداري من  

 دخترم بهتر همونه بشینیم خانه،از گشنگی بمیرم

 بهتره از اینه انگ به بچم بچسبونن

 غلط کرده هر کی این کارو کرده، اخراج که هیچ-

1608 

 یک قدم با تو      

 پدرشونو در میارم، تو االن همسر منی و مارشمالو

 دخترمه

نگ و دلبر بود اما نه برايلحن محکم و قاطعش قش  

 منی که یک گوله ي اتش بودم

 !بین ما هیچ محرمیتی نیست، همه اینو می دونن-

 !نه االن همه می دونن که تو همسر منی-

 لحن راسخش باعث شد مات و مبهوت نگاهش کنم

 صورتش بهم نزدیک تر شد

 وقتی مهتاب این شایعه را پخش کرد مجبور شدم-

نامزد منی و قراره به زودي بامنم پخش کنم که تو   

 !هم ازدواج کنیم

 دهانم از حرفی که زد نیمه باز ماند

 نگاه پر مهرش میان صورتم چرخ خورد

 ما که این قصدو داشتیم ، اعالمش دیر یا زود دیگه-

 چه فرقی داشت ؟

 صدایم ناله اي اهسته بود



 .باید به من میگفتی، منو در جریان میگذاشتی-

خیره ام ماند نگاهش پر توجیه  

 نمی خواستم نگرانت کنم،فرصتم براي تصمیم-

 !گیري کم بود

 چند قدم عقب رفتم و دوباره روي صندلی نشستم،

 خیره اش ماندم

 مهتاب کیه؟ چرا این اراجیفو در موردم گفته-

 نفسی گرفت و دستی بین موهایش کشید

 همون دختره که چند روز پیش دمه اتاقم دیدیش،-
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 .مهتاب بخشی

 یادم امد، سرم را کوتاه به نشانه ي فهمیدن تکان

 دادم

 ازم خواسته بود نقش نامزد قالبیشو بازي کنم، من-

 قبول نکردم و وقتی هم عشق من را به تو فهمید این

 اراجیف را به کمک دوستاش بین رفیقام و شرکتم

 پخش کرد

داشته باشد،حدس این که ان دختر حسام را دوست   

 سخت نبود! اصال همان روز هم از نوع نگاه و حرف

 .هایش مشخص بود

 نمی دانم چرا این سوال را پرسیدم



 نظر خانواده ات در موردش چیه؟-

 انگار حسام هم از شنیدن این سوال کمی جا خورد،

 ابرویش باال پرید

 چطور؟-

 بی دلیل سر پر درد و سنگینم را تکان دادم

- سمت خانواده هاتون اطمینانی داره گفتم شاید از  

 که اینطور ناعادالنه با من میجنگه

 دلم نمی خواست لحنم اینطور غمگین و ضعیف باشد

 !اما بود

 اگر هادي یک درصد سمت این دختر بود دیگه-

 نیست چون هر دوشون امروز از تک تک کارهاش با

 خبر شدن، همه ي کارها و مسخره بازي هاي چیپ و

ه پدرش و هادي گفتم، درس حسابییحقیرانشو ب  

 !میشه براش
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 لبخند پر دردي روي لبم نشست

 من می ترسیدم، بهار قربانی دعواي من با بقیه بشه-

 ، اما همین اول کار حیثیت و ابروي من و دخترم

 قربانی عشق یک طرفه ي اون دختر و تو شد

گرانش نشستنگاهم روي چشمان جا خورده و ن  

 احساس می کنم توي این جنگ هیچ کاره ام یه-



 گوشت قربونی براي ادمایی که می خوان به تو اسیب

 !بزنن و نمی تونن

 نگو این حرفو، کسی حق این کارو نداره-

 از روي صندلی بلند شدم،

 من باید برم، حالم خوب نیست-

 من میبرمتون، تو چشم همه االن همسر-

دهناشون را میبندممنی!کنارت که باشم  . 

 *حسام*

 دهانم از حرف هایش خشک و سینه ام تنگ شد

 چشمان قرمز و دلگیرش گلویم را فشرد ، احساس

 می کردم میان دستگاه پرس قرار گرفتهام و تنم زیر

 .فشارهاي همه جانبه اش دارد خورد میشود

 حرف هایی که پشتش شنیده بود داشت دیوانه ام

ر خشم بودممیکرد، من مرد مجنونی پ  

 خون خونم را می خورد ، قلبم محکم می تپید و پس

 گردنم خیس از عرق بود، اما گنجشکک ویران شده

 اي بود که فقط مهر و محبتم می توانست کمی بهش

 جان بدهد و حاال او حتی نمی خواست لحظه اي
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 !بیشتر کنارم بماند

کردم بی قرار و پر خواهش صدایش  



 ریحانه جان ، اینطوري نگو؛ اصال چرا من باید-

 اشتباهاتمو علنی کنم؟ این افراد حسودن، نمی تونن

 خوشبختی ادم ها را ببینن

 حس میان نگاهش خشم بود و بغض

 نمی تونن منو ببینن، تو پولداري، مجرد و جذاب ،-

 !من حق زندگی ندارم

فتلب صورتی رنگ پریده اش را محکم به دندان گر  

 و از انچه بود سفید ترش کرد، بینی قرمز شده اش

 تند تند نفسش را بیرون داد، براي نشکستن بغضش

 داشت می جنگید

 قلبم تیر کشید، یک قدم نزدیکش شدم او سریع عقب رفت و

 دستش را به حالت ایست رو به

 رویم باال اورد

 بهم گفتی اجازه نمیدي کسی تو شرکت حرف ببره-

اونقدر که فکر می کردي در مورد و بیاره، انگار  

 کارمندات شناخت نداشتی،البته تا اون موقع یه

 !مطلقه عاشقت نشده بود که بخواي تجربش کنی

 لحن تلخش داشت خفه ام می کرد، این بغض او نفس

 من را بند اورده بود

 نگاه عاشق و دلداري دهنده ام روي صورتش نشست

- یه کوه ایستادم االنم میگم اجازه نمیدم، االنم مثل  



 تا ازت محافظت کنم، من این را علنی کردم تا

 همه بفهمن که تو براي منی و خودشون زبونشون را
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 کوتاه کنند

 دستش باال امد و اشک روي گونه اش را پاك کرد

 اینطور که میگی ، یعنی وقتی خانه ي من بودي-

نگفتی در جریانم همه چیو میدونستی، اره؟! بهم  

 ...نگذاشتی

 نگاه دلگیر و تلخش روي صورتم نشست

 فکر می کنم نگفتی چون خودت را باالتر از من-

 !میدونی، یعنی تو هم شبیه همین ادم ها فکر میکنی

 منو در جریان نگذاشتی نه بابت این که نگران نشم

 !!چون کاري ازم برنمیومد

بلند فریاد خشم درونم مانند اتشفشانی بیرون زد ،  

 زدم

 نه،نه به خدا، ریحانه در حقم بی عدالتی نکن-

 نگاهش را ازم گرفت ، تمام تنم از خشم می لرزید،

 نفسم به شماره افتاد و ماهیچه ي دستانم منقبض

 شدند

 سعی کردم آرامشی که در هیچ جاي اتاق و درونم

 پیدا نمیشد را پیدا کنم



 چند بار دست به صورت و موهایم کشیدم

گاه درمانده و کالفه شده ام سمتش چرخید اما درن  

 همان لحظه با دیدن تن ظریف و صورت غمگینش

 دوباره عشق نگاه غضبناکم را پر کرد

 عزیز دلم مگه فروغ بهمون از سختی هاي این-

 عشق نگفت،از حرف شنیدن ها و اذیت دیگران

 گفت،میدونم درد داره، دیوانه کننده است اما من به
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 خاطر داشتنت از خدا خواسته قبولشون کردم، لباس

 اهنی تن کردم و از تو قول گرفتم کنارم باشی و پا

 به پام بجنگی، اما االن اول این مسیر تو شمشیرت

 !را به سمت من گرفتی و می خواي ریشه ي منو بزنی

 قدمی پر هراس سمتش برداشتم، نگاهش از همان

کانی نخورد، اینکه نگاهم نمی کردحالت قبلش ت  

 خودش دردي نفس گیر بود

 ریحانه ي من، عزیز دلم، اره سختی و حرف هاي-

 این براي تو بیشتره و اسیب زننده تره، اما به

 خداي احد و واحد تو درد بکشی من میمیرم، درد تو

 ...زجره منه، اشک تو شکنجه ي منه

سم بیاب دهانم را قورت دادم و چند لحظه به ج  

 حرکتش خیره شدم، لب از لب باز نکرد، دلشوره دلم



 را زیر و رو کرد

 می دونم االن حالت خوب نیست، حرفاي خوبی-

 نشنیدي! اما به مقدساتت قسم من یک لحظه تو رو

 از خودم کمتر ندیدم، تو و مارشمالو براي من از

 خودم واالتر و عزیزترین، نگفتم که دل کوچیکت

مثال مردت باشم و از همین اول ایننلرزه، نگفتم که   

 ...مشکالت را مدیریت کنم

 نفس سنگینم اتمام حرف هایم بود، او حرف نمیزد،

 نگاهم نمی کرد، یعنی حسام گند زدي با این

 !مدیریت مفتضحت

 چه حسی مزخرف تر از این که در اولین چالش

 اینطور سر شکسته بشی، بیا حسام بارگاهی اسم و
1614 

 یک قدم با تو      

 رسمت نتوانست از دلبرکت محافظت کند

 من حالم خوب نیست-

 صداي اغشته به بغض و ارامش روحم را خراش داد

 یک قدم دیگر سمتش رفتم و او با نزدیک شدنم

 مانند فنچی زخمی در خودش جمع شد، سینه ام

 سوخت

 بیا برسونمت خونت، اصال خودت درست گفتی یکم-

این حرف ها بخوابه، اصال از شرکت دور بشو تا  



 ...میبرمت تو قسمت انبار، نشد شرکت بابا

 هر جا برم اسمون همین رنگه،فقط می خوام تنها-

 باشم

 این که میان سینه ام داشت اتش می گرفت جگرم

 !بود

 باشه، می رسونمت-

 نه،نیاز نیست-

 ریحانه جان،تو خودتو از من دور کنی من پریشون-

بینمون جدایی بندازنمیشم، نزار این ادما   

 سرش باال امد، نگاه زاللش دلشکستگی اش را برایم

 به نمایش گذاشت، گردنم از خشم و حرص تیر

 کشید، انگشتانم مشت شد

 سرش را به حالت نفی تکان داد

 حالم بده، کنارت هستم وفقط دارم بهت زخم-

 میزنم، اگه قراره اینجوري عاشقت باشم همون بهتر

 !که نباشم

تنم سیخ شد، صدایم خش افتاد مو بر  
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 یک قدم با تو      

 چی؟-

 پلکش را بست و نفس گرفت، نگاهش ارام به سمت

 صورتم باز شد



 بهم اجازه بده تنها باشم،بعدا حرف میزنیم-

 قبولش سختم بود، اما نباید اجازه میدادم ترس و

 پریشانی ام باعث ازار بیشتر او و تصمیم اجباري اش

 .بشود

 *ریحانه*

 بهار را میان بغلم جا به جا کردم و سنگینی تنش را

 روي دست دیگرم انداختم،همیشه همین بود زمان

 ناراحتی قواي بدنی ام کم میشد و حاال می توانستم

 همان وسط خیابان ولو بشوم و یک دل سیر اشک

 .بریزم

 هواي اخرهاي زمستان گرم و بهاري شده

سوراخ می کرد،بود،خورشید پس سرم را داشت   

 کالفه و اشفتگیام را دوچندان میکرد، نگاه بی رمق

 و غمگینم انتهاي خیابان را رصد کرد، بهار دلش راه

 رفتن می خواست، تازه ایستادن را یاد گرفته بود، و

 دوست داشت خودش را همه جا محک بزند و اصال

 برایش اهمیت نداشت که من در چه حال روحی

 .اسفباري هستم

را کج و راست می کرد و غر میزد ،سخته کهخودش   

 از درون داغون باشی بتوانی مقابل کودك بازیگوشت
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 یک قدم با تو      



 صبور باشی، ان هم وقتی که هر بار با نگاه کردن به

 چشمان تیله اي معصومش سینهام بابت حرف هاي

 شنیدهام چاك چاك میشد، بغضم را براي هزارمین

ر پایین دادم و قطره اشکی که گوشهيبار پر فشا  

 چشمم نیش زد را با انگشت پاك کردم،پاي بی جان

 و لرزانم سر خیابان براي گرفتن تاکسی به اجبار

 ایستاد، کمرم تیر کشید، دانه هاي عرق پشت گردن

 و پیشانیام را پر کرده بودند، الجون شده زیپ

تهايکاپشن بهار را باز کردم و به دنبال تاکسی به ان  

 خیابان نگاه کردم، هیچ خبري نبود،خدایا خودت به

 دادم برس، من بیشتر از این طاقت ماندن در خیابان

 !!را ندارم

 !خانم فخار-

 صداي مردانهاي که از پشت صدایم کرد ، نگاه

 کنجکاوم را سریع سمت خود کشاند،

 از دیدن شایان جا خوردم

 سالم-

ر احترام واو مانند همیشه فرو رفته در رفتار پ  

 خشکش سري به جواب سالمم تکان داد و با دست

 به ان سمت خیابان و ماشین سفیدي که گوشه اش

 :پارك بود ،اشاره کرد



 تا خونه می رسونمتون-

 کمکی که همین لحظه ي پیش خواسته بودم را

 فراموش کردم و جدي و تند، سر به حالت نفی تکان

 دادم
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 یک قدم با تو      

- ه، ممنون تا خونه راهی نیستن  

 نگاهش می گفت این رساندن وظیفه ایست که به

 .گردنش نهادن و براي او انجام ان صد در صدي بود

 همین راه کم رو همراهیتون می کنم-

 می خواستم دوباره نه بیاورم که دستش باال امد و

 !گوشی میان انگشتانش را به سمتم گرفت

اي هوا خسته شده بودبهار دست و پا زد، او از گرم  

 شایان که فقط من را تماشاچی دید ادامه داد

 !جناب بارگاهی پشت خط هستن-

 چشمانم کمی گرد و چیزي میان سینه ام مشت شد

 :بغض صد راه صدایم شد ، گرفته و لرزان گفتم

 بهشون بگید تنها می تونم خودمو به خونه برسونم-

م، مییک دنده بازي احمقانهاي راه انداخته بود  

 دانستم! قسمت وسیعی از درونم از این حرکت

 خجالت میکشید ، اما ادم ها که عصبانی میشن،

 دلشان از زمین و اسمان که پر است لجباز و بهانه جو



 میشوند، می خواستم نه بیاورم، لجبازي کنم و حس

 .تلخ درونم را تخلیه کنم

 شایان قدمی بلند سمتم امد و گوشی را تا نزدیک

باال اوردصورتم   

 نگاهش تشویقم می کرد به جواب دادن

 ایشون منتظر شمان-

 دوباره می خواستم نه بیاورم اما من عاشقش بودم،

 !اصرار بر این رفتار اداب عاشقی نبود

 انگشتانم جلو رفت و گوشی را تحویل گرفته و روي
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 یک قدم با تو      

 گوشم قرار دادم

 بله-

ه بود، احتماال نشنیده بودصدایم بی رمق و اهست  

 ریحانه جان-

 صدایش مثل همیشه و حتی بیشتر مهربان و صبور

 بود ،سکوت من باعث ادامه دادن او شد

 عزیزم می دونم حالت خوب نیست،-

 صدایش خش افتاد،دلم با همین تغییر لحنش لرزید

 نگرانم، اشوبم، بزار شایان برسونتت، چون اون نیاد-

می دونم فعال نمی خواي منو خودم میام دنبالت و  

 ببینی



 سینه ام از حرفش تنگ شد، نفسم تند و بی قرار

 شد، من با حسامم نامهربانی کردم

 ...متاسفم-

 تا باز شدن بغضم ثانیه اي بیشتر نمانده بود

 ریحانه ي من، خانومم، لجبازي نکن، دلت پره، بهت-

 حق میدم ، اصال شایان را بخاطر همین دنبالت

، چون میدونی مثل بقیه نیست، اون مثلفرستادم  

 بقیه قضاوتت نمیکنه چون میدونه هر تقصیري

 !هست گردنه منه

 اشک هاي داغم روي صورتم جاري شد، تنم لرزید و

 زانوهایم بی طاقت ضعف رفت

 ...لحن دلجو و نگرانش اشوبم کرد، دوستش داشتم

1619 

 یک قدم با تو      

- دین منخانم فخار دخترتون را ب  

 انگار شایان هم متوجه حال خراب و جان پر ضعفم

 شد

 سرم را به حالت تائید تکان دادم و بهاري را که اصال

 از این جا به جایی خوشحال نبود را به شایان سپردم

 ...ریحانه جانم-

 صداي پر خواهش حسام من را سمت او کشید

 ...جانم-



 میري؟؟-

 سر و زبانم با هم تکان خوردند

 .باشه-

*** 

 *حسام*

 کتم را روي دسته ي مبل انداختم ، تن خورد و

 مچاله شده ام را روي مبل انداختم و سر پر نبضم را

 به پشتی اش تکیه دادم

 احتماال دیدن این حال و روزت باید برام عادي-

 !بشه

 صداي گرم و مهربان فروغ نگاه مشوشم را به

 سمتش داد،به سینی چاي میان دستش نگاه کردم

- یلی حالم بده فروغخ  

 کنارم نشست ، نگاهش پر از همدردي شد

 چرا، جان فروغ؟-

 سرم را پر افسوس تکان دادم و پلک هاي پر اندوهم

 را روي هم گذاشتم
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 یک قدم با تو      

 همه چی بهم گره خورده، اوضاع بدي دارم-

 همه ي گره ها باز شدنین-

- دلش خواستم بازش کنم کور تر شد،ریحانه  



 !شکسته، بدجور زخمش زدن

 سینهام سنگین تر از قبل شد، هنوز چهرهي مظلوم

 و بیگناهش مقابل نگاهم بود،یاداوري لرزش صدایش

 .پشت تلفن دیوانهام میکرد

 حنانه از شایعه ها گفته، دختر بخشی سر و صداي-

 بلندي راه انداخته

 تا اسم ان دختر امد، پلک هایم پر خشم پرید و تنم

نفر منقبض شداز ت  

 منم جلوي پدرش و هادي خوب به طبل بی حیایش-

 کوبیدم، براي باباش همه چی رو ریختم رو دایره، من

 امروز نه فردا عشقم به ریحانه را علنی میکردم اما

 این دختر کثیف نمی خواست کسی از کارهاي

 مزخرفش خبردار بشه

 فروغ چشمانش را از من سمت سینی چاي برگرداند،

چایی را برداشت و سمتم گرفت فنجان  

 !بی ابرو کردن بده، چه براي ریحانه چه فرد دیگه-

 عصبی غریدم

 این انتخاب خود عوضیش بود-

 فنجان چاي را گرفتم و در حالی که به مایع

 خوشرنگ قرمز رنگش نگاه می کردم گفتم

 باید هادي رو راضی کنم، باید با ریحانه زود ازدواج-



 !کنم
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 یک قدم با تو      

 اشتباه نکن-

 لحن هشدار گونهاش نگاهم را سمتش چرخاند

 االن که اوضاع ملتهبه، دل ریحانه خونه تند و-

 سریع عمل کردن فقط همه چیو بیشتر خراب میکنه

 متوجه حرفاي فروغ نمیشدم، انقدر ذهنم پر و تحت

 فشار بود که نمی توانستم درست فکر کنم

- شرکت بهش گفتناز این خراب تر که تو  ... 

 از گفتن ان کلمه شرمم میشد، ان هم نسبت دادنش

 به گنجشکک معصوم من!! باز بغض و نفرت از ان

 دختر میان سینه ام موج زد

 فروغ ریحانه مثل من مادر نداره که پیشش بره و-

 !خودشو اروم کنه، اون نیاز به حمایت داره به امنیت

- ت بهشمی خواي با غرق کردنش تو این مشکال  

 امنیت بدي؟

 لحن صریح اما ارامش کالفه ام کرد

 !نمی فهممت فروغ، حرفات برام عجیبه-

 انگشتان گرم و مهربانش ارام پشت دستم کشیده

 شد

 ریحانه به تنهایی نیاز داره به صبر به گذشت روزها-



 ، تا به خودش بیاد تا بتونه هضم کنه، اینو کسی بهت

ورده،تو هنوزمیگه که خودش این انگ ها بهش خ  

 دریاي متالطمی که درونشی رو اروم نکردي بعد می

 خواي ریحانهي شکننده را سوار قایقت کنی؟

 نگاه پر مهر و مادرانهاش روي چشمانم نشست

 پسر عزیزم ، اول یه بستر امن و اروم درست کن-
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 یک قدم با تو      

 بعد دست اون دختر را بگیر و همراه خودت بیارش

زندگیت تو . 

 چایم را روي میز گذاشتم

 پس من برم دنبال فراهم کردن بستري ارام-

 کجا به سالمتی؟-

 صداي حنانه نگاهم را سمت راستم، پایین پله ها

 کشاند

 سري برایش تکان دادم

 سالم! خونم ،نیاز به خواب دارم-

 همینطور که سمتم می امد ابرویش را باال انداخت

- ش داداش بزرگه بازي کنینخیر باید باشی برام نق  

 به شومیز سورمه اي و شلوار راسته ي مشکی اش

 نگاه کردم

 چه خبره دوباره؟-



 در حالی که جلویم چرخ میزد لبخندي مکش مار زد

 تیپم چطوره؟-

 شبیه همیشه ات نیستی؟ چطور؟-

 حنانه جان فعال وقت مناسبی براي این حرف ها-

 نیست

 نیم نگاهی به فروغ انداختم

- تگار داره؟خواس  

 !خودم می خوام برم خواستگاري-

 چشمانم گرد شد، نگاه از حدقه بیرون زده ام رویش

 چند لحظه اي ماند

 نگاه خندان و ذوق زده اش یکباره جوشش عجیب
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 یک قدم با تو      

 میان دلم راه انداخت ، حس ناخوشایند درونی ام

 اخم به صورتم انداخت

- یست؟طرف مقابل که علی ن ! 

 دستانش روي سینه اش در هم گره خورد ، انگار اخم

 و لحن بدبینم خیلی به دلش نشست

 چرا خودشه، االن مشکلش چیه؟-

 شاید به عنوان برادر بزرگتر این مدت حواسم به

 خواهرم نبوده و نتوانستم توي مسیري که قدم

 میگذاشت کمکش کنم، هر دوي ما عشق نامتعارفی



م اما سن حنانه براي شروع اینرا انتخاب کرده بودی  

 !تصمیم کم بود و ناخوداگاه نگرانم می کرد

 دقیق به صورت منتظرش نگاه کردم

 من بهت گفتم علی مرد خوبیه، من همه جوره-

 تائیدش می کنم، اما این مرد عالی هم مشکل هایی

 داره و من احساس می کنم براي تصمیمی گیري در

 .موردش نیاز به فکر داري

ش در هم رفت و لب و لوچه اش جمع شد،ابروی  

 حنانه هنوز رفتار و سبک فکري اش خیلی کودکانه

 !بود

 همه ي ادم ها اینجوري ان، یکی پول داره زشته،-

 یکی خوشگله فقیره، بالخره هر کسی یه مشکلی

 داره

 مشکل علی جز بچه دار نشدن، تفاوت سنی-

 !!زیادش با توئه

فروغ حنانه را لحن ارام اما یاداوري کننده ي  
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 یک قدم با تو      

 پریشان تر از قبلش کرد

 مامان چجوریه تو موضوع حسام پشتشی به من که-

 میرسه جلوم وایمیسی؟

 فروغ لبخند مهربانی روي لبش نشاند



 اگر جلوت وایساده بودم االن نمی خواستی موضوع-

 خواستگاریتو با پدرت مطرح کنی

کرد و برق از سرم پراند حرف فروغ کمرم را صاف  

 چی؟-

 فروغ با چهره اي خاص و پر حرف نگاهم کرد

 اما به جایش حنانه جواب داد

 من فکر می کردم علی عاشقه ریحانه است ، حاال-

 که قراره ریحانه عروس ما بشه پس منم نمی خوام

 ...دست رو دست بگذارم ، با بابا مطرحش میکنم

کرد و بادي به چشمانش را پر اعتماد به نفس گرد  

 غبغب نداشته اش انداخت

 مرگ یه بار شیون یه بار-

 صداي خنده ي بی اختیارم سالن را پر کرد

 !!نمی دانستم عصبی بودم یا شک زده و ناراحت

 بیا مامان خانم حسامم راضیه-

 !این خنده از خوشحالی نیست-

 چشمان پر سوالش سمت من چرخید

 نیست؟-

د گفتماز روي صندلی بلند شد و تن  

 !معلومه که نه-

 سمتم امد و به چشمانم متعجب نگاه کرد
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 یک قدم با تو      

 پس چته، نکنه این شایعه ها دیوونت کرده؟-

 خنده ام به همان سرعتی که پدید امده بود محو شد

 چه فکري میکنی پیش خودت؟ بري بشینی جلو-

برم بابا و بگی بابا جون من عاشق علی ام و می خوام  

 !!خواستگاریش

 .چشمانش می گفت قطعا قصد همین کارو داره

 بزار من برات نقش بابارو بازي کنم ولی خیلی خیلی-

 مالیمتر،علی هم دوست داره؟؟

 نگاه نافذم بر روي صورتش وادارش کرد که جواب

 بدهد

 !نمی دونم، شاید-

 تک ابرویی باال انداختم

- که باالي شاید؟ دختر من می خواد بره سراغ مردي  

 سال ازش بزرگتره و بچه دار نمیشه خودشو

 کوچیک کنه و خواستگاري کنه، بعد نمی دونی؟

 :نگاه ناراحت و عصبی اش را ازم گرفت و دلگیر گفت

 چرا این حرفاي بدو مدام تکرار می کنید، خوبه منم-

 به ریحانه ي تو بگم مطلقه اي که بچه داره و یه

 !عالمه بدهی داره

تا بازویش را بگیرم و سمت خودم جلوتر رفتم  



 بچرخوانمش که فروغ سریع از جایش بلند شد

 !سالم عزیزم،خسته نباشی-

 لحن جا خورده ي فروغ نگاه من و حنانه را به مقصد

 !نگاهش رساند، به چهره ي درهم هادي

 بد جور جا خوردم، انقدر که حتی نتوانستم چند
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 یک قدم با تو      

بخورم فقط خیره ي هادي مانده بودم لحظه تکان !! 

 او هم از همان فاصله با نگاهی سنگین و غضبناك

 .من و حنانه را رصد می کرد

 با اولین قدمش به سمتمان ، انگشتانی از پشت به

 لباسم چنگ زدن و صدایی نگران زیر گوشم زمزمه

 کرد

 ...واي، همرو شنید، واي-

خودم اورد،ترس بی اندازه میان کالمش من را به   

 تنم را از وسط سالن عقب کشیدم و حنانه ي اشفته

 و ترسیده چسبیده به من همانطور پناه گرفته پشتم

 عقب رفت، با این کار راه براي هادي باز شد

 چهره ي خشمناك هادي می گفت اتفاقات خوبی

 منتظرمان نیست، می توانستم اقرار کنم من هم

دمه چینی حرفترسیده بودم، هادي یکباره و بی مق  

 .هاي جالبی نشنیده بود



 !چه بی صدا اومدي جانم-

 فروغ بود که خودش را وسط انداخت و شاید یک

 !جورایی قربانی عصبانیتش شد

 :نگاه برزخی هادي سمت فروغ چرخید

 پر سر و صدا میومدم که مثل همیشتون ریز ریز-

 کاراتون را جلو ببرید و کمر همت به ریختن ابروي

؟من ببندین  

 فروغ لبخند زد، قدمی سمتش برداشت

 عزیزم این چه حرفیه؟!بچه ها فقط داشتن با هم-

 !حرف میزدن ، اینا فقط یه صحبت هاي ساده بود
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 صداي بابا خشک و تلخ بود، نه داد میزد و نه می

 غرید اما اواي صدایش ته دل ادم را خالی می کرد

- نی؟نمی خواي تموم ک  

 صدایش هشدار دهنده بود ، فروغ دوباره خواست به

 طرفداري از ما حرفی بزند که هادي تند اما با همان

 لحن خوفناك گفت

 بسه این همه ماست مالی کارهاي این دو تا، هی-

 خودتو انداختی وسط تا هیچی بهشون نگفتم اما این

 !بار قایم کردن خودشون پشت تو فایده نداره

ن خودم را پشت مامان پنهان نکردهبهم برخورد، م  



 بودم

 من خودمو قایم نکردم، انقدر بزرگ شدم که بتونم-

 .براي زندگیم و درست و غلطش تصمیم بگیرم

 نگاه اتیشن هادي سمتم چرخید، خب انگار هر

 چقدر هم که سنم باال برود ولی جذبه ي پدرم هنوز

 زبانم را بند می اورد

- که گند بزنید به اره جفتتون انقدر بزرگ شدید  

 تمام اعتبار و زندگی من ، به ابرویی که سال

 .جمعش کردم

 کدوم رفتار و انتخاب من به ابروي شما کار داره؟-

 من اگه می خواستم گند بزنم می رفتم درخواست

 !اون دختره را قبول می کردم

 فکر کردین انتخاب این زن از مهتاب بهتره؟-

 حرفش را تاب نیاوردم

- تونید ریحانه را با اون دختر بی همه چیزشما نمی   
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 قیاس کنید

 :انقباض ارواره هایش را به خوبی دیدم

 این دختر هم چیزي نداره جز یه ذهن سیاس و-

 زبون چرب و نرم

 قلبم فشرده شد و سینه ام تیر کشید، رگ هایم از



 شدت کنترل عصبانیم بیرون زده بودند

- ي بارگاهی بزرگ بعیده به حرف هاي خالهاز هاد  

 زنک هاي عقده اي گوش بده و نشناخته و ندیده زن

 مظلوم و پاکی را قضاوت کنه

 اونی که االن کر و کور شده و سرش و کرده تو برف-

 تویی که خام زن مطلقه اي که یه بچه داره و معلوم

 نیست چند تومان بدهی داره شده

گرفته بودم که گلویم ازانقدر جلوي فریاد هایم را   

 نعره هاي درونی ام خراش افتاده بود و می سوخت

 مگه هر کی بدهکاره دزد بوده مگه جرم کرده؟-

 شوهر سابقش پول باال کشیده افتاده گردن این،

 داره جون میکنه تا حق الناس گردنش نمونه ،اگر این

 وسط کسی کور و کر باشه ریحانه است که با تمام

کنه همسر من بشه سختی ها قبول  

 زهر خند تلخی روي لب هاي کبود شده اش نشست

 و سرش را به افسوس تکان داد

 می دونی مشکل از کجاست؟ از جایی که مادرت-

 نشست زیر پام تا قبول کنه خانه و کارتو سوا کنی،

 که االن انقدر احساس ادم و زرنگ بودن بکنی

 !!هادي من سی و شش سالمه-
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 بخاطر همین افسوس می خورم که فکر می کردم-

 تو این سال ها انقدر مرد شدي که بتونم بهت اعتماد

 !کنم

 باورم نمیشد پدر من بخاطر یک انتخاب شبیه به

 انتخاب خودش اینطور من را تحقیر میکنه

 انگشتانم مشت شد، خشمم داشت مغزم را از کار

 می انداخت

- حقیرانه و بی ارزشه چرا خودتاگر انقدر انتخاب   

 شبیه من انتخاب کردي، چرا رفتی یه دختر یتیم از

 یه خانواده سطح پایین گرفتی؟ درسته عشق و

 عاشقی براي شما حالل بود به من و خواهرم که

 رسید حروم و بد شد؟

 انگار هادي صبرش تمام شد یا حرفم برایش سنگین

 بود که صدایش باال رفت

- تر که میگی االن مادرته؟می فهمی این دخ  

 نگاهم سریع سمت فروغ و چشمان غمگینش که به

 .من خیره بود برگشت

 ...فروغ می دونه من عاشقشم-

 نگاهم سمت چهره ي پر خشم هادي چرخ خورد

 عاشق شما هم هستم و بهتون احترام میگذارم، من-

 نه بی حرمتی کردم و نه حرف زشتی زدم فقط می



دتون پسندیدین براي بچهخوام چیزي که براي خو  

 هاتونم قبول کنید، همونجوري که انتظار احترام از

 !اقابزرگ داشتید به ما احترام بزارید

 هادي چند لحظه به من نگاه کرد و بعد به حنانه اي
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 که تمام مدت موش شده پشت من پناه گرفته بود

 چشم چرخواند

- انتخاباتون احترام بگذارم،چطور توقع دارید به   

 وقتی که خواهرت رفته عاشق یه مرد نازاي همسن

 باباش شده! مغزم داره سوت میکشه

 فروغ بی هیچ حرفی نگران شده و سریع سمتش

 رفت ، بازویش را به نرمی گرفت

 عزیزم، االن سکته میکنی بیا بشین-

 هادي بی هیچ حرفی همراهیش کرد ، فروغ به همان

ت اشپزخانه دوید، هادي انگشتانش راتندي قبل سم  

 :محکم به صورت قرمز شده و عصبی اش کشید

 همه ي عمرم را گذاشتم براي شماها،نگذاشتم اب-

 تو دلتون تکون بخوره، همیشه حمایتتون کردم،

 بهترین سفرها، بهترین تفریح ها، تو همه چیز عالی

 ترینش را براتون تهیه کردم تا حسرت به دلتون

بابتش اشتباه نکنید نمونه که ! 



 نگاهش سمتمان چرخید

 اما حاال ببین چی نصیبم شده! پسرم دنبال یه زن-

 شکست خورده با یه بچه افتاده و حس ناجی گریش

 ...باال زده و دخترمم که

 نگاهش درد داشت و این لحن ازرده اش خجالتی

 دیوانه کننده به جانم می انداخت

- د انقدر جاتو علی دنبال چی میگردي؟ اون مر  

 افتاده و عاقله که میدونم فقط یه حس برادرانه

 بهت داره، انقدر می شناسمش که میدونم به تو فکر
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 نمیکنه! تو این عشق یک طرفه ي داغ و بچه گانه

 دنبال چی هستی؟ دنبال یه پدر دیگه هستی؟ یعنی

 باباي خوبی برات نبودم

و فین فینش از پشتم خبر از لرزش دستان حنانه  

 گریه اش میداد

 نه به خدا، تو بهترین باباي دنیاي،-

 فقط...فقط...دوستش دارم

 فروغ با لیوانی در دست وارد شد و سریع سمت

 هادي گرفتش

 !بیا این قرصو بخور ، دور از جونت سکته نکنی-

 هادي قرص را با اب کمی خورد، لیوان را دوباره به



 دست فروغ داد

 !منم عاشق یه دختر ساله شدم-

 نفسم رفت، نگاهم تند سمت فروغ و چهرهي رنگ

 پریده اش نشست، رگ و پی تنم از درون کش آمد،

 خشمی عجیب درونم قل خورد و قبل از آنکه نگاه

 یخ کرده و ناباور فروغ کار دستم بدهد، هر دو دست

 هادي رو گونه هاي بی رنگ شدهي مامان نشست

- ، من یه موي تو رو به صد تا آدممثال زدم عزیزم  

 دیگه هم نمیدم

 نفسی که از بین سینه ي فروغ آزاد شد، کمک کرد

 نفس من هم باال بیاد

 نگاه منطقی هادي باال امد و از صورت من گذشت و

 پشت من روي حنانه نشست

 می تونی درك کنی؟ می تونی بفهمی چرا من-
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بیست ساله شدم، خوشت میاد؟ عاشق یه دختر  

 دختري که همسن توئه بشه مادرت خوشت میاد؟

 می تونی تو جمع و مهمونیا حاضر بشی و بگی این

 !!خانم مامانه جدیدمه

 !من به نظرتون احترام میگذارم-

 نمی خواستم پشت حنانه را خالی کنم ولی حرف



 هاي هادي را قبول داشتم ، اصال حنانه تا به حال به

فکر کرده تو جمع هاي خانوادگی چه حرفاییاین   

 ممکنه بشنوه، نمی دانم چرا احساس می کردم حنانه

 فقط به رسیدن فکر می کند و پیامد هاي بعدش را

 .در نظر نگرفته

 به نظرم احترام میگذاري چون میدونی این اتفاق-

 ممکن نیست بیفته، چون مامان فروغت همیشه

تونی تصور کنی کنارمه، تو درك میکنی چون نمی ! 

 انگشتانش هنوز ساعدم را محکم چسبیده بود اما

 تنش کمی جرئت پیدا کرده بود و خودش را از پشتم

 کمی بیرون اورده بود

 نه اینطور نیست، احترام میگذارم چون شما هم-

 حق انتخاب دارید، شاید تو اون دختر بیست ساله

 چیزي را میبینین که در زن همسن خودتون

 !ندیدین

 لبخند پر افسوسی روي لب هادي نشست، نگرانی از

 چهره ي فروغ مشخص بود، من هم مثل او احساس

 میکردم هادي دارد سعی می کند خشم و

 عصبانیتش را با منطق و محبتش خفه کند و این به
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 !اعصاب و قلبش فشار میآورد



- و تا حاال بهحنانه جان قشنگ حرف میزنی، اما بابا ت  

 حرف هاي دیگران فکر کردي؟

 حنانه جرئت پیدا کرده بود که لحنش بی پروا شد

 به بقیه چه مگه من براي اونا زندگی میکنم؟-

 خواه ناخواه آره دخترم تو نه براي دیگران که با-

 دیگران زندگی می کنی، تو یه تولد یا مهمونی که

نگشتبري هزار نفر زیر چشمی نگاهت میکنن و با ا  

 !نشونت میدن و کلی تیکه می ندازن

 اینا از کوته بینیه مردمه، چرا من باید عشقمو به-

 خاطر چهارتا حرف چرت از دست بدم؟ادم ها براي

 دو ساعتن ولی من و کسی که دوستش دارم همیشه

 کنار همیم

 ترجیح میدادم حرفی نزنم، هادي بهتر بود خودش از

 !پس این دختر برمیآمد

- راي دو ساعتن ولی حرفاشون تا یک عمرادم ها ب  

 باهات میمونن! اگر نظر مردم مهم نیست پس چرا تو

 اینستاگرام پیج زدي و دو سه هزار نفر دنبال کننده

 داري؟

 لحن ارام بابا ترس را از حنانه دور کرده بود که

 انگشتانش دستم را رها کرد و اینبار دقیق کنارم

 قرار گرفت



- دارن بابا اینا با هم فرق  

 هادي سرش را به حالت نفی تکان داد، فروغ کنار

 هادي ایستاد و انگشتانش روي شانه ي هادي
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 نشست، نرمش و محبت مادرم را از این فاصله و بی

 .هیچ حرفی می توانستم حس کنم

 من خودم عاشق مادرتون شدم و می تونم قسم-

ر بیشتر از تو به علیبخورم محبتم بهش هزار براب  

 بود ، من هم مثل تو بی گدار به آب زدم، آنقدر

 عاشقش بودم که فکر می کردم مخالفت اطرافیان

 مهم نیست، دوستانم برن به درك

 اما چی شد؟

 اینبار چشمانش با تجربه اي چند ساله و نافذ سمت

 من برگشت

 هیچی ازدواج کردم و فروغم را تو زندگیم پر پر-

کسی تو زندگی آسیب میبینه که ظریف کردم، چون  

 تره، اگه میگم با یکی هم شان و همسن خودتون

 ازدواج کنید، نه از سر درك نکردنه و نه از کجفهمی

 ...و سنگ دلی که دلم براتون میسوزه

 ارام از روي صندلی بلند شد

 حرف ادم ها زندگی رو نابود میکنه، من فروغم را-



ریحانتو نابود کنی؟نابود کردم، تو هم می خواي   

 نگرانی فروغ منعم میکرد از ادامه دادن این بحث ،

 امانتوانستم نگم

 من چون نگاه بقیه را می دونم چون حرفاشون را از-

 االن حدس میزنم، می خوام پدرم پشتمون باشه

 اره بابا شما پشت ما باشید دوست و غریبه جرأت-

 حرف زدن ندارن، شما عذاب کشیدین چون

تون قبولتون نکردنخانواد  
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 دوست داشتم با لگدي حنانه را از خودم دور کنم،

 این چرا همش خودش را به من می چسباند؟

 نگاهم سمتش چرخید اما نه براي لگد و فاصله براي

 حرفی که هادي تا االن نگفته بود

 اصال خانواده ات پشتت، علی چی؟ اون پشتته؟-

نه جا خورده از سوالم سمتم چرخید، توقعنگاه حنا  

 سوال جواب شدن از طرف من را نداشت

 اون فکرش درگیر یه نفر بود که االن دیگه نیست ،-

 .مطمئنم حاال می تونه به من فکر کنه

 !!مطمئن بود و لحنش اینطور تردید داشت

 با اینکه در این جمع فقط من می دانستم اون فردي

یه ولی باز هم از اینکه امروزکه بهش اشاره میکنه ک  



 دوبار به این توهمات ذهنی اش اشاره کرده خوشم

 .نیامد

 اگر مطمئنی بهش بگو، ببین اون هم می خواد با-

 دختري سال از خودش کوچیک تر ازدواج کنه؟

 االن تو هم رفتی تو حزب بابا؟؟-

 نگاه غمگینش دلم را سوزاند

- ، می دونمتو حزب بابام چون مثل بابا فکر میکنم  

 علی را دوست داري و دلم می خواد به تصمیمت

 احترام بگذارم ، اما وقتی این اتفاق میوفته که این

 محبت یک طرفه نباشه و از قبل در مورد بد و خوب

 اتفاق هاي پیش روت فکر کرده باشی؟

 حرف هایم هرچقدر با لحن مهربان و برادرانه گفته

ر لجش را دراوردشد اما همچنان ناراحتش کرد و انگا  
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 مثال تو فکر کردي که رفتی دنبال یه زن بچه دار و-

 بدهکار؟

 !حنانه-

 صداي هشدار دهنده ي مامان حتی نگاه پر لج و

 دلگیر حنانه را ازم نگرفت

 مگه دروغ میگم، اگه عشق من بده و با حرفاي بابا-

هم اشتباهه، موافقی، بابا گفت عشق تو و انتخابت  



 گفت فردین بازیت زده باال و انقدر کلت تو ابرهاست

 !که فکر کردي می تونی ناجی هر زن بدبختی باشی

 این که مثل یه بچه داشت رفتار می کرد ناراحتم کرد

 نه بابت حرف هایش، چون همان هایی بود که بابا

 گفته بود و حنانه فقط با دوباره وسط کشیدنشان می

هم به مراد دلم نرسونهخواست من را   

 نه اخم کردم و نه عصبی شدم، چند لحظه به چهره

 ي درهمش نگاه کردم

 اره فردین بازیم براي زنی که عاشقشم گل کرد و-

 مردونگیم اجازه نداد توي این احوال ببینمش،دلم

 می خواد ناجیش باشم و کمکش کنم، چون دارم

 میبینم تنها است و داره عذاب میکشه

- ش بده مردونگیتو ثابت کن، اوضاعپس نجات  

 شرکتت ریخته به هم بابت دو تا کالم و تو نتونستی

 !زن بیچاره را حمایت کنی

 براي هادي اوضاع خوبی بود، فقط نظارهگر ما بود هر

 چه او در دلش بود را داشتیم بدون دخالتش به هم

 می گفتیم
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- ض و حسادت ادم هامی دونی مشکل کجاست، بغ  

 که نمی تونن موفقیت یک زن شکست خورده را



 ببینن، فکر میکنن اگه یه مطلقه خوشبخت بشه اونا

 جا میمونن، من خدا نیستم که بتونم زبون مردم را

 ببرم و افکار الوده شون را پاك کنم، من تو شرکت

 گفتم ریحانه نامزد منه، از پدرم خواستم پشتمون

بینه و بعد قضاوتش کنه، چونباشه، ریحانه را ب  

 بهترین حمایت براي ریحانه و دخترش داشتن یه

 .خانواده است

 نگاهش را ازم گرفت اما من انچه درون ذهنم بود را

 باید بهش میگفتم

 من نه میگم علی بده نه میگم به دردتو نمی خوره،-

 من میگم محبت تو بهش فکر شده نیست،که اگر بود

 خودم پشتت وایمیستادم

 او کالفه شده و دلگیر از حرف هایی که اصال

 :دوستشون نداشت گفت

 براي تک تک حرفاي خودتون دلیل میارید و از-

 نظرتون عاقالنه است اما به من که میرسه نه دلیل

 دارم و نه فکر کردم،از نظر من ادم وقتی عاشقه

 نمیخواد به چیزي فکر کنه

- ا اینکهحتی به اینکه نمی تونی دیگه مادر بشی؟ ی  

 علی مثل یه پدر بهت نگاه کنه و خواه ناخواه به

 عالیق تو عالقه نداره ،ببین دخترم تو االن هم براي



 رفتن پیش علی شبیه خودت نیستی!یعنی مشکل

 نداري شبیه خودت نباشی؟
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 لحن مادرانه و دلداري دهنده ي فروغ لب و لوچه ي

دتقصش را اویزان کر  

 هر چیزي درمون داره،با عمل و هزارتا چیز میشه-

 براي بچه دار شدن تالش کرد،بعد تغییر کردن بد

 نیست من می تونم کنار عشقم بزرگ بشم و

 .عالیقمون شبه به هم بشه

 هادي که جلو امد من قدمی عقب برداشتم،دقیق

 جلوي حنانه ایستاد،خم شد و بوسه اي نرم روي

 پیشانی اش زد

- رق بزرگت کردم،نگذاشتم اب تو دلتالي زرو  

 تکون بخوره،حسام و مرد بار اوردم اما تو رو

 نشوندم رو پامو لوست کردم،می دونی چرا چون دلم

 می خواست رها باشی و هرکار دلت می خواد

 بکنی،به نظرت چند سال بعد که علی شد پنجاه و

 خورده ایش حنانه ي رها و ازاد من هنوزم علی رو

وقتی که به خودت نگاه میکنی و دوستش داره؟  

 میبینی مجبور شدي عوض بشی لباس یکی دیگه را

 تنت کنی و هزارتا کار هست که دلت می خواسته و



 نتونستی انجامش بدي فقط بابت این که به علی نمی

 اومده ،یا از نظرش درست نبوده، اونوقت چی میشه؟

 به چشمان پر بغض حنانه،عمیق نگاه کرد

- ره ي دیگه و دوباره علی را رهامیشی یه ستا  

 میکنی! تو دوست داري کسی را که این همه

 دوستش داري ازارش بدي؟

 حنانه محکم سرش را به حالت نفی تکان داد و
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 یک قدم با تو      

 خودش را درحصار بابا انداخت و گریه کرد

 !خب با عشقش چی کار کنم،من دوستش دارم-

م و پدرانه درحصار فشرد وبابا تن دخترش را محک  

 بوسه اي دیگر روي موهایش زد

 یادگاري نگهش دار،تو جوونی و هنوز اول راهی-

 لبخند پر غمی روي لبم نشست،خوشا به حال

 خواهرم که پدر داشت که بتواند اینطور راحت در

 اغوشش زار بزند و ناز کند،می دانستم از فردا هادي

و تا مدتی زمانهزار برابر بیشتر حواسش به اوست   

 زیادي را با او میگذراند،مثل همیشه!حنانه غمگین

 است و وظیفه ي پدرش خوب کردن حالشه

 نفس عمیق و پر دردي کشیدم،نگاه گرفتم و کتم را

 .از لبه ي مبل برداشتم



 این اه عمیق حتما کلی معنی پشتش پنهون-

 شده،نکنه از سختگیري هایی که بهت کردم دلت

 پره؟

تنم را قبل از انکه از مبل بگذرم نگهسوال هادي   

 داشت

 سرم باال امد و نگاهم سمتش چرخید

 اه کشیدم نه براي خودم که براي دل ریحانه اي که-

 االن تنها و بی پناه توي خانه ي اجاره ایش نشسته و

 از نگاه ناعادالنه ي مردم خنجر خورده،پدري نیست

 ...که بغلش کنه و مادري نیست که ببوستش

یم از بغضی که به گلویم افتاد خش افتادصدا  

 همیشه بزرگ می دونستمتون و تمام سختی هایی-
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 که از سمت شما بهم میرسید را با جون ودل قبول

 ..میکردم،چون ارزوم بود مثل شما بشم،اما االن

 کتم را میان انگشتانم فشردم

- ال پولمنمی دونم چطور بگم که ریحانه دنب  

 نیست،که اگه بود اینطور ازم جدا نمیشد ،که اگه بود

 تا االن باید صاحب خانه و ماشین و یخچال پر

 میشد،یه حساب بانکی امن،اما ریحانه جز حقوقش

 که هشتاد درصدش به طلب کارهاش میرسه چیزي



 ...ازم نگرفته

 دستی به موهایم کشیدم و سعی کردم بغض وامانده

بدهم اما نشد در گلویم را قورت  

 بابا من نه خیال دعوا دارم و نه داد و هوار یاازدواج-

 اجباري،فقط دلم می خواد ریحانه ام را ببینید و

 بشناسیدش، منم مثل شما عاشقم و دلم می خواد

 پدرم کاري که پدرش در حقش نکرد را در حقم

 .انجام بده

 سکوت سنگینی فضاي خانه را پر کرده بود و انگار

ظر یک صدا بودند،اما هادي حرفی نزدهمه منت ! 

 سرم را به حالت افسوس تکان دادم و چرخیدم

 ،خداحافظی زیر لب گفتم

 بزار چند روز بگذره بهت زنگ میزنم بیاریش-

 شرکت من ،فقط نمیگی که قراره با من مالقات

 !!داشته باشه

 مشماي داروهاي بهار را روي اپن گذاشتم،و خم

اب بازي هایش قرار دادم،اماشدم و بهار را کنار اسب  
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 او بی حوصله و خسته از ماندن در خیابان هاي

 شلوغ شروع به گریه کرد

 االن میام دختر قشنگم،بزار مامان شیرتو درست-



 کنه

 او بی توجه به حرف هایم جیغ میزد و خودش را روي

می سینه بر زمین انداخته بود و به سمت اشپزخانه  

 کشید،

 شیشه اش را تند زیر اب شستمش و همانطور که

 هنوز از ان فاصله قربان صدقه اش می رفتم،شیر را

 درست کردم،خودش را همانطور کشان کشان به لبه

 ي اشپزخانه رساند،صورتش از گریه ي مداومش

 .قرمز شده بود

 بغلش کردم، انگار این چند لحظه روي زمین ماندن و

حسابی دلگیرش کرده بود که حتی انتظار براي شیر  

 در بغلم شاکی جیغ میزد و با دستش من و شیشه را

 عقب میزد،میانحصارم تکانش دادم ،نرم دست به

 موهاي بهم ریخته اش کشیدم و اشک از روي گونه

 هایش پاك کردم،صورت به صورتش چسباندم،هنوز

 این روش از همان کودکی جواب میداد و ارامش

 میکرد

دو میک اول چشمانش خمار شد و خوابشبا همان   

 برد

 نگاه پر غصه ي کدر شده ام رویش ماند و دوباره

 هجوم افکاري که من را به مهمترین گره زندگی ام



 !می رساند، حسام و پیامک هاي چند روز پیشمان
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 یک قدم با تو      

 از او خواسته بودم چند روزي تنهایم بگذارد،حتی

وال پرسی کوچک هم نباشد،پایش کهپیام و یک اح  

 می امد وسط تمام قوانین ذهنی ام بهم

 میریخت،میدانستم این برایش زجر است ،درد

 است،امیدم به این بود که بداند براي من از او سخت

 و دردناك تر است!سخت که یک لفظ است این

 .دوري براي من جان دادنی روزشمار بود

زهایی که بیاید و بروداما من به زمان نیاز داشتم، رو  

 تا من دوباره خودم بشوم همان زنی که احساس می

 .کرد می تواند جلوي قضاوت ها بایستد

 شکست خوردن درد داشت، شکسته شدن بیشتر،

 !من در نظر خودم شکسته بودم

 اتفاقات درون شرکت ضربه اي بر صورتم بود تا به

 من بفهماند که براي این حجم از نفرت و قضاوت

عادالنه آماده نیستم،اصال توانش را نداشتم،اصالنا  

 مگر یک زن چقدر گنجایش داشت؟

 .با صداي زنگ موبایلم از مرداب افکارم بیرون امدم

 بهار میانحصارم غرق خواب بود و شیشهاش تمام

 شده جلوي پایم افتاده بود



 ،همانطور که او درحصارم بود از روي زمین بلند

به تماس سمت اتاق رفتمشدم و به جاي جواب دادن   

 تا بهار را بخوابانم

 به سالن که برگشتم تماس قطع شده بود،مریم بود

 !در مطب هم تماس گرفته بود

 گوشی را برداشتم و همراهم به آشپزخانه بردم تا
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 یک قدم با تو      

 همانطورکه شام مختصري براي بهار و خودم درست

 .میکنم به او هم زنگ بزنم

ز زیادي درون یخچال و فریزر نبود و این خبرچی  

 خوبی نبود،خرید کردن نیاز به پول داشت و من

 .اولین تصمیمم استعفا از شرکت بود

 تنها هویج باقی مانده را برداشتم و در یخچال را

 بستم که دوباره گوشی ام زنگ خورد

 مریم بودو بی خبر از اتفاقاتی که افتاده! انقدر حالم

بود که بتوانم تک به تک ان حرف ها برايجا نیامده   

 کسی طوطی وار تعریف کنم

 سالم خوبی؟-

 سالم،کجایی از صبح هر چی زنگ میزنم جواب-

 نمیدي؟

 شیر آب را باز کردم و هویج را شستم



 امروز وقت دکتر بهار بود،ببخشید،تو خیابان و-

 مطب سختم بود جواب بدم

 ااا نگفته بودي، خوبی؟ دکترش چی گفت؟-

 گوشی را بین شانه و گونه ام فشردم و در حالی که

 پوست هویج را می گرفتم گفتم

 هیچی،گفت الحمدهللاا بهتره،داروهاشم هموناست،تو-

 چطوري؟

 چه خوب ،ان شاهللاا دیگه الزم به این دکتراي-

 ...ماهانه نباشه،منم خوبم،راستی

 ناگهان  ولم صدایش آهسته شد

 به توصیه ات عمل کردم-
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 سیب زمینی هم از درون سبدش برداشتم،سیب

 !زمینی و پیازمم اخرهایش بود

 گیج و در فکر کم بود هاي زندگی که دوباره داشت

 برایم مثل گذشته پر رنگ میشد پرسیدم

 کدوم توصیه؟-

 صدایش جا خورده گفت

 وا،همون که گفتی به شایان جان بدعنق محل ندم-

 اهان-

و شل جوابش را داده بودم اما او متوجه نشده سرد  



 بود و تند تند ادامه اش را بدون خواستن من تعریف

 کرد

 موقع رفتن خواستم یه سر برم سراغ حسام و سالم-

 وعلیک و این حرفا که شایان جان گفت هنوز

 نیومده،موقع رفتنم پرسید می خواید برسونمتون

الزم ،منم یخ و جدي عین خودش جواب دادم نه  

 !نیست ،بدجور خورد تو برجکش

 صداي جیغ مانند خوشحالش لبخند پر غمی روي

 لبم نشست،خوشابه حالش،حتی براي فکر کردن به

 شایان و یا رسیدن بهش هیچ ترس یا مانعی در

 مقابلش نمی دید

 افرین-

 انگار این افرین ساده به دلش ننشست

 فقط افرین؟ میدونی من چطوري بر نفس اماره ام-

 غلبه کردم،اون مریم کنه وار بی صاحاب را چزور اروم

 کردم تا رو هوا درخواست جذابشو قبول نکنم؟بعد
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 یک قدم با تو      

 فقط افرین؟

 اگر االن حال خوشم بود،اگر دلم کنار دل حسامم

 اروم و خندان بود،اگر من هم مثل دو روز پیشم فکر

می توانستم در مورد اینده ام امنیت داشت حاال  



 بشینم و دل به دل مریم بدهم و تشویقش کنم ،اما

 .حیف از روزگار دلی که حالش حسابی بد بود

 حق داري واقعا،شرمنده یکم امروز بهار اذیت کرد-

 و اتوبوس و راه دور و اینا سردرد دارم ،بابته همونه

 نمی دانستم تا کی می خواستم این مسئله را به

ان ارامش همیشگی درمریم نگویم!شاید چون   

 .وجودم پوچ شده بود

 می خواي بیام پیشت؟مامان منصوره ام دمپختک-

 پخته ها

 به قابلمهي سوپ کوچکی که تازه روي گاز گذاشته

 بودم نگاه کردم

 نه قربونت،فردا که دانشگاه داري ما هم سوپ-

 داریم

 ...باشه،فقط میگم ریحانه-

نظر لحن کشدارش میگفت خواستهاي دارد که از  

 خودش خیلی معقول نیست

 همانطور که شیشهي بهار را زیر آب میشستم

 ،بلهاي گفتم تا او جرئت ادامه دادن پیدا کند

 میشه شماره ي شایانو برام بگیري؟-

 چند لحظه ماتم برد،احساس کردم نفهمیدم چه

 !شنیدم
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 یک قدم با تو      

 چی کار کنم؟-

د،احساس میکردمصدایش یک جورایی خفه شده بو  

 ان سمت خط صورتش را در پتویی متکایی قایم

 کرده

 !شماره ي شایانو از حسامت برام بگیري-

 حسامم؟اه از دلتنگی که تا حلقم باال میآمد ومانند

 .این چند روز نفسم رالحظهاي برید

 خواسته اش انقدر عجیب و احمقانه بود که نمی

 دانستم چه جوابی بدم

- هش بی محلی میکنی؟مریم مثال داري ب  

 به خدا نمی خوام بهش زنگ بزنم،فقط تو واتس اپ-

 و تلگرام داشته باشمش،عکساشو ببینم

 شیر اب را بستم و شیشه را در اب چکان گذاشتم

 مریم بیا یه موقع دیگه در این مورد حرف بزنیم-

 از تن کم اوردهي صدایم فهمید که فعال باید از این

 موضوع بگذرد

شیدم،سوالی یکباره در ذهنم ایجادنفس عمیقی ک  

 شد،قبل از انکه تماس قطع بشود پرسیدم

 مریم،میشه یه پیام به مامانت برسونی؟-

 چی؟-



 شاخک هایش فعال شده بود،سعی کردم لحنم مثل

 قبل باشد

 یکی دنبال مشتري براي پیاز و بادمجان و این-
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 یک قدم با تو      

ست و اشنا داره،میشهچیزاست من گفتم مامانت دو  

 ازش بخواي تو جلسه هاش اینو بپرسه

 در همان حال این فکر دوباره امده به سرم را براي

 خودم توجیح کردم،بدون شغل که نمی تونم

 !بمونم،حداقل تو این مورد مشتري داشتم

 کی هست این اشنات؟-

 خوب دوباره داشت خانم مارپل میشد،

- اد کسی جز منچی کار داري،شاید بنده خدا نخو  

 بدونه

 وااا،همچین میگه انگار صد تا دوست و فامیل داري-

 ...که من میشناسمشون بفهمم براش بده

 نگذاشت من حرفی بزنم و با همان لحن پر جستجو

 حدس زد

 براي خودت که نیست،مگه حسام میزاره تو دوباره-

 از این کارا کنی و دستتو خراب کنی،تازه االن یه کار

داري،یعنی براي یکی از اشناهايشیک و پیک   

 شرکتتونه؟



 او حدسیاتش را داشت تند تند براي خودش مرور

 میکرد و اتش به دل پر درد من میزد،حسام اگر می

 !فهمید

 بفهمد می خواهد چه کند؟ اصال دیدن این چیزها

 برایش خوب بود،باید در موقعیت این مسائل قرار

 !میگرفت تا خودش و احساسش را بسنجد

ین چه عشقی است که براي او شده هفت خانا  

 رستم و براي من زبان ماري که یک بند نیشم بزند؟
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 باشه از مامانم میپرسم بهت خبرشو میدم-

 انگار ان زمان که من غرق افکارم بودم او حرف

 هایش به سرانجام رسیده بود

،بهبا تشکر و خداحافظی تماس را قطع کردم   

 کابینت تکیه دادم و به گوشی مشکی میان دستم

 نگاه کردم،انگشتانم روي گالري رفت و بازش کرد

 از همان روزي که موبایل را بهم دادگالري اش پر بود

 از عکس هایش،نه فقط خودش که روزمره

 اش،تفریحاتش،فیلم هایی که تاامروز شرمی مانع از

بود ودیدنشان میشد،اما دیدن حسام اعتیاد من   

 چند روز بود که این مخدرشیرین را نداشتم

 روي یکی از فیلم ها زدم،پر صدا پخش شد،کویر بود



 و صداي بلند خنده، چهره هاي درون فیلم را نمی

 شناختم،جز صداي خنده مردانه و دل فریب خودش

 که فیلم بردار بود،لحظه ي اخر گوشی را به سمت

 .خودش گرفت و تمام

م روي لبخند و چشمان پرسینه ام سوخت،نگاه  

 شور و موهاي اشفته ي جذابش نشست

 همه احساس می کنند عشق انسان را شکوفا می

 کند،اما حضور من در زندگی حسام جز عذاب و

 دردسر چه چیز برایش داشت؟منی که با اولین

 مشکل اینطور اشفته و نابود شدم

 گوشی را خاموش کردم و سریع روي اپن قرارش

زها لیاقت می خواست و من باید میدادم،بعضی چی  

 فهمیدم که لیاقت حسام را دارم؟
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 خانم فخار هنوز تا سال قرار دادتون خیلی-

 مونده،تازه داره نزدیک یک ماه میشه

 با همان لحن پر احترام حرفش را تائید کردم

 بله درسته،ولی من به دالیلی توانایی موندن تو این-

انه رو ندارم،یعنی به پول پیشم نیاز دارمخ ! 

 خب موردي نداره،من همین امروز پول پیش را-

 میدم بهتون، اقاي بارگاهی بیش از این حرف ها براي



 من ارزش دارند،شما هر وقت دستتون باز شد،دوباره

 بهم برش گردونید

 دستم را روي فرش کشیدم و درون گوشی محترمانه

 :گفتم

- ریتون را میرسونه ولی من نمی تونماین کار بزرگوا  

 اجارهاي پرداخت کنم، ممنون میشم اگر این لطف را

 به من بکنید

 نگاهم باال امد و روي دیوارهاي خانه گشت

 میدونم نزدیک عید مشتري پیدا نمیشه،اون ور-

 !سال هم موردي نداره

 اصرار و آشنایی که با حسام داشت،مرد بیچاره را

رخواست نامعمول کردمجبور به قبول این د  

 باشه هر طور شما مایلید،اماهمانطور که خودتون-

 اشاره کردین مقداري زمان میبره،باید مشتري براش

 پیدا کنم

 سریع و منطقی گفتم

 !موردي نداره،براي دیدن خانه هم من خانه هستم-

 باشه،پس باهاتون تماس میگیرم-
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اندملبخندي روي لب نش  

 لطف بزرگی در حقم کردید،مچکرم،خدانگهدارتون-



 نفرمائید از اقاي بارگاهی زیاد به من رسیده،زنده-

 باشید و پایدار،خدانگهدار

 در این مدت محدود هم از حسامم به من زیاد

 رسیده بود،اما مهم این بود که از من به حسام چی

 رسیده؟

 با قطع گوشی نگاهم روي لوستر ساده و کوچک

یزان از سقف ماند،از منم خاطره هایی شیرینآو  

 مانده!قلبم به یادش در سینه اب شد،اما ممکنه من

 تمام این خاطرات را سیاه کنم!رفتار تند و مقصر

 شناختن حسام این را بهم نشان داد،انگار انقدرها

 هم که فکر میکردم نه ایمان قوي داشتم نه صبر زیاد

 ...و دل عاشق

را بیرون دادم ، نگاهم را از نفس عمیق و سنگینم  

 لوستر گرفتم و از جایم بلند شدم

 وقتی از حسام خواستم تنهایم بگذاره ،خیال

 میکردم،دنبال ارام شدنم،دنبال ارامشی که کمکم

 کند تا جاي زخم هاي ان حرف ها را خوب کنم. فکر

 میکردم، با گذشت این روزها عقل به خواب رفته ام

اي پیدا میکنم،اما عقلم اینبه کار می افتد و چاره  

 !روزها را به دست اورده تا دوره کند

 که با خودم بشمارم،از اول دیدنش که چه کارهایی



 کرده ام،از شرکت و مریضی تا طاهر و این خانه،هر

 وقت که خسته بودم و دلگیر حسامم ناجی ام میشد
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یکرد،اما منو در هاي عشقش را به رویم باز م ... 

 افسوس و درد احساس بود که این لحظه سراغم می

 امد

 من...ریحانه اي با کوله باري از ادعا هیچ به مرد

 رویاهایش نداده،جز درد و عذابی مداوم جز ترس از

 ...دست دادن،جز اضطراب و افکاري مشوش

 باز نفسی عمیق و سنگین،کاش این نفس ها می

بشورد و ببرد، توانست ذهن و قلب را با هم  

 انگشتان کوچک کودکانه اي چنگ به استین لباسم

 زد و نگاه من را سمت خودش کشاند،چشمان گرد و

 براقش با دیدن توجه ام بر رویش خندید و صداهایی

 از خودش دراورد،باید کمی سینه سبک میکردم،چه

 .بهتر که با دخترکم کمی وقت میگذراندم

دم،بهار مشتاق ولگن قرمز حمام را یک سوم اب کر  

 ذوق زده را درون اب ولرم قرار دادم و با لبخند به

 حرکت دستانش که محکم روي اب می خورد و

 قطراتش را به همه جاي حمام و من پرتاب میکرد

 نگاه کردم، اردك زرد کوچکش را برداشتم و روي اب



 مقابلش گرفتم و با لحنی بچه گانه گفتم

- وشگلهسالم،جو جو قشنگه،سالم بهار خ ... 

 دخترکم با دست روي کله ي اردکش زد و با ذوق به

 فرو رفتنش در اب خندید،توقع خشونتش را نداشتم

 .و خنده ام گرفت

 لیف کوچک و نرمش را دست کردم و کمی شامپو

 رویش زدم و نرم به پوست تنش کشیدم ،تمام
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اب حواسش به توپ قرمز کوچکش بود که روي  

 شناور بود، اب را روي تنش باز کردم که یکباره مور

 مورش شد و دوباره لبخند را به لبم اورد،هواي درون

 حمام گرم بود و کم کم داشتم عرق می ریختم

 دستانش را لبه ي لگن گرفت و سعی کرد دهانش را

 به لبه اش برساند،که صداي زنگ در خانه امد

ا گذاشتنش براياب درون لگن انقدر کم بود که تنه  

 یک لحظه خطري نداشته باشد،فقط می خواستم

 ببینم کدام یک از همسایه ها است تا بعدا پیشش

 می رفتم

 پایم را اب کشیدم و سریع به حالت دو سمت در

 رفتم و نگاه کوتاهی درون چشمی انداختم،حسام

 !!بود



 جا خورده و متعجب یکباره دیگر پر دقت تر نگاه

نه و جذاب خودش بود، دوبارهکردم،چهره ي مردا  

 .زنگ در به صدا در امد

 !لحظه اي گیج شدم!بهار در حمام ،حسام پشت در

 از پشت در داد زدم

 یه لحظه االن میام-

 سریع چادرم را از جالباسی کنار در برداشتم و الي

 در را کمی باز کردم

 نگاهش سریع سمت در برگشت،

و الي دربه همان حالت دو سریع درون اتاق رفتم   

 حمام را باز کردم که نگاه بهار با ان مژههاي خیس و

 لپ هاي گل افتاده و اردك در دهانش سمتم
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 برگشت،همینقدر براي او اکتفا می کرد،دوباره

 مشغول اب بازي اش شد،در را سریع بستم و چادر

 سفیدم را روي موهاي وز خورده ي نم دارم انداختم

 و دوباره سمت در دویدم و این بار دستگیره راپایین

 دادم و در را به رویش باز کردم

 نگاه قهوه اي مشتاقش روي قامتم نشست،دلتنگی و

 شوق دیدنش به وجدم آورده بود و انگار تمام

 تصمیمات روز هاي گذشته ام فرسنگ ها با من



 فاصله گرفتند

 سالم گنجشککم-

اما یاد یکباره ي بهار درلرز شیرینی به جانم افتاد ،  

 حمام من را از ان حال و هواي مسخ کننده بیرون

 اورد

 سالم ،االن میام-

 چی شد؟-

 بی انکه با ایستم تا جوابش را بدهم سمت اتاق

 .دویدم و صداي در خانه که پشتم بسته شد

 خدا را شکر بهار با همان شوقی که در حمام رفتن

میکرد. ابشداشت براي بیرون امدن هم همکاري   

 کشیدم و حوله را دورش گرفتم،حوله را نرم به

 موهایش کشیدم و به حسام میان سالنم فکر

 کردم،اب تنش را گرفتم و به دل بی تابم و قلب بهانه

 گیرم فکر کردم،

 از حمام بیرون امدم و بهار را روي زمین دراز

 کردم،تمام فکر و ذهنم میان مرد مورد عالقه ي
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 شیرین درون خانه ام میگشت،میان انچه می

 خواستم و نمی خواستم

 بهار اولش که از حمام می امد انقدر کرخت میشد که



 اگر سرعت عمل خوبی داشتی،می توانستی تمام

 لباس هایش را تنش کنی و من بابت افکارم،انگشتانم

 سرعت الزم را نداشتند،دکمه هاي زیر دکمه ایش را

و شلوارش را که باال کشیدم،تالش کرد براي بستم  

 غلت زدن و تقه اي ارام که به در خورد

 خانما من تا کی باید بیرون منتظر بمونم؟-

 نگاه هر دویمان سمت در چرخید،من از امدنش و زیر

 حرفش زدنش ناراحت بودم!اما از سمتی دیگر از این

 !!غافلگیري و قراري که بهم زده بود خوشحال بودم

 بفرمائید-

 دستم سراغ بهار رفت تا بنشونمش و لباسش را

 تنش کنم که اوپر شیطنت دستش را کشید و سرش

 را براي دیدن مردي که وارد اتاق شد باال کشید

 چشمانم روي پاهاي بلند مردانه اي که وارد اتاق شد

 ماند

 واي واي این دخملرو ببین-

 دخترك شیرینم به رویش خندید و او همانطور که

 نزدیک به من می.نشست،دست زیر بغل بهار

 انداخت و میانحصارش باال کشیدش

 واي من االن یه نون می خوام تو رو بزار الش و یه-

 لقمه چپت کنم،شیرین عسلی



 و بوسه ي محکمی از زیر گردن سفید و تمیز بهار
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 گرفت و خنده ي بهار بابت قلقلک احتمالشاش بلند

 شد و من غرق در صداي مردانه ي پر جذبه اش روي

 خشی که صدایش را همیشه پر ابهت تر میکرد و

 پایه هاي دلم را برایش می لرزاند

 ریحانه جان،می خواستی لباس تنش کنی؟-

 این لفظ زیبا دوباره بهم یاداوري کرد که من همان

 .زن پر نیاز قبل هستم

نم بودنگاهم روي لباس بهار که میان انگشتا  

 نشست،تعلل نکردم،چاره اي نبود،بدون آنکه به

 صورتش نگاه کنم،لباس را سمت بهار بردم و با

 همکاري دقیق و نرمش لباس را تنش کردم

 می خواي سشوار بده، موهاشو سشوار بکشم-

 یکباره پیدایش شده بود،آرام و پر محبت ،مثل

 همیشه شیرین و قابل تکیه،دوباره دلم را داشت بهم

ریخت و نشانم میداد که بودنش ،ماندنش چقدر می  

 خوب است و دلم بخواهد همیشه کنارش بمانم،این

 خوب نبود،دوباره بدون تصور روزهاي سخت قبول

 کنم و بگم چون عاشقم می توانم،دوباره مشکلی

 !پیش بیاید و من او را میانهي راه رها کنم



 بی هیچ حرفی بلند شدم و سمت کشوي کمد رفتم و

ار را برداشتم و کنار پایش قرار دادم،مثل قبلسشو  

 بدون زدن یک کلمه از اتاق بیرون رفتم،این حرف

 نزدن این دوري کردن راحت نبود که برایم مانند

 .جدا کردن گوشتم از استخوان بود

 حسرت زده از آرزوهاي بلند باالي درونم مقابل گاز
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یک غروب بود و تنها غذایمخاموش ایستادم،نزد  

 کمی استانبولی ساده و مقداري از سوپ دیروز بهار

 ،نباید نگهش می داشتم،نباید به شام خوردنش فکر

 میکردم،اما ذهن دلداده و قلب عاشقم جلو جلو به

 همهي نباید ها فکر میکردند و آزارم میدادند،این

 سخت است کسی را با تمام جانت طلب کنی و مدام

ت دورش نگه دارياز خود  

 خانم یه چایی به ما نمیدي؟-

 صداي گرم و پر شیطنتش تنم را یکباره تکان

 داد،لحظهاي گیج به چهرههایشان که از پشت کانتر

 خیرهام بودند نگاه کردم

 و از زبانم آوایی برخالف قلبم بیرون پرید

 نه-

 آواي پر مهرش متعجب شد



 چرا؟ هنوز از من ناراحتی؟-

ش ناراحتی بود آن وقت با همینناراحت؟ اي کا  

 لبخند و نگاه قهوهاي شیرینت حل میشد اما من

 وابستهام نه، دل بستهام به همهي وجودت به کالمت

 به نگاهت به نوع راه رفتنت به لباس هاي تنت،به

 عطر تلخ و خنکت که تن بی جانم را گرم می کرد!من

 دل بسته بودم و این بودنش ناپرهیزي بود و مریضی

بیام را بدتر و سخت تر میکردقل  

 ناراحت نیستم،فقط ما یه قراري با هم-

 داشتیم،درسته؟

 !درسته؟ خب-
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 نگاهم فراري از نگاهش روي اپن چرخید

 نباید میومدین،من باید فکر کنم،باید تصمیم بگیرم-

 براي چی؟ می خوام بدونم این تصمیم چه عواقبی-

اي من داشته باشهمی تونه بر  

 لحن صمیمی و آسودهاش را دوست داشتم

 !بالخره هر انتخابی عواقبی داره-

 نگاهم دستان مردانهاش را دید که بهار را میان

 آغوشش کمی جا به جا کردو عروسکش را درست

 میان انگشتان کوچکش قرار داد



 تصمیمی که نتیجهاش پس دادن خونه و به سختی-

من قبول نمی کنم،این انداختن خودت باشه رو  

 عادتت شده که خودت را نمیبینی اما این طفل

 معصوم چی؟

 حدس اینکه از کجا خبرها بهش رسیده سخت نبود

 پس پرسیدن اینکه از کجا و چطور فهمیده مسخره

 بود،چند لحظه اي طول کشید تا کلمات را کنار هم

 بچینم

 تنم سمت گاز چرخید

- ن خونه محله يباید دنبال کار باشم،با پیش ای  

 پایینتر خونه ي کوچکتري بگیرم و بقیه اش را به

 کاري بزنم

 تمام این پنج ،شش روز من و از خودت و-

 مارشمالوم دور کردي،خودتو حبس کردي تا به این

 نتایج برسی،خب حدس بقیشم سخت نیست

 لحظه اي تامل کرد و باهمان ارامش صدایش گفت
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- قا حسام ما به در هم نمی خوریم و خداحافظا !! 

 تنم لرزید،واقعا می توانستم این را بگویم،تا به حال

 چند بار بهش فکر کرده بودم اما گفتنش در توانم

 نبود،مگر میشد من دیگه حسام را نخواهم؟



 !عزیز من این راه حل نیست-

 دوباره سمتشان چرخیدم و این بار چشمانم هم

امد،روي مردمک قهوه اي سمت صورتش باال  

 مهربانش

 راه حل چیه؟ یکباره ازدواجمون و خودمان را وسط-

 حرف مردم بندازیم؟ حقیقتش من فکر نمی

 کردم،حرف مردم اینطور نابودم کنه،من می تونم

 بجنگم،حرف بشنوم و طاقت بیارم،اما دیگه اونطوري

 روحی خورد شده ام که نمی تونه براي تو عاشقی

 کنه

صبورانه همراه لب هایش ارام و محوچشمانش   

 لبخند زد

 قبول دارم و درکت می کنم،اما راه حل هاي تو خود-

 زنیه،انگار می خواي بابت حرف ها و قضاوت هاي

 اشتباه مردم خودتو مجازات کنی

 پس چه کنم؟-

 زیر کتریتو روشن کن و بیا تو سالن تا بگم،البته اگه-

نیمنمی خواي با گلوي خشک از خونت برو  

 برونمش؟ عذاب وجدان خر گلویم را گرفت،او

 حرفش را زد و چرخ زد و سمت سالن رفت و

 صدایش که به شیرینی بهار را مخاطب حرف هایش
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 یک قدم با تو      

 قرار داده بود

 زیر کتري را روشن کردم،چادرم را روي سر درست

 کردم و میان حالی که همه چیزش به هم گره خورده

با پایی نه چندان استوار وارد سالن شدم بود  

 !اا مامان ریحانه اومد-

 بهار نگاه براقش از عروسکش که تو دستاي حسام

 بود کوتاه به سمت من چرخید

 لبخندي غمگین روي لبم نشست،همان دور با فاصله

 ازشون نشستم

 می دونی وقتی پریشونی و ناراحت اولین کاري که-

 میکنی چیه؟

هار بود اما مخاطب لحن پر طمأنینهنگاهش رو به ب  

 اش من بودم

 چشمانم رویش نشست،منتظر ادامه ي حرفش بودم

 که نگاهش چرخ خورد و روي صورتم نشست

 !خودتو از من سوا میکنی-

 لبخند مهربانش عمق گرفت و چند لحظه فقط به

 نگاه شرمگین و متزلزلم خیره شد و دوباره دست

کشیدش دور بهار انداختش و جلوي خودش  

 یکی از آشنا هاي من یه شرکت داره،که تو قسمت-



 بایگانی دنبال نیرو هست،اونجا کسی من و تو رو

 نمی شناسه

 !دوباره به اعتبار شما جایی استخدام بشم-

 ایرادي داره؟-

 لبخند مهربانش عمق گرفت و چند لحظه فقط به
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 یک قدم با تو      

شد و دوباره دستنگاه شرمگین و متزلزلم خیره   

 دور بهار انداختش و جلوي خودش کشیدش

 یکی از آشناهاي من یه شرکت داره،که تو قسمت-

 بایگانی دنبال نیرو هست،اونجا کسی من و تو رو

 نمیشناسه

 !دوباره به اعتبار شما جایی استخدام بشم-

 ایرادي داره؟-

 ایراد که نه،ولی نمی خوام این میانجی گري دوباره-

دردسربشهبراتون   

 نگاه پر مهرش روي چشمانم نشست

 چرا فکر میکنی،کمک به تو که عزیزترینمی برام-

 ایجاد دردسر میکنه؟

 حرف هایش کنار لحنش روح آسیب دیدهام را

 نوازش میکردن،لحنم نرم تر شد

 چون یه بار این اتفاق افتاد،دوست ندارم نگاه آدم-



 ها شمارم اذیت کنه

- یکنه،یکی از اخالق هاينگاه آدمها منو اذیت نم  

 ...گندم که همیشه بابتش شکرگزار بودم همین بوده

 انگشتانش را نرم روي سر بهار کشید

 من خودمو درگیر آدمها و نگاهاشون نمی-

 !کنم،خودم مهمتر از تصورات غلط بقیهام

 بهش غبطه خوردم،اي کاش من هم می توانستم

لخاینطوري باشم،اما انگار رقم خوردن اتفاقات ت  
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 یک قدم با تو      

 زندگیام در شهرستان کوچکمان و حرف هایی که

 همیشه از همسایه ها و زن عمویم در مورد خودم و

 طاهر میشنیدم باعث نهادینه شدن این احساس

 شده بود،این عذابی را که بهم تحمیل میشد

 !ریشهاش از آن زمان بود

 حسرت در صدایم موج زد

 خوش به حالتون-

 لبخندش پر محبت و لحنش شاکر شد

 واقعا هم خوش به حالم،چون االن شما دوتارو-

 !دارم،این نعمتی نیست که قسمت هرکسی بشه

 انگار حضور او برعکس انچه خیال میکردم خیلی

 آرام کننده و موثر بود،من به خیال آن زمانکه



 حسامی نبود مانند همیشه خودم را به تنهاییام

چیز را با کمی خلوت درست کشیده بودم تا همه  

 کنم،اما خیال باطلی بود،او یکی از اجزاي اصلی

 زندگیام شده بود که من به اجبار میخواستم ازش

 دور بمانم،حال آنکه حسام نقطه مرکزي آرامش

 !زندگیه منه

 این اصل را قبول کردم ، خوشحالی من کنار او

 تضمین است ، پس دل و عقلم را یکی کردم و در دل

پیشنهادش رضایت دادمبه   

 این آشناتون کیه؟-

 سوالم گل از گلش شکفت

 کسی که خیلی بهش اعتماد دارم،آدم بزرگیه،اسم-

 و رسم دا ِر،به شما هم کاري نداره،باهاش از قبل
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 صحبت کردم،ازم خواست خودم کارهاي استخدامت

 را انجام بدم

 متعجب پرسیدم

- شما تو شرکت ایشون هم منصبیمگه میشه؟   

 دارید؟

 سرش را کمی تکان داد و نگاهش به دنبال بهار که

 چیزي شبیه سینه خیزو چهار دست و پا سمتم



 میآمد کشیده شد

 نه کامال-

 بهار وروجک با تمام خستگی از حمامش تند خودش

 را به من رساند و دست به چادرم انداخت و تنش را

اوج خوش اخالقی یعنیباال کشید، این حرکات در   

 !مامان من گشنمه

 بهار را میانحصار کشیدم و با ببخشیدي از جام

 بلند شدم

 به سمت آشپزخانه رفتم و همانطور که چادر به

 دندان گرفتم که بهار را به یک دست به پهلویم تکیه

 داده بودم شیشهاش را از آب جوش پر کردم

 بدش من-

، دستانش بهقبل از آنکه براي دیدنش سرم بچرخد  

 دور تن بهار حلقه شد و از من جدایش کرد،چادرم را

 درست کردم و نگاهی به او که قدمی از گاز فاصله

 گرفت انداختم و تشکر کردم

 نگاهش روي من که تند و تند مشغول شیر درست

 کردن بودم چرخید
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 یک قدم با تو      

 کارش خیلی سخت نیست،شبیه به همون کار-

ت،مثل ساعات قبل ،فقط یه خبر خوبم هستقبلی  



 نگاهم در حالی که سرشیشه را میچرخاندم رویش

 نشست

 چی؟-

 این شرکت هم مثل شرکت من مهد داره-

 دستم ازحرکت ایستاد

 داره، یا قراره شما بزنی؟-

 به لحن پر سوالم خندید

 نه به جان خودم این شرکت چند ساله مهد کودك-

رو من از اینا گرفتم داره،یجورایی ایده ي مهد  

 لبخند زدم

 خدا را شکر-

 میشه من شیرشو بدم؟-

 به قهوه اي مشتاق چشمانش نگاه کردم،جلو رفتم و

 شیشه را سمتش گرفتم

 بهار با دیدن شیشهاش درحصار حسام با ذوق

 دست و پایش را محکم تکان داد و ذوقی صدا دار

 کرد که حسام را به خنده انداخت

و با لبخندي به چهره ي پر شعفشیشه را ازم گرفت   

 بهر خیره شد

 اي جون دلم شیکمو،بیا بریم با هم شیر بخوریم-

 حسام همانطور که بهار را مخاطبش قرار داده بود از



 آشپزخانه بیرون رفت و نگاه من را دنبال خودشان

 کشید،خیلی از ان زمان که علی اقا بهم گفت که
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 یک قدم با تو      

داره که ادم درستیه و باهاش صحبت کردهدوستی   

 !تا من را استخدام کنه نمی گذره

 حاال همان مرد خیر شده تمام آرزو و دنیاي من که

 هر چه بچرخم و بچرخم باز هم تمام مشکالتم را

 فقط او می تواند حل کند،خدایا بهم کمک کن تا این

 عشق که من را در مقابلش آرام و نرم میکند همان

قدرت مبارزه بده تا لیاقتش را داشته باشم طور بهم  

 گنجشکک کتري جوش نیومد؟-

 میان رختخواب چشم باز کردم و بالخره بعد از پنج

 روز دیگر از خستگی مفرط و درد سینه و افکار

 مشوش خبري نبود،لبخند روي لبم امد و میان

 رختخواب چرخیدم و به دخترك غرق خوابم نگاه

لب شکر کردم،سر حال تر از کردم،باز هم خدا را زیر  

 تمام این مدت بین رخت خوابم نشستم و پتو را کنار

 زدم، بسم اللهی گفتم و به امید رقم زدن روزهاي

 بهتر از جایم بلند شدم و به سمت اشپزخانه رفتم

 قرار بود اول هفته به شرکت جدید برم و به خواسته

 ي حسام این دو روز را به دور از ناراحتی و فکر و



 .خیال فقط با مریم و مارشمالویم وقت می گذراندم

 کمی از چايِ تازه دمه خوش عطرم را خوردم و لیوان

 را عقب آوردم و به قرمزي خوشرنگش نگاه کردم،

 صداي آواز پرنده از پنجرهي باز آشپزخانه و نسیم

 خنک و بهاري، کنار هم این روز را برایم شیرین و

ها به لطف خدایم جذاب تر می کردند و تمام این  

 .بود
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 یک قدم با تو      

 خدایی که حسام را از نقطهاي نامعلوم وسط

 زندگیام قرار داد و دلش را به دلم پیوند زد ، خدایا

 !!هر چقدر شکرت کنم باز هم کمه

 صداي زنگ گوشیام نگاهم را از چاي گرفت، احتماال

 مریم بود، دیشب حسام جلوي خودش خواسته بود

 بهش پیام بدمو بگم آخر هفته را پیش من باشد،

 انگار مرد بینوایم میترسید گنجشککش با افکار

 .سیاهش خودش را آزار بدهد

 با لبخندي جان گرفته از یادآوري هایم و نگرانی

 .هاي دلچسب حسام سمت گوشیام رفتم

 از دیدن اسم علی آقا جا خوردم، خیلی وقت بود

رابی نا خوداگاه بهازشون خبر نداشتم، حس اضط  

 !!قلبم افتاد! نکند خبري از کامران دارد



 تماس را جواب دادم

 سالم-

 صداي مردانه و مودبش مثل همیشه بود

 سالم ریحانه خانم، صبحتون بخیر،خوبید؟ بهار-

 جان خوبه؟

 بله ممنونم، شما هم خوبید؟-

 مچکرم، روزگار بر وفق مراده؟-

 الحمدهللاا-

از قصد این تماس بگویددلم می خواست زودتر   

 !می تونم امروز ببینمتون؟ خیلی دلتنگه بهارم-

 نمی دانستم نفس راحتی که در گلویم گیر کرده بود

 را بیرون بدهم یا نه! خواستهاش و دیدن بهار، آن هم
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 یک قدم با تو      

 بعد این همه مدت و عادت به ندیدنش! نباید قبول

نبود، بهتره بگم روي نه میکردم ؟ اما این درست  

 !گفتنش را نداشتم

 .من دارم براي مدتی از ایران میرم-

 جاخوردم

 مشکلی پیش اومده؟-

 لحنش پر خواهش و احترام شد

 میشه حضوري صحبت کنیم، بهتون حق میدم-



 !نخواید بهار دوباره هوایی بشه اما این آخرین باره

 او حال درونم را حدس زده بود و چه حسرت غم

گیزي داشت صدایشان ... 

 کمی فکر کردم و جواب دادم

 باشه، فقط مریم هم باهام هست، موردي نداره؟-

 نخیر،فقط بیام دنبالتون؟-

 سعی کردم لحنم ذرهاي حس بد و بی احترامی را

 منعکس نکند

 نه مزاحم شما نمیشیم، آدرس بدین خودمون-

 .میایم

 .چشم، آدرس را می فرستم-

مریم زنگ زدم، خوش بختانهبا قطع تماس سریعا به   

 !سحرخیز شده بود و در راه بود

 با مریم که هماهنگ شدم ،ذهنم ناخوداگاه سمت

 یک نفر رفت، فردي که در

 دیدار آخر سه نفره مان رفتار جدیدي از خودش

 !نشان داد

1667 

 یک قدم با تو      

 حسام با صحبتهاي ان روزش یک چیزهایی را بهم

ساسیت جدید و عجیبش یا آنطورفهمانده بود، ح  

 ابراز احساساتش مقابل علی، هنوز درست درکش



 !نکرده بودم

 اما این معلوم شده بود از بودن ما کنار هم حس

 !خوبی نداشت

 شاید نباید بهش اطالع میدادم اما تعهدي که نسبت

 بهش احساس می کردم وادارم کرد از این دیدار

 .باخبرش کنم

ش رفت و او هم خیلی پشتانگشتم سریع روي اسم  

 :خط منتظرم نگذاشت

 سالم عزیزترین حسام-

 صدایش گرم و پر انرژي درون گوشم پیچید و هر

 چی حس بد بود را دود کرد و به جایش لبخند

 عمیقی روي لبم نشاند

 سالم، صبح بخیر-

 صبح تو هم بخیر، خوبی؟ صبحانه خوردي؟-

لذتخندهام گرفت که از این سوال هاي ساده غرق   

 میشدم

 بله ممنونم،حقیقت زنگ زدم تا در جریان یه-

 موردي بزارمت

 گوشم با توئه-

 یکباره و بدون مقدمه چینی سر اصل مطلب رفتم

 علی اقا االن بهم زنگ زدن، گفتن براي مدتی می-



 خوان از ایران برن! می خواستن براي بار آخر بهارو
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 یک قدم با تو      

 !ببینه

بارهاش مهر تائیدي بر حدسهاي من بودسکوت یک ! 

 او حرفی نزد و من ادامه دادم

 خبر داشتی؟-

 :صداي خشکش آهسته آمد

 .اره، نزدیک دو هفته است خبردار شدم-

 :احساست تازه حدس زده ام باعث شد بپرسم

 احساس می کنم مثل قبل نیست! چیزي-

 شده؟

 فضاي بینمان را چند لحظه اي سکوت معنا دارش پر

دکر : 

 نه نیست، اشتباه از سمت من و احساساتمه، یه-

 !چیزایی هست که یه مرد فقط میتونه درکش کنه

 احساس تلخ میان صداش واگیر دار بود طعم دهانم

 :گس شد

 قرارمون ساعت است-

 ادرس را برام بفرست، اگه بتونم یه سر میام-

 ازش اینو نخواسته بودم، اما طبق یافته هایم قبلم او

ست این دیدار بدون او برگزار بشود و البتهنمی خوا  



 !براي من چی از این بهتر

 :صداي نق بهار از درون اتاق من را به خود اورد

 باشه، با اجازت من برم صبحانه ي بهارو بدم ، بیدار-

 .شده

 .باشه، جان حسام مواظب خودتون باشید-

 واي این ادم هاي پولدار چه جاهاي باحالی دارن-
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 نگاهم روي بالن هاي به سقف چسبیده چرخید و با

 صداي ارام نجوا کردم

 هیس، بگرد دنبال علی اقا-

 وااا چه کاریه ، زنگ بزن بهش-

 راست می گفت، خواستم حرفی بزنم که او همانطور

 که بهار بغلش بود به سمت بازي کودکان رفت، خنده

ي بودن در اینجاام گرفت این دختر کال ذوقش برا  

 !بیشتر از بهار بود

 دست درون کیفم کردم تا گوشی را پیدا کنم

 سالم ریحانه خانم-

 !صداي خودش بود

 دستم سریع لبه ي چادرم را گرفت و تنم به پشت

 چرخید

 سالم،-



 نگاه ارامش مخلوط شده به لبخند محجوبش روي

 من و اطرافم چرخید

 !تنهایید-

بود برگشت و به او کهنگاهم سمتی که مریم رفته   

 روي زمین خم شده بود تا چیزي را بردارد

 اونجان-

 امیدوارم بهار از اینجا خوشش بیاد-

 با توجه به اطراف و فضاي شاد و خلوت سرزمین

 !بازي نگاه کردم، خیلی شبیه مهد شرکت حسام بود
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 یک قدم با تو      

 بهار عاشقه این مکان ها است-

- شکرپس خدا رو   

 با دست به همان سمت مریم و بهار اشاره کرد و من

 جلو تر از او قدم برداشتم

 قبل از انکه کامل به ان دو برسیم مریم چرخ خورد و

 بهار یکباره با دیدن علی جیغی از خوشحالی کشید

 که براي چند لحظه من مات و حیران از ذوق بی

 اندازه اش ماندم

اهش که به دنبالعلی اقا سالمی به مریم داد و نگ  

 بهار رفت دیگر منتظر جوابی نماند، بهار خودش را به

 دستان باز شده ي مرد رو به رویش سپرد و بوسه



 .هاي مردانه اي که تمام صورت و سرش را مهر زد

 من هنوز هاج و واج به دخترکم و ریکشن جدیدش

 نگاه می کردم، اخرین باري که علی اقا را دید انقدر

ستگی دست و پا میزد که شایدمیان خواب و خ  

 درست متوجه اش نشده بود و من به حساب عادت

 کردن به این دوري گذاشتم و حاال با واکنش جدید

 !!فنقلکم می فهمیدم تماما اشتباه فکر می کردم

*** 

 !شیرین عسلی چه جیغی زدي-

 مریم با انگشت ضربه اي نرم به لپ بهار که با رضایت

ه بود زدمیانحصار علی اقا نشست  

 علی اقا براي هزارمین بار بوسه اي بر موهاي نرم

 دخترکم زد

 خودمم شگفت زده شدم، تمام دلتنگیم با همین-
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 جیغش از بین رفت

 نگاهم همراه با لبخند روي چهره ي کوچکش

 نشست، به ارامشی که داشت و حرکت اضافه اي

 !نمی کرد

- خانمااا، تکونم نمیخورهخوش میگذره خانم   

 نگاه معصوم بهار با خنده و حرف مریم در همان



 ارامش سمتش چرخ خورد

 ...بزارید راحت باشه-

 چشمان علی از بهار سمت منو مریم چرخید

 چی میل دارید؟-

 نگاهم در سکوت روي منوي نوشیدنی هاي گرم و

 سرد نشست

 .ریحانه خانم، غذاي کودك هم دارن-

مکوتاه جواب داد  

 .بله، ممنون دیدم-

 مریم خیلی سریع تر از من انچه می خواست را

 سفارش داد و من به چاي ساده اي اکتفا کردم،تا

 زمانی که سفارش ها اماده بشه، بهار مثل قبل ساکت

 و ارام درحصار علی نشسته بود و فقط بعضی اوقات

 سرش را باال می اورد و به علی اقا نگاه می کرد که

ش بوسه اي بر پیشانی و کالمی پر محبتهر بار جواب  

 .بود

 این براي من خیلی عجیب بود تا به حال بهار را

 اینگونه ارام ندیده بودم، یعنی دلتنگی زیاد او را

 اینگونه کرده بود؟
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 چقدر سخت است باور اینکه دخترك کوچکم



هددلتنگی را می فهمد؟ ارامش تن را تشخیص مید ! 

 اما این ها براي طفل کوچک من خوب نبود،

 دلبستگی که نمی توانستم تضمینی براي همیشگی

 بودنش بدم؟

 با امدن نوشیدنی ها بهار بالخره به خودش تکانی داد

 و با دست انداختن و باال و پایین کردن خودش عالقه

 اش را به خوردن کاپوچینوي مریم بابت رنگ و لعاب

واستم بابت راحتی علی اقا بهارلیوانش نشان داد، خ  

 را بگیرم، که سریع بلند شد و گفت تا ما چاي و قهوه

 .امان را بخوریم او کمی با بهار وقت می گذراند

 نگاهم به دنبال علی اقا که بهار را روي عروسکی ننو

 مانند می گذاشت بود

 مطمئنی راست گفته؟-

 چیو؟-

 مریم با همان لحن کنجکاوش گفت

- ایران، این حتما دیده تو خشک و بستهرفتنش از   

 اي خواسته به زور بکشونتت اینجا

 چشمانش سمتش برگشت، در حالی که کمی از قهوه

 اش را مزه مزه می کرد با همان قیافه ي خانم

 مارپلش ادامه داد

 واال وگرنه یه وکیل موفق و خرپول چرا باید پاشه-



 بی دلیل بره اون ور دنیا

ی بهش انداختمنگاه عاقلن در سفیه  

 خب ممکنه به همین وکیل موفق و پولدار تو یه-
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 کشور دیگه کار بهتري پیشنهاد شده باشه

 چشمانش را گرد کرد

 ااا واقعا؟ کدوم کشور؟ حاال چه کاري؟-

 :متعجب گفتم

 مثال زدم خنگول-

 یکباره قیافه اش دوباره به همان حالت همه چیز

رگشتدانش ب  

 این نمی تونه از بهار دل بکنه، ندیدي چطور بغلش-

 !کرده بود و نگاهش می کرد

 چرا دیده بودم، پر حسرت و غم ، نوع نگاهش می

 توانست حکم تائیدي بر صحت حرفش باشه

 همون نگاه پر غم و اندوه می تونه بهت بگه که-

 حتما می خواد بره

 شانه باال انداخت

- شه که داري زن حسامنه می تونه براي این با  

 .میشی

 انقدر رله و راحت حرف میزد ادم می ماند



 نیم نگاهی دوباره به علی اقا و بهار انداختم و با

 لحنی اهسته تر رو به مریم گفتم

 ربط بی ربطی بود، حسام که دوستشه می تونه-

 اینطوري بیشتر بهارو ببینه

 حرفم تمام نشده مریم پغی زد زیر خنده

- اده اي یا خودتو زدي به سادگی، طرفریحانه تو س  

 بلند شه بیاد خانه ي دوستش که با عشق سابقش

 عروسی کرده، دیدن بچهي اون زن و ببینه به به این

1674 

 یک قدم با تو      

 !ها چه خوشبختن ولی می تونستن براي من باشن

 حرفش ناخوداگاه عرق سردي بر تنم نشاند

- بار با گفتن این حرفانزن از این حرفا زشته،یه   

 رنجوندیش دوباره شروع نکن

 مریم خندید

 قرار نیست به اون بگم دارم به تو میگم که تو این-

 هشت ، نه ماه این بنده خدارو اصال ندیدي، این همه

 دوید، رفت و اومد ولی تو یکبار دقیق نگاهش

 !نکردي

 حرف هایش را دوست نداشتم، نمی دانم چرا من را

حسام اون رفتارها را از خودش نشان به دلیلی که  

 داده بود پیوند میزد



 اره شاید من به علی اقا خیلی کم لطفی داشتم و-

 ازش شرمنده ام ولی حرفاي تو هم درست نیست

 همانطور که کم کم از قهوهاش می خورد با همان

 لبخند مطمئنش گفت

 اره بالخره تو تا چند روز دیگه زن شوهر دار-

 .میشی

م فقط نگاهم را ازش گرفتم و دوباره بههیچ نگفت  

 علی اقا و بهار که حسابی مشغول بازي و خنده بودند

 .نگاه کردم

 من یکم دیگه میرم بهارو ازش میگیرم، مطمئنا با-

 تو کار داره که اوردتت اینجا منم سر جهازي قبول

 کرده براي بچه نگه داشتن

،او لحنش پر خنده بود ، اما من اصال خوشم نیامد  
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 نمی دانم چرا از همان ذوق بهار تا االن در خودم

 رفته بودم و دیگه از ان احساسات خوب و پر انرژي

 صبح خبري نبود

 کم چرت بگو-

 او بی خیال حرف هاي من خندید و همانطور که گفته

 بود با تمام شدن قهوه اش سراغ علی اقا رفت و این

دانه اي بود که سمت میز ما بربار قدم هاي مر  



 .میگشت و من سریع نگاهم را پنهان کردم

 !چایتون رو چرا نخوردین یخ کرد که-

 لبخند محوي روي لب نشاندم و به لیوان دست

 نخورده ام نگاه کردم

 فراموش کردم-

 صداي مردانه اش حمایتگر شد

 این روز ها حتما بابت اتفاقات جدید زندگیتون-

رگیره، البته بهتون حق میدم،خیلی فکرتون د  

 .شروع جدید نیاز به فکر داره

 این مرد همیشه خیلی می فهمید، شک نداشتم این

 عقل و درایت و فهم بیش از اندازه بابت سن و کار

 زیادشه

 نگاهم کمی باالتر امد تا روي صورتش نشست

 میشه گفت بله، ترس وادارم میکنه به مدام فکر-

 .کردن

 لبخند زد

- ردن خوبه ولی زیادیش، دچار وسواسفکر ک  

 میکنتتون
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 حرفش کامال درست بود،دستم سمت فنجان یخ

 شده ي چایم رفت



 بزارید یدونه دیگه براتون سفارش بدم-

 سرم را به نشانه ي نفی تکان دادم

 شرمنده همینم اسراف شد، میل ندارم-

 باز هم همان لبخند مودب

- داره، خب از رفیق من بگید ،خوبه؟موردي ن  

 اذیتتون نمی کنه؟

 دوباره سرم زودتر از زبانم به نشانه ي نه تکان خورد

 نه ، بیشتر من اذیتشون میکنم-

 خندید

 حقشه، بالخره هر که طاووس خواهد جور-

 هندوستان کشد

 لبخند محوم کمی عمق گرفت

 او دقیق جاي مریم نشسته بود، سرش را کمی

گاهی کوتاه به مریم و بهار انداختچرخاند و ن  

 در مورد کامران هم خیالتون راحت باشه،-

 باطلبکارها صحبت کردم که پیگیر اون سمت نشن و

 قرارشده انتقال وجه مالی را یکی از دوستان مورد

 اعتمادم بعد من به عهده بگیرن، کامران هم انگار

 !چیزي نه از شما پرسیده و نه بهش گفتن

کافی دردسر براي خودش درست کردهبه اندازه ي   

 که الحمدهللاا به شما فکر نمیکنه، بدهی شما هم ان
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 .شاهللاا به زودي صاف میشه

 او تند و با احترام مانند وکیلی کارکشته وظایفش را

 تند و تند می گفت و تمام حرف هایش بوي

 خداحافظی میداد

ران دلم را امن کرد ، اینصحبت هایش در مورد کام  

 خوب بود که ان نامرد به من فکر نکند، اي کاش هیچ

 !وقت هم یادم نیفتد

 ممنونم، ازتون خواسته بودم که این پرونده را رها-

 کنید ولی شما در حق و من و بهار برادري را تموم

 کردید، میشه گفت اسایش االن من یجورایی مدیون

 لطف شما است

یعنی جایی از حرفم ایراد داشت؟لبخندش تلخ شد،   

 بعضی اوقات ادم ها فرصت هاي طالیشون را بدون-

 این که خودشون بفهمن به اشتباه به دیگران می

 بخشند، اما به هر حال من از این که شما و بهار

 !حالتون خوبه خوشحالم

 حرف هایش و فرم پر اندوه صورتش صحبت هاي

یدنش فایدهمریم را در سرم مرور کرد، گفتنش پرس  

 نداشت اما انگار او حرف هاي نگفته اي روي سینه

 !داشت که خیلی وقت بود منتظر گفتنشان مانده بود



 علی اقا من احساس می کنم شما حرفایی می-

 خواید به من بزنید، فکر می کنم براي گفتنشون

 دودلید؟ درسته؟

 حرکت مثبت سرش با نفس سنگین و پر تاسفش

 همزمان شد
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 بعضی حرفا انقدر می مونه تا می ماسه ، که حتی-

 نمی دونی از کجا باید شروعشون کنی، خیلی وقته

 می خوام این حرفا رو بزنم اما نزدم، تا دیشب که

 .تصمیم گرفتم دلو به دریا بزنم و قبل رفتنم بگم

 من فقط به چهره اش خیره بودم، به چشم هایی که

ه حسرت زده محو بهار بوداز این فاصل . 

 !!من بابت ازدواج شما با حسام دارم از ایران میرم-

 نگاهم مات و جا خورده روي صورتش ماند

 بخاطر رفاقتم میرم و به خاطر بهار و شما-

 کلمات میان ذهنم گم شده بودند، دهانم نیمه باز

 مانده بود ، اما هیچ صدایی از حلقم بیرون نمی امد،

ه هیچ چیز فکر کنم اما حرف هاينمی خواستم ب  

 .مریم مثل مشتی به دیواره هاي سرم ضربه میزد

 او منتظر ریکشنی از من نماند و ادامه داد

 می دونم گفتن این حرف ها االن از نظرتون جالب-



 نیست، حتی شاید اشتباه باشه، اما شما این حرف ها

 را یه خودخواهی در نظر بگیرید! یه اشتباه که نیاز

م گفته بشهدار . 

 زبان خشکم بالخره به سختی تکان خورد

 !حرفاتونو متوجه نمیشم-

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 بهتون حق میدم، امروز یکباره بعد هفت ماه و-

 خورده اي نشستم جلوتون و دارم حرفاي عجیبی

 !میزنم

 نفس عمیقی کشید و نگاهش را باال اورد و مستقیم
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دم با تویک ق        

 به چشمانم خیره شد

 اون فردي که به حنانه در موردش گفته بودم شما-

 !بودین

 حرفش مانند سنگی محکم به سرم برخورد کرد،

 .سرم تیر کشید و گیج رفت

 من وقتی با شما اشنا شدم یه فرد شکست خورده-

 و پر کمبود بودم،کسی که سال ها بود که به ازدواج

عمتی نبود که بخواهمفکر نمی کرد ، مشکل من ن  

 دختري را در داشتنش سهیم کنم، اما دیدن شما و

 گذروندن اوقاتم در کنارتون ناخوداگاه ذهنم را تغییر



 داد ، در کنار بهار من حسرتی نداشتم ، وضعیت

 مشابه ما می تونست خاطر هر دومون را براي داشتن

 !زندگی امن راحت کند

رزید، دستانمدستانم بی اختیار از حرف هایش می ل  

 را زیر میز پنهان در چادرم به هم حلقه کردم تا

 کسی متوجه حال خرابم نشود، باورم نمیشد این مرد

 رو به رویم که این حرف ها را میزند همان وکیل

 مودب و موقر همیشگی ام بود ، مردي که انقدر با

 فکر و فهمیده بود که اجازه نمیداد کنارش معذب

تمام ان ها شده بود بشم و حاال دقیقا ضد !! 

 لبخند پر غمی روي صورتش نشست، گرد غمی که

 روي چهره اش نشسته بود در همین چند لحظه

 سنش را بیشتر نشان میداد

 دوست ندارم حرف هاي االنم این فکر را به سرتون-

 بندازه که توصیه هاي دوستانه و حمایتگرانه ام در
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از روي بغض و حسادت بوده ، چون مورد حسام  

 همان موقع هم گفتم همه اش از عشق زیادم نسبت

 به بهار نشات می گرفت، اعتقاد من در ان روز این

 بود که عشق با امدن مشکالت محو میشه و این من

 !را با شما و حسام می ترساند



 باور حرف هایش سخت بود،ذهنم بی اختیار به دنبال

ه بود، البه الي حرف ها ویک نشانه میان گذشت  

 کمک هایش، محبت هایی ساده که هیچ وقت برایم

 رنگو بویی از عشق را تعبیر نکرده بود، اصال حرف

 !!هاي ان روزش با مریم

 ...ولی شما...شما که گفتین...به مریم گفتین-

 کلمات خرد و بریده بریده ام را خوب فهمید،

 دستانش روي میز چفت هم شدند

- من هنوزم همونه، من عاشق بهارم و حرف امروز  

 !احترام زیادي براي شما قائلم

 کمی از قبل به خودم مسلط تر شده بودم و حاال

 براي گفتن انچه در ذهن و دلم بود تردید یا خجالتی

 .نداشتم

 حرف هایش یک جوري بود ، انگار او بیشتر دنبال

 !!داشتن بهار بود

- هار میشما دنبال بهار بودید!یعنی بخاطر ب  

 خواستید با مادرش ازدواج کنید؟

 لحن خشکم نگاهش را پر از شرمندگی کرد

 نه ،کامال اینطوري نبود، درسته من با بچه-

 ها و ایرادي که دارم پر از کمبودم و بعد اشنایی با
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 شما و کنار بهار بودن همیشه ارزوي داشتنش را

این احساسات بشم اما درداشتم، نمی تونم منکر   

 کنار اون همیشه به خانمی و شخصیت واالي شما

 احترام گذاشتم و واقعا نوع رفتار و قوي بودنتون را

 ستایش کردم ، می دونستم بهار چقدر براتون مهمه

 و دنبال ارامشید و من می دونستم می تونم این

 .حس را بهتون هدیه بدم

اقا تمام این ماه مو بر تنم سیخ شد، باور اینکه علی  

 ها نگاهی جز انچه من تصور می کردم به من داشته

 ازارم میداد،

 به این حرف ها عالقه اي نداشتم، صحبت هایی که

 داشت مرد مقابلم را در دیدم خراب می کرد، دوست

 داشتن و یا پیشنهاد ازدواج کار زشت و نامعقولی

منبود، اما نه وقتی که من و حسام عاشقیم و کنار ه  

 .بودن را انتخاب کردیم

 نگاهم خشک و رنجیده خیره ي فنجان چاي رو به

 رویم شد، باید سعی می کردم احترام از کالمم دور

 نشود هر چه باشد این مرد کم به من خدمت نکرده

 !بود

 اما خب این ها همه ماله قبل بود، احساساتی که-

 داشتند خفه ام می کردند، می دونم گفتنشون االن



را که دوا نمی کند هیچ ،حتی من را دردردي   

 چشمتون ادم بی مالحضه اي نشون میده،اما موندن

 بعضی احساسات و حرف ها درون ادم می گندن و

 ادم باید به زبونشون بیاره تا تموم بشن،
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 گره ي دستش از هم باز شد

- هحقیقتش مدتیه در این باره دارم فکر میکنم، ب  

 شما و حسام به محبت عمیقی که بینتون شکل

 گرفته، به منطقی بودن فاصله ي سنیتون حتی به

 !تغییر رفتارهاي حسام

 سکوتش نگاهم را سمت صورتش کشاند، حرف

 هایش مشتاقم کرد چهره اش را ببینم، بعضی اوقات

 نگاه ادم ها تکمیل کننده ي حرف هایشان بود، مثل

از رضایت بودحاال که نگاه علی اقا پر   

 به این نتیجه رسیدم، نقش من در زندگی شما یه-

 متصل کننده بود، متصل کننده شما به حسام و

 داشتن یک عشق و زندگی ارام که بی شک الیقش

 هستید، نمی دونم حسام می تونه به اندازه ي من

 عاشق بهار باشه یا نه ولی مطمئنم انقدر مرد هست

 !که تمام سعیشو بکنه

م لحن حس بدي را بازگو نکنهسعی کرد  



 اگر به این نتیجه رسیدین و اون تصمیمات و-

 احساسات براتون تموم شده ، پس چرا دارید میرید؟

 نفس عمیقی کشید و کوتاه و گذرا به سمتی که بهار

 بود نگاه کرد

 بابت راحتی خیال رفیقم-

 یکباره از دهانم حرف ذهنم بیرون پرید

- ه اي گفتیداولش دلیلتون را چیز دیگ ! 

 خنده ي کوتاه و مردانه اي کرد

 شما بزارید به حساب ناواردي در گفتن این قبیل-

1683 
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 ...حرف ها، البته اصلش هم همونه

 دستی به صورتش کشید

 حسام شم قوي داره و کمی این احساسات را حس-

 کرده و بهش حق میدم نا خوداگاه در مقابلم واکنشی

ون بدهنش . 

 یاد دم شرکت افتادم ، پس خود علی اقا هم حسش

 !کرده بود

 با همان لبخند و لحن دوستانه و منطقی ادامه داد

 نمی خوام بودنم و شرکت در مهمانی ها ازارش بده-

 و فکرشو درگیر کنه، اون به واقع عاشق شما است

 اما این احساسات دست خود ادم نیست و نیاز به



داره دوري و گذشت زمان . 

 حاال مرد رو به رویم را خوب می شناختم همان اقاي

 !سلیمانی وکیل مهربان و منطقی گذشته ام بود

 نگاهش سمت بهار این بار کامل چرخید و همان

 نقطه ماند

 بهار هم به این دوري نیاز داره، االن کوچیکه و می-

 تونه راحت تر فراموشم کنه، دلم می خواد به جاي

ري کنهمن حسام براش پد ! 

 نمی دانم چرا بغض به گلویم افتاد، شاید تنهایی و

 عالقه ي شدید این مرد به بهار بود که اینطور

 احساساتم را به غلیان انداخته بود

 البته در کنار همه ي این ها موقعیتیه براي دیدن-

 پدر و مادرم،

 ایران نیستن؟-
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 نگاهش سمت من چرخید

- چند سالیه اون ور زندگی می کنند، بابت نه  

 مریضی مادرم مجبور به موندن شدن

 دلم می خواست از مریضی مادرش بپرسم و دلداري

 اش بدهم اما درست نبود،

 !ااا ببینید کی این جاست-



 حرفش تمام نشده سریع از روي صندلی اش بلند

 شد و نگاه من به دنبال مسیر نگاهش چرخید و روي

ش و جذابم نشستمرد خوش پو ! 

 *حسام*

 ذهنم از صبح یک لحظه ارام نگرفته بود، به علی

 ایمان داشتم، سال ها کنارش بودم و از کوچک و

 بزرگش خبر داشتم ، مرام و معرفت این مرد مثال

 .زدنی بود

 اما بحث ریحانه که میشد، قلبم معادالت مغزم را به

 هم می ریخت، اصال همان جیک و پوك دانستن ها

به دلم انداخته بود که شاید علی دلش بهار و شک  

 ریحانه را می خواهد! علی سال هاي زیادي وکیل

 بوده و موکل هاي رنگ به رنگش را دیده بودم

 اماریحانه و بهار برایش از همان اول یک چیز دیگر

 بودند، همین متفاوت بودن حساسم کرده بود و ازارم

 .میداد

دارشان گفت کسیاز همان وقتی که ریحانه از دی  

 میان سرم دست به کمر زده بود و طلبکار مدام

 پرسیده بود، چرا؟ علی چه حرفی می تونه با ریحانه
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 ي من داشته باشد؟



 نمی دانم این اسمش غیرت بود یا حساسیتی زیاد از

 حد اما هر چه بود تا من پایم را داخل این سالن

کردنگذاشتم رهایم ن . 

 نگاهم از همان فاصله روي ریحانه ام که پشت به

 ورودي روي صندلی فلزي نشسته بود ماند، از همین

 زاویه هم دلم برایش ضعف رفت،باید بهش می گفتم

 تماس کوتاه صبحش چه به حال دل بی جنبه ام

 .اورده

 از وقتی درون ماشین نشستم و به این سمت حرکت

هم را تغییر بدم و باکردم با خودم عهد کردم که نگا  

 دید مثبت و حال خوب به اشنایی ي کاري ریحانه و

 علی نگاه کنم، اصال این رفتن علی این نبودن

 نامعلومش یک جورایی غمگینم می کرد و خود این

 !حس کمکی بود براي رفتاري خوب و معقول

 چشمانم بعد ریحانه روي علی ماند که با دقت رو به

حرف زدن بود، یعنیچهره ي گنجشککم مشغول   

 علی داشت از ریحانه خداحافظی میکرد؟ چه حس

 !گندي به دلم چنگ انداخت

 !خوشم نمی امد علی انطور به ریحانه ام نگاه می کرد

 یعنی تمام وکال اینطور بودند یا شاید هم ذهن من

 زیاد از حد داشت همه چیز را بزرگ می کرد، اما من



 می دانستم رفتار علی طبیعی نبود؟

 اصال مگر پدر و مادرش پنج سال اونور نبودند، چرا

 یکباره بعد این اتفاقات باید فیلش یاد هندوستان
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 کند؟؟

 ...خاك بر سرت حسام با این افکار معقولت

 !ااا ببینید کی اینجاست-

 صداي گرم و پر انرژي علی من را به حال کشاند،

لی قدم هایم را تندتر کرد،بلند شدنش از روي صند  

 همان لحظه سر گنجشککم به سمت من چرخ خورد

 و از تالفی نگاهمان لبخند بزرگی روي لبم نقش

 .بست، برق میان نگاه زاللش کامم را شیرین کرد

 قبل از ان که دست علی را بگیرم به ریحانه که حاال

 از روي صندلی بلند شده بود و نگاهش رویم بود

دم و بعد بدون لحظه اي درنگسالمی گرم کر  

 انگشتان علی را محکم میان دستم فشردم

 سالم داداش، خوبی؟-

 !قربانت، چه جالب تو کجا این جا کجا-

 صداي ریحانه ام بود که سریع و پر احترام جواب داد

 من صبح در جریان گذاشتمشون-

 هیچ ریکشن منفی در احواالت علی اتفاق نیوفتاد



ق کردحتی لبخندش بیشتر عم  

 کار خوبی کردید، قبل رفتنم دیدن شما سه نفر-

 کنار هم یه حس عالیه

 با دست به صندلی ها اشاره کردم

 بفرمائید-

 خودم روي صندلی بینشان نشستم و این بار تمام

 سهم نگاهم را به گنجشککم دادم

 شما خوبی؟-
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 لبخند محجوبش دلم را ضعف می انداخت

 مچکرم-

 نگاهم کوتاه در فضا چرخید

 مارشمالو و مریم خانم کجان؟-

 ریحانه مثل قبل به نرمی و ملیحانه گفت

 .مریم بهارو برده براي بازي-

 سرم را به حالت تائید تکان دادم و اگر به خودم بود

 همانطور میخ شده به چهره ي ظریف و دلچسبش

 .می ماندم اما حضور علی مانعش بود

ه علی دادم، او حواسش به همان سمتینگاهم را ب  

 بود که ریحانه ام گفته بود

 :گرم و دوستانه گفتم



 اقا شما هر جا بري باید براي عروسیمون خودتو-

 !برسونی

 بی شک این حرفم ازته دلم بود، مگر میشد رفیق

 صمیمی ام در بزرگترین و مهمترین جشن زندگی ام

 نباشد؟

ي صورتشنگاهش سمت من برگشت و لبخندي رو  

 :جا خوش کرد

 ان شاهللاا کاراتون درست بشه چشم، سعی می کنم-

 .بیام خودم ساقدوشت بشم

 ببخشید ، با اجازتون من برم پیش بهار و مریم-

 به چهره ي معصوم و پر شرم دلبرکم نگاه کردم به

 انگشتانش که با ان همه ظرافت پر مهارت لبه هاي

 چادرش را گرفته بودند
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 می دانستم این حرف ها خجالتش میدهد پس سریع

 قبول کردم

 راحت باش عزیزم-

 لبخند محوي زد وبه سمت محوطه ي بازي بچه ها

 رفت

 نگاهم او را تا مقصدش همراهی کرد

 با بابات حرف زدي؟-



 سوال جدي علی نگاهم را سمتش کشاند که او

 دوباره پرسید

- و بهار گفتی؟بهشون درباره ي ریحانه   

 سرم را به نشانه بله تکان دادم که او دوباره پرسید

 با تمام جزئیات؟-

 باز هم سرم را تکان دادم و این بار زبانم هم همراهی

 کرد

 اتفاقی بود ،ولی اره همه چیز و فهمیدند-

 نگاهش دقیق روي چشمانم نشست

 خب هادي چی گفت؟-

 لبخند محوي روي صورتم نشست

- عی مخالفت کرد ولی بعدش گفتاولش خیلی طبی  

 ببرمش تو شرکت خودش، احتماال می خواد از

 !نزدیک ببینتش

 این بار او بود که به نشانه ي مثبت سر تکان داد

 .خوبه، دلم کمی اروم گرفت-
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 دل نگرانشونی؟ می ترسی عرضه ي خوشبخت-

 کردنشونو نداشته باشم؟

ه اش ارام و نرم به لحن پر طعنهبا همان جدیت چهر  

 ام خندید



 اولش اره خیلی ازت می ترسیدم ولی االن حالم-

 !خیلی بهتره

 دست جلو بردم و روي کتفش ضربه اي اهسته زدم

 چرا انقدر یهو داري میري؟ بهانه مامان و باباتو نیار-

 که پنج سال براش فرصت داشتی

 نگاهش چند لحظه میان چشمانم ماند

- ی کنم من و تو و بهار به این دوري نیازاحساس م  

 .داریم

 از حرفش جا خوردم اما یک سوال جلوتر از دهانم

 بیرون پرید

 ریحانه نیاز نداره-

 ارام خندید و سرش را به حالت نفی تکان داد

 نه ،الحمدهللاا ایشون تکلیفشون با دلشون مشخصه-

 از طرفی خوشم امد و از سمتی دیگر دلم کدر شد

- رتو مریض نکن! من دارم میرم که بهارپسر فک  

 فراموشم کنه

 لحن تاکیدي هشدار گونه اش کلی حرف پشت

 خودش داشت

 یکجورایی خجالت کشیدم

 تو عموشی ، قراره براش عمویی کنی، ببریش-

 !بیرون ، چرا باید فراموشت کنه؟
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 یک قدم با تو      

 لبخند زد

 ...زود برمیگردم، فقط-

ش حواسمو جمع تر کردکلمه ي اخر  

 همسر قبلیه ریحانه براي دیدنش مسره، ازش-

 خواستم به من بگه تا به ریحانه پیغامشو برسونم اما

 قبول نکرد، گفت باید خودشو ببینه، میگفت فقط یه

 دیدار کوتاه و بعدش تائید می کنه که ریحانه از چک

 ها و پول هایی که قرض گرفته بی خبر بوده ،اما

م خواسته بود به هیچ عنوان دیداري راریحانه از  

 قبول نکنم،منم به دروغ خیال ریحانه را در موردش

 راحت کردم، االنم فقط دارم در جریانت می گذارم،

 !از این به بعد تو مردشی و وظایف من گردنه توئه

 انگار مدال افتخاري به سینه ام چسبانده بودند ،

ز خداسرم را به نشانه ي قبول این وظیفه ي ا  

 خواسته تکان دادم

 حتما، نمی گذارم نزدیکشون بشه-

 به ساعت مچی ام نگاه کردم، همین نیم ساعت پیش

 با هادي حرف زده بودم و دوباره از سمتش مطمئن

 شده بودم، می دانستم که رفتن به شرکت او ازمون

 بزرگی را براي ریحانه که در عین بی خبري بود رقم



 .میزد

در نگاهم سمت خیابان چرخیدبا صداي بسته شدن   

 و ریحانه که بهار درحصار به سمت ماشین می

 امد،روي صندلی که نشست، نگاهم سمت سر بهار

 که روي شانه اش بود چرخید
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 سالم، بیداره؟-

 لبخند کوچکی روي لب هاي صورتی اش نشست و

شتمکوتاه به چهره ي فنقل که هیج دیدي رویش ندا  

 نگاه کرد،

 سالم، نه-

 ارام تن کوچکش را درونحصارش دراز کرد، نگاهم

 روي لپ هاي نرم و پلک هاي بستهي کودکانهاش

 نشست

 از خانم رستگار خواستم که ایشونم به شرکت-

 .جدید بیان

 چرا؟ مگه اونجا خودشون مربی ندارن؟-

 نگاهم ارام روي چهرهي ماهش نشست ، چشمان

به لبخندي مهمان کردمبراق و منتظرش را   

 .مربی که تمام حواسش به فنقل باشه رو نداره-

 چشمانم را قبل از اینکه روح لطیفش را به شرم



 پیوند بزند به رو به رو دادم و با فشار اروم بر پدال

 گاز ماشین اهسته به حرکت درامد،

 .ممنون از این همه زحمت اما واقعا الزم نبود-

با همان لبخند گفتم نیم نگاهی بهش انداختم و  

 الزم که بود، مارشمالو جانمون تازه با خانم رستگار-

 اخت شده بود ، می دونم تو هم مثل من دوست

 .نداري این خانم کوچولومون اذیت بشه

 لبخندي وسیعی که روي لب هاي صورتیاش پخش

 شد،باعث شد به مرد بودنم به جربزه و اراده داشتنم

 افتخار کنم
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 نگاه پر محبت و قدرشناسانهاش روي نیم رخ من

 ثابت بود و دلم را براي نیشگون گرفتن از لپ هایش

 قلقلک میداد

 ادم براي دوست داشتن چیزهایی به خودش-

 میباله، تو االن همونی که من بابتش به خودم می

 !بالم

 کلمات و لحن غرق محبتش دلم را به راحتی لرزاندند

تیاق بهحصار کشیدن و بوسیدنش را صدو اش  

 .چندان کردند

 او به دوست داشتن من می بالید و این پرارزشترین



 .حسی بود که داشتم درکش می کردم

 ...یک هفته از قضایاي شرکت می گذره-

 حرف جدیدش گوش هاي داغ کرده را تیز کرد، مغزم

 !هشدار داد

د ونگاهم چند لحظه رویش ماند و او با همان لبخن  

 نگاهی که حاال شرمی دل انگیز مخلوطش شده بود

 خیره ام بود

 درد هر دوي ما کم از همدیگه نبود، اما من پشت-

 شما رو زود خالی کردم، قرارمون به موندن و

 !!جنگیدن بود اما من با شروعش فرار کردم

 نفس عمیقش فضاي ماشین را عطراگین کرد

- قبال باید ازتون معذرت می خواستم ، میدونم  

 گریزي به این مسئله زدم اما االن دلم می خواست

 میون این همه محبت ازتون بخوام که منو ببخشید و

 بدونید من فکرامو کردم در کنار شما حال من خیلی
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 یک قدم با تو      

 خوبه، این یه هفته به من ثابت کرد، بدون شما نمی

 !تونم

ر مهرش من راسینه ام ماالمال عشقش شد، کالم پ  

 .لبریز خواستنش کرد

 دلم پر میزد، کلمات ناتوان از



 بیان این احساسات شدید بودند و شاید دستان و

 اغوش مردانه ام این بار بهتر می توانستند حق مطلب

 .را ادا کنند، اما حیف که هنوز حاللم نبود

 براي جلوگیري از حرکتی ناغافالنه دستانم را محکم

کردم و میان فراموشی کلمات و به دور فرمان قفل  

 :سینه ي داغم ارام گفتم

 میبخشم اما به یک شرط-

 .دلم به دنبال یک وعده بود تا ارام بگیرد

 چه شرطی؟-

 سادگی کالمش خواستنی ترش می کرد

 .که به وقتش برام جبران کنی-

 نگاهم روي چهره ي معصومش که نشست او ملیحانه

 به نشانهي تائید سر تکان داد

ت میزش که نشاندمش دلم راضی به رفتن نشد،پش  

 همانطور باالي سرش ایستادم و خیرهاش شدم ، سر

 باال آورد به صورتم لبخند زد

 دیرت نشه؟-

 بیخبریاش آزارم میداد، مخصوصا وقتی اینطور

 !شیرین بهم لبخند میزد

 اصال دلیلی براي رفتن نداشتم، نصف امروزم که رفته
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با تو یک قدم        



 بود بقیهاش را هم در کنار او میگذارندم، اینطور

 !کمکم تنهایش میگذاشتم

 چشمانم به دورم گشت و صندلی را پیدا کردم

 جلوي میزش کشیدمش و در حالی که مینشستم

 :گفتم

 امروز و بهتره کمی بمونم تا یکم روال کارو بهت-

 آموزش بدم

هدستی به گوشهي مقنعهاش کشید و نگاه از من ب  

 سمت مانیتور روشن مقابلش چرخاند

 فکر نکنم الزم باشه ، من شبیه به همین کارارو تو-

 شرکت شما هم انجام دادم

 اي کاش میشد به این دلبر خانم بگویم آوردمت تو

 .دهن شیر ، دل ندارم تا انقدر آسون رهات کنم

 به هادي قول داده بودم و می دانستم اشاره ي

ن هادي همه چی را خرابکوچک به ریحانه و فهمید  

 میکند، او مطمئنا میخواست بدون شناخت ریحانه

 !و رفتار از پیش تعیین شدهاش با او رو به رو شود

 دستم را زیر صفحه مانیتور انداختم و کمی سمت

 خودم چرخاندمش، هادي آدم خوار نبود که، قرار

 .نبود اتفاق بدي بیفته

- من متفاوتهاین برنامه هه یکم با برنامه ي شرکت   



 انگشتم به کادر سبز رنگ اشاره کرد،

 اینجا وقتی بزنی ، ازت می پرسه چه نوع فایلی را-

 میخواي انتخاب کنی و سیو کنی

 من اینجا تنهام؟-
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 یک قدم با تو      

 چشمانم از صفحه دسکتاب به سمتش برگشت

 نه گفتن یه آقایی هستند که البته جاي ایشون با-

اره ولی ایشون مدارك را فایل بنديتو فرق د  

 میکنن و بعد میدن تا تو ثبت کنی، انگار ایشون

 چند ساله اینجا مشغول به کارن

 او سرش را به نشانهي فهمیدن تکان داد

 نگرانش نباش-

 سریع نگاهم کرد و لبخند زد

 نیستم-

 چشمانم روي گونه هایش نشست، دلم تمنا کرد و من

دمبا گرفتن نگاهم ردشان کر  

 خب اینجارو ببین،با زدن این آیکون ها می تونی یه-

 ...راست به هر گروه وصل بشی

 اقا حسام من اینارو بلدم-

 لحن پر خنده و مهربانش این بار نه نگاهم که کل تنم

 روي صندلی به سمتش چرخید



 باشه بلدي، ولی میخوام باهات دوره کنم-

 کنجکاو شد

 چرا، چیزي شده؟-

بلو بود و او هم خیلی زرنگ بودرفتار من خیلی تا  

 میدانستم اگر یک مقدار دیگه قضیه را کش بدم

 همه چی را بدون گفتن من میفهمه

 شانه باال انداختم و با صداقت به قهوهاي براق

 نگاهش زل زدم

 نه، بحث دلتنگیه، تا هفته پیش تو شرکت خودم-
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 یک قدم با تو      

م میتونستم ببینمتبودي و هر وقت اراده میکرد  

 !ولی از امروز کلی ازم دور شدي

 .نگاه محجوبش را قطع کرد

 گوشیام کوتاه لرزید، این هزارمین بار در امروز بود،

 از شایان خواسته بودم تمام کارهایش را پیامک کند

 و با زنگ زدنش به ریحانه استرس کار داشتنم را

من ندهد، اما خب خیال نمیکردم، کارهاي امروز بین  

 !و شایان این همه پیامک بشود

 گوشیام را از جیب کتم بیرون آوردم و به پیام

 !!افتاده روي گوشیام نگاه کردم، فروغ بود

 سالم حسام جان،می دونم هم خودت هم«



 ....»ریحانه

 بقیه اش خوانده نمیشد پس سریع رویش زدم تا

 بقیهاش را بخوانم

» نه جانسرتون شلوغه، اما اگر می تونی با ریحا  

 صحبت کن تا براي چاي بعدازظهر یه سر به من

 »بزنید ، دوست دارم ببینمش

 نگاهم از گوشی سمت چهرهي آرامش که خیرهي

 مانیتور شده بود باال آمد، فروغ جانم دلش براي

 عروسش تنگ شده بود؟

 !مامان فروغه-

 اطالع رسانی یکبارهام چشمانش را متعجب سمتم

 چرخاند

- انگار دلش براي چاي خوردن می خواد ببینتت،  

 باهات تنگ شده
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 یک قدم با تو      

 واقعا؟-

 لحن پر تعجبش لبخند به لبم نشاند

 بله، می خواي پیامشو بخون-

 گوشی را سمتش گرفتم ، نگاهش کوتاه سمت دستم

 و موبایلم برگشت و سریعا دوباره به صورتم نگاه کرد

- فتن؟موردي نداره ، فقط دلیلش را نگ  



 میتوانستم نگرانی اندکش را درك کنم

 نه فقط گفته دوست داره ببینتت،البته اگه تو عالقه-

 !!داشته باشی

 چشمانش کمی بیقرار روي میز و وسایلش چرخید

 !!اما پدرتون چی؟ اگر یهو سر برسن-

 نگاهش یکباره باال آمد و روي چشمانم نشست، به

 وضوح رنگ ترس و خجالت را در عمق نگاهش

 تشخیص دادم

 از پدر من می ترسی؟-

 احساس می کنم مرد پر جذبهاي باشن و اینکه-

 نسبت به من حس خوبی ندارن، دیدنشون نگرانم

 !می کنه

 ...اوه

 سعی کردم لبخند بزنم و لحنم را مهربان کنم

 نگران نباش، مطمئنا وقتی مادرم همچین-

 درخواستی میکنه از قبل برنامهي پدرمو میدونه و

و یکباره باهاش رو به رو نمیکنهتو ر ... 

 »افرین دقیقا شبیه من«

 عذاب بدي خر گلویم را گرفت اما سعی کردم
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 یک قدم با تو      

 بیتوجه بهش ادامه بدم



 باباي من انقدرم ترسناك و نگران کننده نیستن،-

 بیشتر مهربان و حامیه، وقتی ببینیش می فهمی که

ه قلب بزرگ هستشزیر اون هیبت و جذبه ی . 

 من جز حقیقت حرف دیگهاي نزدم! شاید در

 دیدارهاي اول جذبه و نگاه نافذ و لحن محکمش

 زبان آدم را بند بیاورد اما قلب بزرگ پدرم چیزي

 .بود که همه بهش اعتقاد داشتند

 سرم را کمی کج کردم تا بتوانم به صورت پایین

 افتاده و غرق فکرش نگاه کنم

- مادر شوهرتو چی بدم؟گنجشککم جواب   

 *ریحانه*

 شیشهي خالی را در کیفم جا دادم و نیم نگاهی به

 چهرهي آرام حسام انداختم

 بعضی اوقات در این جمع سه نفره یمان حال و هوایی

 شیرین در برم میگرفت ، این با هم بودن این شبیه

 خانواده بودن، تکیه گاهی امن داشتن و آن لحظه

واست دنیا بایستد و فقطمیان همان حس دلم می خ  

 .ما سه نفر کنار هم باشیم

 االن هم یکی از آن اوقات بود ، چشمانم پرستایش از

 نیم رخ مردانه سمت پلکهاي بستهي مارشمالویم

 نشست، چقدر این صفت بامزه برازندهي دخترکم



 .بود

 تمام امروز به طور معجزه واري راحت و شیرین و در

ین را به من فهمانده بودکنار یار سپري شده بود و ا  
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 یک قدم با تو      

 که حسامی که اینطور عاشقانه دقیقه هاي زندگیام

 !را پر میکند براي خودش دبدبه کبکبه اي دارد

 چیزي که میدانستمش اما توجهی بهش نشان نداده

 بودم و با حضورمان در این شرکت به شدت درکش

 .کردم

کمر دربان گرفته تا از لحظه ورود و خم شدن تا  

 ...مسئول استخدام و حسابداري، کارگزینی و

 او میگفت تنها سالم میکرد و بدون حرف دیگهاي

 بقیهي کارها تند تند انجام میشد، انگار کسی از

 قبل تمام وظایف را برایشان توضیح داده و مکتوب

 کرده بود. چند باري کنجکاو شدم تا اسم رئیس

نامی برده نشد شرکت را بدانم اما هیچ !! 

 میگم، اگر خسته بودي به فروغ میگفتم یه روز-

 .دیگه به دیدنشون میرفتیم

 !چه جمع بستن خوش طعمی

 نگاهم سمتش چرخید ،به نگاه مهربانش که نوازشم

 میکرد



 بیترس لبخند زدم، من براي او بودم حتی اگر قرن

 ها زمان میبرد تا خانوادهاش قبول کنند، این براي

یقین تبدیل شده بود خودم به . 

 نه خسته نیستم-

 پس چرا انقدر ساکتی؟-

 لبخندم بیشتر عمق گرفت و افکار روي زبانم نقش
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 یک قدم با تو      

 بست

 داشتم به جالل و جبروتت فکر میکردم، به-

 !احترامی که افراد بهت میگذاشتن

 نگاهش کیفور شد و بادي به غبغبش افتاد

- را هم کنار بگذارم بازهم در نام و رسم پدرم  

 عرصهي تجارت دو سه سالی هست شناخته شدم

 نگاهم از صورتش به خیابان چرخید

 وقتی ازدواج میکردم هیچ اولویتی نداشتم، تنها-

 مقصدم فرار بود، از اون روزها به ماه و سال خیلی

 نمی گذره، اما به زندگی من که نگاه کنی شاید ده ها

ن را بزرگ کرد انقدر که االنسال گذشته و همین م  

 بفهمم چقدر داشتن مردي قدرتمند و فعال و

 !مستقل ارزشمنده

 نفسم را که محکم بیرون دادم لبخندي روي لبم



 شکل گرفت، من یکبار عهد کردم که هر چه در دلم

 هست را بیرون بریزم و با گفتنشان حال هر دویمان

ان وفايرا خوب کنم ، امروز کمی دیر شده بود اما زم  

 !به ان عهد بود

 االنم من یه چیزي را خوب فهمیدم-

 نگاه کنجکاو شدهام را لحن جدیاش سمت خود

 کشاند

 چی؟-

 نگاهش چشمانم را شکار کردند

 !تو امروز قصد جون منو کردي-

 چشمانم بیخبر از منظور پشت کالمش گرد شد
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 یک قدم با تو      

لبش نقش بستکه لبخند کج و پر شیطنتی روي   

 با این حرفاي شیرین و خواستنی یا مرض قند می-

 .گیرم یا از خوشی سکته می کنم

 شرم خون شد و به صورتم دوید، بیاختیار صورتم را

 از دید نگاه پر حرارتش مخفی کردم اما میان این

 حیا و خجالت لبخندم بیشتر از قبل عمق گرفت و

 لبانی که پرعشق ،آرام زمزمه کرد

- کنهخدا ن  

 براي دومین بار به این برج پا میگذاشتم و با وجود



 آشناییه قبلی باز هم حسی شبیه به ان روز را

 .داشتم، نگرانی و خجالت

 حسام به خواست خود بهار را میانحصارش گرفته

 بود و من در سکوت و افکاري به هر رنگ کنارش

 قدم برمیداشتم، این اسانسور، راهروي بعدش و در

ي مقابلم همه را خوب به یاد داشتم ،فندقی زیبا  

 دستان خیس و عرق کردهام را زیر چادر به هم گره

 .زدم

 انگشت حسام که روي زنگ قرار گرفت نام خدا هم

 .زیر لبانم خوانده شد

 لحظهاي که دوباره نفس من بند آمد و در خانه به

 رویمان باز شد ، این بار دو چهرهي زنانه به

داستقبالمان آمده بودن . 

 سالم خوش آمدید بفرمائید-

 سالم، ریحانه جان، سالم داداش-

 لبهایم را به لبخندي از هم باز کردم و تمام سعیم را
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 یک قدم با تو      

 کردم تا لحنم گرم باشد

 سالم ،ممنون-

 سالم، تو هم که خونهاي؟-

 حنانه لبخندي دندان نما به روي حسام زد



 بفرمائید،-

فروغ بود که دوباره میان حرفهايلحن مهربان   

 حسام و خواهرش ما را به داخل دعوت مینمود

 با اشارهي دست حسام من جلو وارد شدم و آرام و

 نرم تشکر کردم، فروغ همزمان باورودم جلو آمد و

 دستش را پشت کمرم قرار داد

 خوش اومدي عزیزم، چقدر خوشحالم که دعوتمو-

 قبول کردي

- تپلو شدهواي لپاي اینو، چه   

 .بگو ماشاهللاا ، بچمو چشم نزنی-

 گوشهایم بیاختیار درگیر صداهاي پشتم شد و اما

 زبانم پر ادب جواب فروغ را داد

 ممنونم، منم دوست داشتم ببینمتون-

 با تعارف فروغ روي مبل هاي سلطنتی که درون

 سالن بزرگ و مجلل خانهاشان قرار داشت نشستم،

ایی که دفعهي پیشنگاهم لحظهاي از روي مبله  

 رویشان نشسته بودم گذشت

 خسته نباشی، روز اول کارت چطور بود؟-

 این یعنی از همه چیز خبر دارن، حتی ان توهین و

 !تحقیرها

 مثل قبل با همان لبخند و ادب به او که دقیق رو به
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 یک قدم با تو      

 رویم نشسته بود نگاه کردم

- به خوبی پیش رفتبه لطف آقا حسام همه چی   

 الحمدهللاا-

 سینی که سمتم گرفته شد نگاهم کوتاه روي حنانه و

 بعد روي لیوان ها و شربت زرد رنگو گل هاي سرخ

 رویش نشست

 ممنون-

 او خواهش میکنمی گرم گفت و سراغ مادرش رفت

 همانطور که لیوان شربتم میان انگشتانم بود نگاهم

خوردبه دنبال حسام و بهار به پشتم چرخ   

 رفتن سمت تراس ، احتماال رفته فندق را نشونش-

 بده

 به چشمان مهربانش نگاه کردم

 فندق؟-

 سرش را به حالت تائید تکان داد، لیوان شربتش را

 روي میز قرار داد و دستانش را روي دامن ابی

 کاربنیاش قرار داد

 اره، حنانه تازگی یه خرگوش کوچیک خریده-

تکان دادم و خودم را سرم را به نشانه ي فهمیدن  

 .مشغول خوردن شربتم کردم



 هفتهي پیش می خواستم بیام دیدنت، دوست-

 داشتم کنارت باشم و باهات حرف بزنم ولی حسام

 اجازه نداد

 لیوان را پایین آوردم و با دقت نگاهش کردم،

 چشمانش مزین به خط چشمی نازك شده بود و
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 یک قدم با تو      

محدود زیباییاش را خیلی بیشتر به همین آرایش  

 چشم میاورد

 سکوت من که طوالنی شد او گرم و دوستانه ادامه

 داد

 حس و حالت را تو اون روزها درك میکردم فقط-

 فرق من و تو در این بود که من زن خانه ي هادي

 بودم

 نمیدانستم چه بگویم، لحن آرام و ملیحش را دوست

این موضوع یکبارهداشتم پس ترجیح می دادم اودر   

 وسط کشیده شده حرف بزند و من فقط گوش بدهم

 انگار این توافقی دو طرفه شد که او بدون

 درخواستی از سمت من مانند دوستی قدیمی ادامه

 داد

 حتی درك می کردم که می خواي تنها باشی، فکر-

 کنی ولی تجربه به من ثابت کرده، کسی که دوستش



مان بهترین مرحمه ،داري و دوست داره در این ز  

 وقتی حسام گفت ریحانه ازم قول گرفته تنهاش

 بگذارم تا فکر کنه ، گفتم اگر میخواي از دستش

 .بدي آره این بهترین گزینه است

 نگاهش پر محبتش روي صورتم چرخ خورد به زور

 راهیش کردم خونت تا نازتو بخره و دلتو بدست بیاره

 پس کار فروغ بود؟؟

  ماوراي خوب بود، یک ناباوريچه حس خوبی، اصال

 !شیرین

 دلم نمی خواد زیاد تنها بمونی، دیر یا زود عضوي-
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 یک قدم با تو      

 از خانواده ي ما میشین ، دلم می خواد دختر اینده ام

 .و نوه ام را بیشتر بشناسم و باهاشون وقت بگذرونم

 !قطعا این زن فرشته ي خدا بود

پرمهرش به وجد امد،سال هاي بیاحساساتم از کالم   

 .مادري سخت بود، دختر بچهي درونم بغض کرد

 بی اختیار خواهش کردم

 میشه بغلتون کنم-

 لبخندش عمیق شد و از روي صندلیاش بلند شد

 حتما عزیزم-

 و من با شوق و حسرتی عجیب دست به دور تن



 ظریفش انداختم و عطر مادرانه ي تنش را به جان

ه ي چشمانم را سوزاند و پشتکشیدم، بغض گوش  

 پلکم را تر کرد

 !حنانه نندازیش-

 وا حسام ، چرا همچین میکنی، ندید بدید-

 جر و بحث خواهر و برادر من را ازحصارش بیرون

 کشید

 اااا مادر شوهر ، عروس خوب خلوت کردینا-

 کالم پرخنده و شیطنت حنانه نگاه پربغض من را به

ارام اشک گوشه ي فرش زیر پایم چسباند، انگشتم  

 چشمم را پاك کرد

 بله، یه عروس که تو دار دنیا بیشتر ندارم ، حاال-

 اون خانم کوچولو را بده من یکم بغلش کنم
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 این حسام انقدر خسیسه به زور بغلش کردم-

 سرم که باال امد فروغ را دیدم که به سمت حنانه

حصارش را باز می کرد باقدم برداشت و همانطور که  

 :خنده گفت

 مامان بزرگ نسبت به عمه ارجحیتش بیشتر-

 نگاهم ذوق زده و ناباور میان مادر و دختر و دخترکم

 که میانشان بود چرخید، من خیال می کردم که



 حضور حسام در زندگیم یک نعمت بزرگ است اما

 حاال داشتم با تمام جانم احساس می کردم که این

اداش تمام روزهاي سختم هستندخانواده پ . 

 ریحانه جانم خوبی؟-

 کالم نگران و آرام مردانهاش کنار گوشم نگاهم را

 سمت خودش کشاند

 به قهوهي خوش رنگ چشمانش خیره شدم

 هر بار که مامانتو میبینم شگفت زده تر از قبل-

 میشم، چقدر دوست داشتنیه

 نگاه و لب هایش همراه هم لبخند زدند

- بودم شبیه خودتهبهت گفته  ! 

 این که در نگاه او شبیه به همچین زن فرشتهاي

 هستم باعث مباهاتم میشد، او این را زیاد تکرار

 .کرده بود و من هر بار با تصور فروغ پر لذت میشدم

 ...اما می ترسم-

 نگاهم را گرفتم و به بهاري که درحصار فروغ بود

 خیره شدم

 !از پدرت، از مخالفتش می ترسم-
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 مطمئنم میبینتت و همه چی حل میشه-

 دوباره نگران نگاهش کردم



 مگه قراره ببینتم؟حرفی زده؟؟-

 نگاهش ارامو پر اطمینان بود

 بالخره که می بینتت-

 نفس عمیقی کشیدم و به بهاري که انگار میان

 آدمهایی هست که سال هاست میشناستشان خیره

 شدم

می بینتم«رار کردم و با خودم تک « 

 !دلم از اضطراب به هم پیچ خورد

 میدونی مامانم چقدر دلتنگته، پاشو بیا دیگه-

 بهار را از مربیاش تحویل گرفتم و خداحافظی کردم

 !!ریحانه...ریحانه-

 صداي تیزش پردههاي گوشم را خراش داد

 داشتم از مربی بهار خداحافظی میکردم-

ادرم انداختشبهار غر زد و دست به لبه ي چ  

 واي واي مامانی چرا اینجوري می کنی؟...مریم جان-

 خب با مامانت بیا خونمون

 !بابا این همه من اومدم یه بار تو بیا دیگه-

 چادرم را از چنگ انگشتان عصبی بهار بیرون

 کشیدم، می دانستم خوابش میاید ، حالتش را میان

 آغوشم عوض کردم و همانطور که گوشی دستم بود

سته از پله ها پایین آمدماه  



 من االن خانه ي خوب و راحت دارم، من بیام-

 ...داداشاتم معذب میشن
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 از بهانه هایم جوش آورد

 انقدر چرت نگو، ریحانه میام میزنمتا-

 بهار غر میزد و ناراضی از حالتش خودش را میان

نه ام رويآغوشم تند تکان میداد، کیفم از روي شا  

 ارنجم افتاد، نمی دانم چطور دوباره لبه ي چادرم گیر

 انگشتان کوچکش افتاد که کشیدش، کالفه از

 :وضعیتم آخرین پله را پایین رفتم و گفتم

 مریم من برسم خونه بهت زنگ میزنم-

 منتظر جواب نماندم و گوشی را قطع کردم ، گوشی

مبه دست سعی کردم چادر کج شده ام را راست کن  

 دختر قشنگم چرا انقدر بداخالق شدي؟ چادر-

 مامانو ول کن

 بهار بیتوجه به لحن پرمحبتم جیغ فرا بنفشی

 کشید و خودش را تکان داد که ناگهان گوشی از

 !!!میان انگشتانم لغزید و نقش بر زمین شد

 نفسم را محکم به بیرون فوت کردم و خدا خدا

فتادهکردم که گوشی چند میلیونی حسامم خط نیو  

 .باشد



 خانم کمک نمی خواین؟-

 قبل از اینکه خم بشوم چشمان کالفه ام سمت صداي

 پر جذبه و مردانه اي برگشت، نگاهم روي مرد

 میانسال درشت هیکل و قد بلند رو به رویم نشست،

 نمیدانستم چه بگویم که در ان کت و شلوار شیک و

 خوش دوختش آهسته خم شد و گوشیام را از روي

رداشت، آهسته دستی روي صفحه و قابشزمین ب  
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 کشید

 گوشیتون چیزیش نشده-

 نفس راحتی در دل کشیدم و خدا را شکر کردم

 ممنونم-

 نگاه مودب و پرجذبهاش روي ظاهر به هم ریخته ام

 نشست

 ماشین دارید؟تا نزدیک ماشینتون دخترتون را-

 !براتون بیارم

دازه رسمی بود، چادرم را روي سرلحنش بیش از ان  

 درست کردم و بهار را تکان دادم تا آرام شود،

 گوشی هنوز میان انگشتان مرد بود

 با ادب تشکر کردم و نگاهی به خیابان پشتش

 انداختم



 نه باید تاکسی سوار بشم-

 مرد سري به نشانهي تائید تکان داد

 پس براتون تاکسی میگیرم-

ینکه حرف بزنم سمت خیابانو جلوتر از من قبل از ا  

 قدم هایی بلند برداشت و صداي محکمش را شنیدم

 !دربست-

 اولین ماشین کنار پایش ایستاد و من سریع بهار را

 درست بهحصار کشیدم و سمتش رفتم

 قدر دان لبخند زدم

 واقعا لطف کردید-

 لبخند محوي روي لبش نشست و با آن چشمان

 دقیقش نگاهم کرد
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 شما کارمند این شرکت هستید؟-

 ظاهر و رفتار موقر و شایستهاش در کنار سنی که

 جاي پدرم داشت وادارم کرد که فکر بدي نکنم و

 همانطور مودب جواب بدهم

 بله-

 او فقط سري به نشانهي تائید تکان داد

 همکار هستیم، بفرمائید بیشتر از این وقتتون را-

 نمیگیرم



لبخند کوچک دیگري زدمپر تشکر   

 خیلی لطف کردید، مچکرم، خدانگهدار-

 با سوار شدنم آرام و با همان کالم خشک گفت

 خداحافظ-

 .و در ماشین را بست و تاکسی حرکت کرد

 اقاي ستاري یه اقاي چهار شانه و قد بلند بودن؟-

 .موهاشونم جو گندمی بود

 :ستاري با دقت به توضیحات مختصرم گوش داد

- نم فخار خیلی از اقایون این شرکت اینخب خا  

 مدلی هستند، از جناب رئیس و اقاي مدیر عامل تا

 !خود من

 از دیروز دم خانه که فهمیدم موبایلم را دست ان مرد

 جا گذاشتم به حواس پرت خودمو و ان مرد هزار

 افرین گفته بودم! وقتی تلفن زپرتی ام را بالخره از

ور بیرون کشیدم وکارتن باالي کمد دیواري به ز  

 شماره ي خودم را گرفتم و با صداي زنی که خبر از

 خاموشی گوشی ام میداد حالم خراب شد، هزار فکر
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 و خیال که احتماال مرد دزد بوده! و بعدش خودم را

 دلداري می دادم که مگر میشود یک دزد انقدر با

 !پرستیژ و با ابهت



نا بلد من قیمت کت و شلوارش چند اصال به چشم  

 برابر گوشی من بود! اما باز هم تا صبح کلی حرص و

 اگر اگر در ذهنم چرخ خورد، بدي ماجرا در این بود

 که روي خبر دادن به حسام را هم نداشتم! گوشی پر

 ....خاطره ي عزیزش را سپرده به من و من هم

و سر افکارم را پس زدم و نا امیدانه بهش نگاه کردم  

 به نشانه درست گویی حرفش تکان دادم ، خودش

 هم چهار شانه و درشت هیکل بود اما ان مرد از

 لحاظ تیپی خیلی با ستاري متفاوت بود ، این که به

 کت و شلوارش هم اشاره می کردم فایده نداشت

 چون تمام کارمندان مرد کت و شلوار به تن

یداشتند. لبخند بی حاصلی بر لب نشاندم، نم  

 خواستم امیدم به یاس تبدیل بشه و باور کنم که

 :گوشی ام دیگر از دستم رفته پس پر خواهش گفتم

 ممنون، فقط اگه براتون یه گوشی مشکی اوردن-

 .براي منه، لطفا بهم اطالع بدین

 دستی بر روي سینه گذاشت و پر ادب سرش را کمی

 خم کرد

 به روي چشم-

اندم و به گوشیتشکر کردم و با نا امیدي سر چرخو  

 نازنین حسامم فکر کردم که دیروز بابت بی حواسی



 .دست ان مرد جنتلمن جایش گذاشتم
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 !سالم خانم-

 صداي پر ابهت و مقتدر مردانه نگاهم را از سنگفرش

 .هاي براق کف سالن شرکت گرفت

 خودش بود! همان مرد با پرستیژ و پر هیبت، خدایا

تشکر !! 

 لبخندي ذوق زده بر روي لبم نشست ، سریع

 سمتش قدم برداشتم

 سالم، صبحتون بخیر، همین االن داشتم سراغ شما-

 .را می گرفتم

 مرد نگاهی به پشت سر من انداخت و سرش را ارام

 براي فردي در پشتم تکان داد ، چشمان دقیق و پر

 جذبه اش خیره ام شد

- راتون میارم،صبح شما هم بخیر، گوشیتون را ب  

 !قسمت بایگانی

 متعجب از لحن سریع و سنگینش و اطالعاتی که در

 :موردم داشت با ابروهایی باال رفته پرسیدم

 شما شغل بنده را تو شرکت می دونید؟-

 نیم نگاهی به ساعتش انداخت و پر عجله جوابم را

 داد



 فقط یک خانم چادري تو این شرکت حضور داره که-

اسم بهار داره، وقتتون را نمییه دختر کوچیک به   

 گیرم، گوشی را سریعا به دستتون می رسونم

 نگاهش دور سالن چرخید ، متعجب از لحن پر عجله

 اش سرم را اهسته به نشانه ي فهمیدن تکان دادم

 بله ممنون، لطف می کنید، با اجازتون-
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م هایی بلندسري به نشانه ي ادب تکان داد و با قد  

 .از من فاصله گرفت

 در این دو هفته اي که در این شرکت مشغول شده

 بودم سعی کرده بودم چم و خم را یاد بگیرم و می

 دانستم در کنار بایگانی اسناد به صورت دستی باید

 فایل هاي عکس و صوتی را در کامپیوتر ذخیره کنم

 مشغول اسکن مدارك فرستاده شده از حسابداري

که صداي قدم هایی سنگینی را درون سالنبودم،  

 کوچک بخش بایگانی شنیدم،

 این صدا روزهاي اول من را یاد فیلم هاي ترسناك

 می انداخت، صداي اکو شده ي قدم هاي افراد درون

 سالن باعث مور مور شدنم میشد، اما خیلی زود

 فهمیدم مدل چیدمان اتاق و سقف بلند و سنگ هاي

شگی اش باعث انعکاسکف در کنار سکوت همی  



 .صداي کفش هاي افراد میشود

 در حالی که مشغول گذاشتن کاغذ بودم بدون باال

 بردن سر گفتم

 االن خدمتتون می رسم-

 منتظرتون می مونم-

 صداي پر ابهت این مرد،بی دلیل من را یاد حسام می

 !انداخت

 نگاهم کوتاه سمتش برگشت او ایستاده در کنار میز

روي من خیره بود،چشمانم خیلی و نگاهش پر دقت  

 زیاد در همان حال نماند و سریع خودم را مشغول

 کار قبل کردم
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 این مرد چشمانش عجیب بودند، انگار هر بار که

 خیره ام میشد مانند همین دستگاه اسکنم می کرد

 یا تمام رفتارهایم را تحلیل می کرد

رام باشدسعی کردم لحنم پر احت  

 وقتتون را نمی گیرم، ممنون میشم اگر گوشی را-

 .روي میز قرار بدین

 باید خبري را بهتون اطالع بدم-

 برگه ي اخري را روي بقیه برگه ها قرار دادم،

 دستگاه را خاموش کردم و نگاهم متعجب از حرف



 اخرش رویش نشست، با دست به صندلی نزدیک به

 میزم اشاره کردم

 بفرمائید-

نشستن او من هم سر جایم نشستم با  

 رنگ و حالت نگاهش عجیب شبیه به حسام بود، اما

 !!نه حسام این روزها، شبیه اولین دیدارهایمان بود

 دیروز چند ساعت از رفتنتون که گذشت،-

 گوشیتون زنگ خورد، با اجازتون شما به خیال اینکه

 خودتون هستید جواب دادم،وکیل تسخیري همسر

ندسابقتون بود ! 

 انتهاي کالمش چشمانم را گرد و نفسم را بند اورد

 ...همسر سابقم-

 سرش که به نشانه ي تائید تکان خورد

 نگاهم را سریع ازش گرفتم ،دست روي سینه ي
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 !تنگ شده ام قرار دادم، همسر سابق یعنی کامران

الاما وکیلش چرا باید به من زنگ بزنه؟ نکنه دنب  

 !بهاره

 افکار وحشتناك یکباره سمتم هجوم اوردند و تنم

 را بی اختیار لرزاندند

 !خانم فخار-



 صداي مرد از دور می امد، دور تر از چاه عمیقی که

 !نام کامران برایم حفر کرده بود

 حالتون خوبه؟-

 نگاه رنگ پریدهام باال امد و لبانم لرزید

 حرف دیگهاي نزدن؟-

ل منقلبم گفتاو نگران شده از حا  

 بقیش به نظرم مناسب حال االنتون نیست، بهتره-

 وقتی به خودتون مسلط شدین باهاشون تماس

 .بگیرید

 چشمانم روي دست مردانه و پهنش که گوشی را

 روي میز قرار میداد نشست ،

 من توان در بی خبري ماندن را نداشتم، این ذره ذره

 !مردن بود

اال رفتچشمانم از دستش به سمت صورتش ب  

 گفت می خواد دخترمو بگیره؟؟-

 نگاهی که قصد رفتن داشت دوباره رویم نشست،

 !همانقدر پر ابهت و گنگ

 چند لحظه فقط نگاهم کرد، دردي عجیب از سینه ام

 به بازوهایم زد
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 او نمی خواست حرفی بزند،طبیعی بود که نخواهد



مربوط نیست دخالت خودش را در مواردي که بهش  

 دهد ، بی هیچ اصرارو یا حرفی

 نگاه پر دلهرهام را ازش گرفتم و به گوشی چنگ

 .زدم، حواسم به رفتن یا ماندنش نبود

 تمام ذهن پر از پیدا شدن دوباره ي کامران و بهارم

 بود، پر از نفرت ها و ترس هایم، پر از خیانتی که

 !دیدم

ه اي ناشناسلیست تماس هایم را به دنبال شمار  

 تند و بی نتیجه باال و پایین کردم، حال خرابم کور و

 نافهمم کرده بود

 ...اودومین تماس زیر نام محبوبم

 محبوبم یعنی حسام... باید به او زنگ میزدم، باید از

 او کمک می خواستم

 بی خیال وکیل وشماره ي دوم شدم و سریع در

شده حضور مرد شماره ي حسام را گرفتم و بی قرار  

 از روي صندلی ام بلند شدم، پیام در دسترس

 نبودنش اب سردي بود بر حال زار شده ام. علی اقا

 گفته بود همه چیز تمام شده، کامران گور به گور

 شده بود و بی خیال من و دخترك معصومم شده

 بود.اما االن و یکباره پیدا شدنش چه می گفت؟

ین پریروزباید به علی اقا زنگ میزدم، اما اون هم  



 !!رفت

 فکر گرفتن بهار و حضور یکباره ي کامران فلجم

 کرده بود، اما اینطور نمی شد!باید مقاوم می بودم، اما
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 یک قدم با تو      

 از دانستن تا عمل کردن راه زیادي بود! ان هم

 کامرانی که این روزها اسمش بیشتر از طاهر تنم را

 .می لرزاند

ر عمیق نفس بکشمسعی کردم چند با  

 خودم باید با مشکالتم مواجه میشدم، این کامران

 همان شوهر بی غیرتی بود که چند ماه دنبالش بودم،

 همان ضعیف و ترسوي فراري، کسی که باید می

 !ترسید او بود نه من

 باز هم نفس کشیدم، محکم و عمیق تر، نام خدا را به

زدملب اوردم و روي همان شماره ي ناشناس وکیل  . 

 دو بوق و صدایی مردانه

 ...سالم خانم فخار-

 دو بوق و صدایی مردانه

 ...سالم خانم فخار-

 لرزش صدایم در اختیارم نبود

 سالم-

 مرد ان سمت خط انگار منتظر این تماس بوده



 فاتحی هستم وکیل همسر سابقتون اقاي-

 …کامران

 با من کاري داشتین؟-

ش بردلحن صریحم او را به سمت حرف اصلی ا  

 بله اقاي مرحمی می خوان ببیننتون-

 قلبم ته حلقم بود،اضطراب بند بند انگشتم را به
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 یک قدم با تو      

 ضعف عجیبی انداخته بود

 شاکی و سریع مخالفت کردم

 ولی من نمی خوام هیچ وقت ایشونو ببینم-

 مرد انگار از عکس العمل من با خبر بود که صبورانه و

 :راسخ گفت

 اقاي سلیمانی و نامزدتون عرض کردن که شما-

 …اشتیاقی به دیدن ایشون ندارید ولی

 نامزدم؟! بی توجه به ادامه ي حرفش پرسیدم

 نامزدم؟-

 بله، جناب سلیمانی قبل از رفتنشون از ایران-

 شماره ي اقاي بارگاهی را دادن

 !!حسام!! یعنی او هم در جریان بود

ش تنم را کنترلسعی کردم ارام نفس بکشم لرز  

 کنم، باید حرف هایش را خوب می فهمیدم، االن



 .وقت فکرکردن به حسام و اطالع داشتنش نبود

 …به اقاي مرحمی بفرمائید-

 ارتعاشات شدید صدایم خبر از درون پر هیاهویم

 می داد

 بنده هیچ اشتیاقی براي دیدن ایشون ندارم،-

بگید…بگید … 

انم یکباره ازنفس عمیقی کشیدم و بغضی که نمی د  

 کجا سر و کله اش پیدا شد صدایم را بیش از قبل

 لرزاند

 …ایشون براي من مردن-

 !ایشون واقعا دارن می میرن-
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 یک قدم با تو      

 صداي رسا و محکم وکیلش دهانم را بست و او از

 فرصت استفاده کرد

 ایشون سرطان خون دارن-

رکود شد، حال عجیبی داشتم! یکباره تنم دچار  

 .تمام تنم از احساسات خالی شد

 !!خانم فخار-

 من باید برم، خداحافظ-

 منتظر حرفی نماندم و سریع تلفن را قطع

 کردم،چرخش دنیا به دور سرم مجبورم کرد که چرخ



 بخورم تا تن بی جانم را روي صندلی بنشانم، نگاهم

 روي همان مرد میانسال نشست، او تمام مدت درون

 !اتاق بوده؟

 بی توجه به او و حضورش روي صندلی نشستم و

 .صورتم را پشت دست هایم مخفی کردم

 !تمام اتاق در سکوت بود و من غرق در حال عجیبم

 اتفاق بدي افتاده ؟-

 افکاري که پشت سد ذهنم جمع شده بودند با سوال

 یکباره ي مرد نا شناس از دهانم بیرون ریخت

- ته! دارهسرطان گرفته!! کامران سرطان گرف  

 !!میمیره

 ناراحتی؟-

 دستم را از روي صورتم برداشتم و با ناباوري به مرد

 غریبه ي رو به رویم نگاه کردم

 ناراحت؟ نمی دونم ،اما خوشحالم نیستم-

 نمی دانستم این احساست به او چه ربطی دارد، اصال
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 یک قدم با تو      

مغزم نیازگفتن این حرف ها به او درست نبود، اما   

 به تخلیه ي این بار روانی داشت

 به چشمان قهوه اي و نافذش خیره شدم ، دقت

 وصبر میان نگاهش درون پر تالطمم را دعوت به



 گفتن می کرد، او شبیه حسامم بود و من چقدر به او

 !محتاج بودم

 !شاید بهتره امروز را مرخصی بگیري-

مغزمپیشنهاد مرد دوباره من را متوجه خودش کرد،   

 را به تحرك انداخت تا ببینم باید چه کنم و یک

 جواب بزرگ مقابل چشمانم بود

 به زندگیم ادامه بدم، انگار نه انگار که اتفاقی«

 »افتاده

 سرم را به حالت نفی تکان دادم

 نه، حالم خوبه-

 گوشی ام را روي میز رها کردم و مدارك حسابداري

ي چادرمرا درون پوشه اش گذاشتم و دست به لبه   

 گرفتم و بلند شدم تا زونکن را سر جایش ببرم

 اما هنوز کامل نا ایستاده سرم گیج رفت و سریع

 دستم به دنبال کمک لبه ي میز را چسبید

 فکر نمی کنم حال مساعدي داشته باشید، حرف-

 .هاي وکیل شک بزرگی بهتون وارد کرده

 لحنش عادي و خشک بود بدون هیچ قضاوت و

من کالفه از این حالی که او به من احساساتی اما  

 نسبتش می داد گفتم

 چرا باید شکه بشم؟ مگه از اینکه نه ماهه پیش من-
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 یک قدم با تو      

 و دخترش را با میلیون ها بدهی رها کرد بدتره؟

 اقاي مرحمی براي من تموم شده، االن هم براي من

 .هیچ فرقی با اون موقع نکرده

- مسر سابقتون واقعا داره میمیره وچرا االن ه  

 !!دعاهاتون مستجاب میشه

 این مرد و نگاه عمیق و لحن بدون قضاوتش عجیب

 !بودند

 مردي غریبه که من را براي اولین بار مجاب می کرد

 !تا ناخواسته تمام مکنوات قلبی ام را برایش بگویم

 من هیچ وقت ارزوي مریضی یا بیماري هیچ کس را-

یه سوال بپرسم؟ شما کی هستین؟ نکردم ! میشه  

 با همان کمر صاف و نگاه نافذ و پر ابهت نگاهم کرد

 .بنده یکی از مدیران شرکت هستم-

 اقاي؟-

 !!وقار نگاهش تیغه ي کمرم را می لرزاند

 !اسم بنده کمکی به حال پر تنش شما نمیکنه-

 چشمانم متعجب از اعتماد به نفس باالیش کمی گرد

 شد

 …اما-

از روي صندلی اش بلند شدناگهان   



 اما می تونم کمک دیگه اي بهتون بکنم؟-

 تحکم صدایش ادم را در مقابلش ارام می کرد

 چه کمکی؟-
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 یک قدم با تو      

 نگاهش را ازم گرفت لبه ي کت اتو کشیده اش را

 صاف کرد

 به عنوان فردي هم سن پدرتون و دنیا دیده توصیه-

ق را ببینید و پرونده اش رامی کنم این همسر ساب  

 براي همیشه ببندید

 متعجب از حرفی که زده نگاهش کردم

 اجازه ندید فکر به مردي که به زندگیتون اسیب-

 زده بیشتر از این اذیتتون کنه،براي دیدن تردید

 میکنید، از روي غضب یا نفرت ،صبر یا رد میکنید

 اما اون مرد تمام مدت درون سرتوو رژه میره و

دارتون میکنه در هر دقیقه بهش فکر کنید ووا  

 خودتون را رنج بدین ، همین امروز ببینیدش و

 .پرونده ي این زجر دائمو تمام کنید

 کالم هشیارانه و محکمش وادارم کرد در حالی که

 خیره ي چشمان قهوه اي تیز و دقیقش هستم فکر

 کنم، به صحبت هایی که درست بود! دلم میگفت

قاومت کن، بگو دلت نمی خواهد مرديگارد بگیر و م  



 غریبه که حتی از گفتن اسمش سر باز میزند براي او

 تصمیم بگیرد یا پدرانه نصیحتش کند، نمی شود ادم

 ها یکباره سر و کله اشان در زندگی دیگران پیدا

 !شود و برایشان نسخه بپیچند

 نگاه گرفتم براي مخالفت براي ایستادن مقابل این

پر جذبهمرد میانسال   

 فامیلی بنده نژاد هست-

 …اقاي نژاد-
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 یک قدم با تو      

 با احترام و محکم نگاهش کردم

 ممنون از نصیحت پدرانتون، اما شما جاي من-

 نیستید! شما جاي من بی خبر و بی گناه با طفل

 معصومتون نیفتادید توي بازداشتگاه و ترسان و

ر راحت میگید بالرزان اشک نریختید که االن انقد  

 !مسببش رو به رو بشم

 نفس عمیقی کشیدم

 حرفاتون درسته اما هر ادمی براي دیدن فردي که-

 با بی غیرتی و سو استفاده گریش به خاك سیاه

 نشوندتش نیاز به زمان داره، من باید خودم و درونم

 .را براي دیدن با این فرد اماده کنم

- یدا کنیدامیدوارم خیلی زود این آمادگی را پ . 



 .تشکر جدي من بدرقهي خروجش از اتاق شد

 *حسام*

 همانطور که روي صندلی ماشین می نشستم، نگران

 از بی خبري طوالنی شده ام گوشی را از جیبم بیرون

 : کشیدم که صفحه اش روشن شد و ساعت

 دقیقه را نشان داد

 برم شرکت؟-

 سوال ایزدي، راننده ي جدیم نگاهم را سمتش باال

 اورد

 در را بستم

 بله-

 دوباره حواسم پی گوشی ام رفت،بی درنگ گوشی

 را از حالت هواپیما خارج کردم و طولی نکشید که
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 یک قدم با تو      

 پیام ها و تماس هاي از دست رفته ام برایم نمایش

 داده شد و مهمترینشان گنجشککم بود که از

 .دیشب گوشی اش خاموش بود

تم ، کمی زمان برد تا صدايشماره اش را گرف  

 ملیحش گوشم را نوازش کند

 سالم-

 لبخندي روي لبم نقش بست



 .سالم خانم خانما ، خوبی عزیزم؟ خسته نباشی-

 ممنون، شما خوبین؟-

 در همین دو کالم هم سر حال نبود صدایش به

 وضوح مشخص بود، از روي که ریحانه ام را تنها به

مراهم بود باشرکت هادي فرستادم یک نگرانی ه  

 اینکه تمام مدت به این حس بی محلی می کردم با

 کوچکتربن اتفاق یکباره خودش را نشان می داد،

 مانند همین االن که نگرانی از اتفاقی پیش بینی

 نشده زبانم را سریع چرخواند

 منم خوبم عزیزم، صدات خیلی سر حال نیست؟-

 اتفاقی افتاده؟

و ملیحش را بشنوملحظه اي زمان برد تا صداي گرم   

 و در همان زمان به هزار تا اتفاق بد فکر کردم! از

 !!همه بدتر مواجه شدنش با هادي بود

 … اره، حقیقتش-

 او مکث کرد و من گلویم خشک شد

 !وکیل کامران بهم زنگ زد-

 !!لحظه اي متوجه حرفش نشدم، وکیل کامران
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 یک قدم با تو      

مان مردي که به جاي علیاهان همسر قبلی اش، ه  

 .من باهاش حرف زدم



 !البته گفت با تو هم صحبت کرده-

 قرار من به محافظت از ریحانه بود ، از وقتی احساس

 کردم دل بهش دادم این اصلی ترین تصمیمم بود،

 راحتی و اسایشش، پس کارهاي بی سر و صدایم و

 بدون اطالع او شاید به مزاقش خوش نمی امد اما

ي راحتی خیالش بود، براي اینکه صدایشفقط برا  

 .اینطور نگیرد و غصه ازارش ندهد

 :صادقانه و مهربان گفتم

 اره علی قبل از رفتنش شماره اش را بهم داد و ازم-

 خواست مراقبت باشم، نمی خواستم نگران یا حالتو

 خراب کنم پس خودم بهش زنگ زدم و گفتم تو به

ناراحت شدي؟هیچ عنوان حاضر به دیدنش نیستی،   

 دوست نداشتم گنجشکک معصومم از من دل

 چرکین باشه

 …نه اصال، حس خوبیه که هوامو داري، فقط-

 او ساده دلبري میکرد با همین کلمات بی االیش دلم

 را می لرزاند و سر ذوقم می اورد

 فقط چی جان دلم؟-

 فقط تو هم می دونستی سرطان داره؟-

دار همین بود، میاره می دانستم، اصال دلیل این دی  

 توانستم حدس بزنم مردك حاال دنبال حاللیت و



 بخششه یا دیدار دخترکی که هیچ وقت رنگ پدرش

 را ندیده. اما این ادم ها فکر نمی کردند که وقتی
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 یک قدم با تو      

 ریحانه حال نزار و مریض کامران را ببیند چه بر سر

 !دل کوچک و رحیمش می اید

- دونستم، اما باز هم ترجیحم این بود اره می  

 !نبینیش

 سکوتی برقرار شد و لحظه بعد صداي ارامش

 چرا؟-

 بهش حق میدادم

 چون دوستون دارم، می دونم اون مرد تا االن جز-

 ازار هیچی برات نداشته، نمی دونم چرا می خواد

 …ببیینتت اما

 شاید می خواد حاللیت بگیره؟-

دد بودنفس عمیقی کشیدم ، لحنش مر  

 اره ممکنه، ادم ها وقتی به مرگ نزدیک میشن یاد-

 !خدا و اعمالشون میوفتن

 !اما من نمی دونم می تونم حاللش کنم یا نه-

 صداي در مانده اش وادارم کرد تا خواسته ي قلبی ام

 را به زبان بیارم

 ریحانه ساعت سه میام دنبالت، با هم حرف می-



 زنیم باشه؟

کوت کرددوباره چند لحظه اي س  

 باشه-

 او شاید فکر کنه که من می خوام قطع کنم اما

 :همچین قصدي نداشتم

 راستی دیشب چرا گوشیت خاموش بود؟-

 .دست یکی از افراد شرکت جامونده بود-
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 یک قدم با تو      

 متعجب از جوابش موبایل را میان دستم جا به جا

 کردم و به خیابان نگاه کردم

- د شرکت ؟! چرا؟یکی از افرا  

 وقتی دیدمت برات تعریف می کنم، بهتره برگردم-

 سر کارم تا میاي تموم شده باشن

 سرم را بی انکه بدانم او نمی بیندش به حالت تائید

 تکان دادم

 !باشه، فقط دیگه به هیچی فکر نکن تا من بیام-

 روي لحن صدایش تاثیرات لبخندش را میشد حس

 کرد

 حتما، فعال خداحافظ-

وست دارم اخرین حرفی بود که زدم و تماس راد  

 .قطع کردم



*** 

 دم شرکت هادي پارك کردم و بهش اطالع دادم که

 رسیدم، به میل من بود دوست داشتم بروم داخل

 فنقل را از مهد تحویل بگیرم و خودم را مهمان نقش

 پدري ام بکنم اما به ریسکش نمی ارزید، براي همان

کبیر از قبل سفارش کردهروز استخدام به صغیر و   

 بودم که هیچ اسمی از فامیلی پدرم و نسبتش با من

 نمی زنند و ممکن بود فردي بی هوا حرفی بزند و

 یکباره در عمل انجام شده قرار بگیرم ،می دانستم

 به زودي باید در جریان همه چی قرارش بدم اما نیاز

 به اجازه ي هادي داشتم و تا ان موقع باید دندان

جگر می گذاشتم روي . 
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 یک قدم با تو      

 تن نحیفش قاب شده در چادر مشکی اش همانطور

 که بهار را بهحصار گرفته بود از پله ها پایین امد

 عینک دودي ام را بر چشم زدم و سریع پیاده شدم ،

 در را برایش باز کردم

 فاصله ي بینمان را طی کرد، نگاهم روي ان لبخند

تمحجوبش نشس  

 سالم ،خسته نباشی-

 سرم را تکان دادم و دستی بر گونه ي لطیف بهار



 کشیدم

 سالم عزیزم، ممنونم شماهم خسته نباشید، عینکم-

 را کمی پایین اوردم و به چشمان براق فنقل نگاه

 کردم

 شما هم خسته نباشی-

 لبخند جان گرفته روی صورت کوچکش حال خوشی را

 .نصیبم کرد

هم با قدم هایی تند ماشین را با نشستن ریحانه من  

 دور زدم و با نشستنم پشت فرمان سریع از انجا دور

 .شدم

 گفتی گوشیت دیروز دست یکی از کارمندا جا-

 مونده بود؟

 نگاهش از سمت خیابان گرفته شد و روي صورت من

 نشست ، سرش را به حالت تائید تکان داد

- یاره،از شرکت که بیرون می امدم بهار بد قلقی م  

 کرد گوشی از دستم افتاد، اون اقا گوشی را برداشت

 و بعد تاکسی گرفتن ، یادش رفت بهم برش گردونه ،
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 .البته امروز اومد تو بایگانی بهم پسش داد

 ابروهایم را به معناي فهمیدن ماجرا باال انداختم

 اهان، دستش درد نکنه،حاال سمتش چی بود؟-



یل و بی غرض این سوال را پرسیده بودم و او بابی دل  

 لحن معمولی اش همانطور که نگاهش از من به سمت

 رو به رو و ترافیک عجیبی که درونش گیر کرده

 :بودیم می چرخید گفت

 یه اقاي میانسال بودند ، اقاي نژاد . گفت یکی از-

 .مدیران هستند

 !!!چشمانم گرد و یک لحظه ضربه اي به سرم خورد

 اقاي نژاد؟!یعنی هادي؟؟

 چشمانم را سریع به ماشین رو به رویی دادم و درون

 ذهنم به دنبال فردي با این فامیل در شرکتش

 گشتم، این که تک تک افراد را بشناسم کاري

 ناممکن بود، من کارمنداي شرکت کوچک و محدود

 !خودم را هم نمی شناختم

کن بود کهنژاد ادامه ي فامیلی ما بود و یعنی این مم  

 .هادي براي دروغ نگفتن نصف فامیلش را گفته باشه

 سعی کردم کنجکاوي بیش از حد صدایم را کنترل

 کنم

 مدیر کدوم بخش بود؟-

 اهسته و زیر زیرکی مثال طوري که من خیلی حواسم

 نیست نگاهش کردم او شبیه به قبل همانطور که ارام

 :دست نوازش به سر فنقل می کشید گفت



- گفتن منم چون برام مهم نبود نپرسیدمایشون ن . 
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 !خدا را شکر که برایش مهم نبود

 درسته-

 بهار چشمانش را می مالید و بعد خمیازه ي بزرگ و

 کشیدهاش تنش را بی قرار سمتحصار ریحانه

 .چرخاند

 نگاهم پی مادر و دختر و راه کار ریحانه براي ارام

اما میان سرم به دنبال ان آقاي نژادکردن بهار بود   

 بودم

 شاید باید از این موضوع می گذشتم و انقدر همش

 نمیزدم اما دست خودم نبود، پس آرام و بی تفاوت

 :گفتم

 یه نژاد نامی بود مدیر بخش حسابداري بود، موهاي-

 سفید و هیکل الغري داشت، یه عینک بدون فریم

 هم میزد

ار کیفش بیرون می کشیددر حالی که شیشه را از کن  

 تا در دهان بهار بگذارد نیم نگاهی بهم انداخت

 نه ایشون قد بلند و هیکل درشت و چهارشانهاي-

 داشتند، ریش و سیبیلشونم خیلی مرتب و انکارد

 …شده بود ، یه چیز خیلی جالب



 نگاهم سریع و گوش به زنگ روي دهانش ماند

 رنگ چشماشون و حالت نگاهشون خیلی شبیه-

 .شما بود

 اوه! ریحانه هادي را دیده!!این مشخصات به هادي

 .خیلی شبیه بود

 نگاهم را دوباره به رو به رو دادم و ماشین هایی که
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 ارام ارام جلو می رفتند ماند

 اینکه نمی دانستم مکالمهاي بینشان بوده که اگر اره

نده بود و از اندر چه مورد بوده؟ خیلی دیوانه کن  

 بدتر اینکه ریحانه حتی به ذهنش خطور هم نکرده

 بود که شاید این شرکت پدر من است و این مرد با

 !!این همه شباهت رفتار و نگاه شاید پدر من است

 وقتی وکی ِل زنگ زد و حالم بد شد اون مرد هم تو-

 …اتاق بود

 گوشم زنگ زد، سریع نگاهش کردم، چشمان او

بابت فکر و خیالهاي میان سرشعمق گرفته   

 .خیرهي مارشمالو و پلک هاي خمار شدهاش بود

 بهم گفت به عنوان یه پدر بهم میگه که همین-

 !!امروز کامران را ببینم و شرش را بکنم

 نفسم یک ان بند امد، هادي به ریحانه گفته بره



 !کامرانو ببینه؟ در نقش یه پدر

داره هادي انگار نقشه هاي زیادي توي سرش ! 

 احتماال قراره دیدارهاي اتفاقیش با هادي زیاد باشه،

 البته که نمی دونم دیدار اولشون هم اتفاقی بود یا از

 !!عمد

 …ولی من نمی تونم ببینمش-

 گنجشککم پر غم و سنگین شده از احواالتش می

 گفت و من تمام ذهنم پیش هادي و نقشه هاي میان

ام زدهسرش بود، به حرفایی که به ریحانه  !!! 

 سعی کردم به خودم بیام

 .من پشت تو و انتخابتم اما فقط یه سوال تو ذهنمه-
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 نگاهش روي صورتم به دنبال سوال گشت

 مطمئنی االن نري دیدنش و حرفاتو بزنی فردا-

 روزي پشیمون نمیشی؟

 فقط نگاهم کرد، ماشین هاي مقابلم حرکت کردند و

جبار نگاه گرفتممن به ا  

 !یه زمان دنبالش بودم-

 صداي سنگین شدهاش وادارم کرد که لحظهاي

 چشم از خیابان به سمت او برگردانم ، او هم مسیر

 نگاهش حاال به رو به رو بود



 وقتی تنها بودم، وقتی رج به رج زندگیم بهش-

 پیوند خورده بود، پولم کفاف پرداخت

م تا بیاد کهبدهکاریهایش را نداشت دنبالش بود  

 بگه چرا یا اینکه مردونگی خرج کنه و من بی کس و

 !با دختر بیکسترم را از این بدبختی ها نجات بده

 دوباره ماشین ها ایستادند و من فرصتی پیدا کردم

 تا با دقتی دو چندان نگاهش کنم

 انگشت ظریفش همراه نگاهش روي موها و چانه و

شیده شدگونه ي مارشمالوي به خواب رفتهاش ک  

 اما خدا جوري منو نجات داد که هیچ وقت خیالش-

 را هم تو ذهنم نداشتم، حضور تو و مردونگی هات

 وادارم کرد زندگی با اونو دوره کنم و به هیچ برسم، و

 حاال مدام کسی در ذهنم می پرسه چرا باید ادمی را

 که برام تموم شده را ببینم، ادمی که هیچ وقت نقش

ت بازي نکرد، کسی که تنها گرههمسري اش را درس  

 ي بینمان بهاره که حاضر نیستم براي یکبار هم اون
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 !را به عنوان پدرش ببینه

 …سکوت کرد و این بار فکرم جاي دیگري رفت

 !مسئولیتی که حاال بزرگی اش را چند برابر می دیدم

می عشق او من را به مردانگی و جوانمردي مجبور  



 .کرد، من براي ان ها بزرگ میشدم

 در این شرایط سخت بود نقش سوم را بازي کنم،

 وقتی دلم براي بهحصار کشیدنش ضعف میره، حاال

 .که پر از محبت به او هستم نمیشه منطقی فکر کنم

 اصال اگر به من بود که نمی خواستم ریخت آن مردك

 را ببینه و می بردمش جایی که دستش هم بهش

، اما بعضی موقع ها آدم مجبوره منطقی باشه و نرسه  

 برعکس خواستهي قلبیاش به مسائل دیگه هم فکر

 کنه.به این که نکنه روزي بیاد و ریحانه عذاب

 .وجدان بگیره

 اگر یه روز بهار ازت بپرسه چرا اجازه ندادي پدرش-

 را ببینه چی؟

 قهوهاي کدر شدهي نگاهش روي صورتم نشست

- اینه که برم ببینمش، چند ساعتیعنی نظر تو هم   

 !!پیش که گفتی نبینمش و موافق نیستی

 لحن متعجبش را با لبخندي ارام جواب دادم

 من هنوزم حرفم همونه، هنوزم دلم نمی خواد-

 ببینیش چون دیدنش بازم میگم آزار دادن خودته

 اما ادم بعضی اوقات مثل من مجبوره جز خودش به

 .چیزاي دیگه هم فکر کنه

- ثل من، االن جز خودم باید به بهار و خواسته هايم  
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 !آیندهاش فکر کنم

 سرم را به نشانه ي تائید تکان دادم

 او نگران شده دلیل اورد

 اما اون االن هیچی متوجه نمیشه، بعدشم وکیلش-

 .نگفت می خواد بهار را ببینه

زده نشده درست می گفت، اصال حرفی در مورد بهار  

 .بود فقط کامران خواستار دیدن ریحانه بود

 می ترسم ببینتش و مهرش به دلش بیوفته بخواد-

 !براي گرفتنش اقدام کنه

 درك میکنم نگرانی اما اینو بدون اون مرد بابت-

 کارهاي گذشته اش به هیچ عنوان نمی تونه حضانت

 مارشمالو را بگیره ، صالحیتش را نداره، شاید

بتونی راحت تر به دیدنش فکر کنیاینجوري  ! 

 چشمان مرددش روي چشمانم چرخید

 !گفتم حالل کردنش سخته-

 لبخندي به چشمان معصومش زدم

 دیدنش قرار بر حالل کردنش نیست، خداي باال-

 سرت هم از جفاهایی که اون نامرددر حقت انجام

 داده خبر داره ، پس فکر نکن تو ادم بدي هستی که

شنمی تونی ببخشی ! 



 !لبخند محو روي لبش می گفت زده ام تو خال

 .بس بود هر چقدر در مورد اون بی غیرت حرف زدیم

 یکباره لبخندم را بزرگتر و لحنم را پر از شور و شوق

 .کردم تا جو غمگین ماشین را بشورو ببرد

 خب خانم خانما ، اینو بگو ببینم شما خرید عید-
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خبر داري چند روز دیگه عیده؟کردي؟   

 چشمانش روي مارشمالو نشست و همانجا جا خوش

 کرد

 بله خبر دارم ولی چند سالی هست عید خرید نمی-

 !کنم، حقیقتش با روزهاي دیگه برام فرقی نداره

 اولین چیزي که ذهنم معطوفش شد ، درگیري مالی

 ریحانه و در مضیقه بودنش ، که همیشه ازارم میداد

 .بود

 تمام مدت در کنار هم بودنمان، در تک تک لحظه

 هایی که به او و داشتنش فکر می کردم، مشکل مالی

 اش مثل تیغی بر جگرم فرو می رفت و دردش مانند

 سمی زهراگین تمام تنم را پر می کرد، ان هم براي

 .منی که در این موضوع هیچ کمبودي نداشتم

نیبعضی شب ها قبل خواب میان درگیري هاي ذه  

 ام که نود درصدشان در مورد او بود تصمیم میگرفتم



 صبح که میشود تمام پول را به بدهکاران بدهم و به

 .او بگویم دلشان سوخته و بیخیال پولشان شده اند

 اما هر بار عزت نفس و زرنگی ریحانه را به خودم

 یاداور میشدم و براي خودم تکرار می کردم این

ور شیفته اش کردهمقاومت اوست که من را اینط . 

 .اما باز هم مشکالتش دردي نبود که فراموش بشود

 نمی توانستم خودم را براي بیشتر دانستن حس و

 حالش کنترل کنم

 سعی کردم ان گوشه از حدس هایم را عقب بزنم تا

 لحنم را به اشتباه پر ترحم یا دلسوزي نکند، چون
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ایی بود که من به دلبرکم نداشتماین ها تنها حس ه . 

 درسته که خانم من با همه ي خانماي دیگه فرق-

 !داره اما دیگه عید حال و هواي خاص خودشو داره

 چشمانش ساده و بی االیش نگاهم کرد

 قبول دارم، عید حال و هواش خیلی متفاوته، اما از-

 وقتی خانه ي عموم رفتم و متوجه شدم نباید قبل

بعدش منتظر کادو یا لباس خاصی باشمسال جدید و   

 یا تو خانه ي همسرم فهمیدم انقدري نمی تونه پول

 خرج کنه تا من را به خواسته هام برسونه ، تصمیم

 گرفتم به جاي هر سال نا امید شدن کال بی خیال



 عید و حال و هواش بشم، البته دوست ندارم

 احساسات بهار هم مثل من باشه، اما بدهکارام به

ساسات من فکر نمی کننداح . 

 حسی تلخ و گزنده وجودم را پر کرد، این همه

 ناعدالتی و نامهربانی را نسبت به ریحانه درك نمی

 .کردم

 ارزوي اینکه برایش مردانه نقش بازي کنم و او را زیر

 بال و پرم بگیرم دهانم را باز کرد

 !اما امسال با همشون فرق داره-

چشمانش خیره شد نگاهم با شور و مهر خاصی به  

 .امسال قراره براي ما سه نفر یه شروع تازه باشه-

 لبخند کوچک شیرینی روي لبش نقش گرفت

 درسته-

 لبخندش قوت قلبی بود تا پا فراتر بگذارم و انچه

 میان قلب و سرم همزمان چرخ می خوردند و یک
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گویمچیز را زمزمه می کردند اهسته و نرم ب  

 می خوام اگر اجازه میدي براي تو و بهار عیدي به-

 …سلیقه ي خودت تهیه کنم

 چشمانش که کمی گرد شد هول شده سریع اضافه

 کردم



 نمی خوام حس بدي بهت بدم فقط یه قدم براي-

 .فراموش کردن روزهاي گذشته ات هست

 باز لبخند کوچک و قدرشناسانه اي روي لبش نقش

 گرفت

 ممنونم-

مه ي ساده براي من پر از مفهوم و ارزش بوداین کل . 

 *ریحانه*

 الهی خاله قربون اون پاهات بره-

 با خنده به چهره ي پر ذوق مریم که روي کفش هاي

 بهار خیره مانده بود نگاه کردم، سینی چاي را کمی با

 فاصله روي زمین گذاشتم

 حاال انقدر دستشو بگیر راهش ببر تا بد عادت بشه-

ق خندید، روي زانویش نشست و بهارمریم پر ذو  

 کیفور را به بغل کشید و ماچ محکمی از گونه اش

 گرفت که فریاد اعتراضش را بلند کرد

 واي واي، قربونت برم شیرین عسلی-

 بهار بی توجه به قربان صدقه هاي پر سر و صداي

 مریم دست به کفشش انداخت و حواسش پی ان

 رفت

 مریم نگاهی بهم انداخت
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 ولش کنم از پشت نمیوفته؟-

 نه دیگه قشنگ خودشو کنترل میکنه-

 مریم چهار دست و پا خودش را به پهلوي من کشید

 سریع موبایلش را از جیبش بیرون کشید و مشغول

 عکس گرفتن از بهار در تیپ عیدش شد

 باید این حسامو بابت سلیقه ي عالی که داره محکم-

ش کردبغل و ماچ  

 :چشمانم گرد شد و با خنده گفتم

 دست منصوره خانم و داداشات درد نکنه-

 :چشمکی حواله ام کرد

 چرا دست خانواده ي من، تو قراره زحمت این همه-

 .کارو بکشی

 او پر ذوق به عکسی که گرفته بود نگاه کرد و

 چشمان من دوباره روي بهار و تیپ عروسکی

 .صورتی، طوسی اش نشست

هنم پی حرف بی شرم مریم رفت،حسامم راو اما ذ  

 بغل و ماچ کنم!؟ خیالش هم قلبم را تند و شیرینی

 عجیبی را مهمان دهانم کرد، خاك بر سر بی جنبه ام

 حیا کرده از افکارم در دل استغفاري کردم و به مریم

 که بهار را بلند صدا می کرد تا نگاهش کند خیره

 شدم



 گلوت پاره شد-

- م چقدر عکساش خوشگل شد،الهی دورش بگرد  

 .چقدر پر استعدادم من، خدا منو براتون نگه داره

 براي قیافه ي از خود مچکرش به نشانه ي تائید سر
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 تکان دادم

 .باشه ان شاهللاا هیچ وقتم نمیگیره،چایی یخ کرد-

 موبایلش را کنار گذاشت و به طبعیت از من لیوان

داشت و با همان نقل هایی که خودشچایش را بر  

 اورده بود بی صبر کمی ازش را خورد و داغ بودن

 .چاي مجبورش کرد عقب بکشد

 ولی کم کم دارم بهت امیدوار میشم-

 چشمانم دقیق خیره اش شد

 در چه مورد؟-

 این که اجازه دادي براي تو و بهار عیدي بخره-

 نگاهم روي بهار که با پیراهن صورتی اش چهار

 دست و پا سمت جغجغه اش که کنار اتاق افتاده بود

 می رفت ماند

 لباسشو باید عوض کنم، االن کثیفش میکنه-

 لیوانم را روي سینی گذاشتم و از جایم بلند شدم

 همینجوري که میري لباسشو عوض کنی روسریتو-



 سرت کن، تو سرت ببینمش

 بهار را زیر بغل زدم و همانطور که سرم را به نشانه ي

 تائید تکان میدادم، باشه اي گفتم

 لباس بهار را با احتیاط از تنش بیرون کشیدم و بلوز

 استین بلند زرشکی رنگش را همر اه شلوار سفیدش

 به تنش کردم و پیراهن و جوراب شلواري و کفش را

 مرتب گوشه ي اتاق گذاشتم و با روسري در دست

رهوارد سالن شدم، بهار با نشاندنش روي زمین دوبا  

 به سمت اسباب بازي محبوبش رفت و من براي
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 خوردن چایم کنار مریم نشستم

 چرا سرت نکردیش-

 نمی خواستم لکه اي روسري ام را تهدید کند

 .بعد خوردن چایی سرم می کنم-

 او نصف چایش را خورده بود و همانطور که لیوان را

د مصر گفتمیان انگشتانش آهسته میچرخان : 

 !ولی هنوز جوابمو ندادي-

 کمی از چایم را که دیگر وقت خوردنش بود را با

 نقلی کوچک خوردم

 جواب چیو؟-

 دقیق خیره ام شد و کمی خودش را چپ و راست



 کرد تا زیرش راحت تر بشود

 جواب این که چی شد قبول کردي؟ تو و این همه-

زهعزت نفس و با اون اخالق گندت ! چطور بهش اجا  

 دادي براتون خرید کنه؟ حواسم هست هر سري یه

 !جور از جواب دادن بهش گذشتی

 کمی دیگر براي جواب دادن به این سوال که به گفته

 ي خودش از وقت امدنش و مطلع شدن از کادو ها

 .چند بار پرسیده بود با خوردن چایم وقت خریدم

 .لیوان خالی ام را روي سینی قرار دادم

- اشنا شدیم اجازه ندادم وسیله اي از وقتی باهم  

 .برام بخره ، فقط همان چادر بود و تمام

 لبخند محوي روي لبم نشست، با گفتن این حرف ها

 تمام احساسات دیروز دوباره در تنم جاري شد

 اما دیروز احساس کردم او به این رضایت نیاز داره،-
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بهش تکیه کنم به این حس که من می تونم … 

 :لبخندم عمق گرفت

 من براي اولین بار بهش فرصت دادم تا کاري که-

 دوست داره را انجام بده،اما این به این معنی نیست

 .که اخالق گند و عزت نفسم از بین رفته

 :مریم خندید و من ادامه دادم



 البته در خرید جز به جز این ها نظر من به شدت-

 .دخیل بوده

زحرف هایم پر رضایت گفتاو خوشحال ا : 

 ولی خودمونیم به این چشم سگی خودمون نمیومد-

 انقدر زن دوست باشه هااا

 :چشم غره اي بهش رفتم

 نبینم دیگه اینجوري بهش بگی هاا-

 پر ذوق خندید

 اي جان، خانم روش غیرت داره-

 نفس عمیقی کشیدم

 ان شاهللاا قراره بشه همسرم-

محکم حلقه شد و ناگهان دستانش دور شانه هایم  

 چند بار محکم لپ هایم را بوسید

 به زور به عقب هولش دادم

 بگو این دخترك مظلوم من چرا هر وقت تو بوسش-

 میکنی انقدر شاکی میشه، کبود کردي صورتمو

 بی توجه به غرهاي من دوباره بغلم کرد

 .قربونت برم که بالخره تو درونت قبولش کردي-

دوباره شانه هایش را صداي پر بغضش متعجبم کرد،  
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 گرفتم و کمی عقب اوردمش و با تعجب به چشمان



 خیس اشکش خیره شدم

 دیوونه چرا گریه میکنی؟-

 میان همان اشک ها لبخند زد و با صداي پر بغضش

 گفت

 از وقتی حسام بهت گفت دوست داره خوشحال-

ه تو عقبشدم ، اما مدام نگرانت بودم، نگران ک  

 بکشی و بی خیال عشق بشی اما االن فهمیدم که

 دل و مغزت را یکی کردي، این هدیه ها این حرف

 ساده به من نشون داد که تو واقعا حسام را با اجازه

 .ي باباش همسرت می دونی

 از تکه ي اخر حرفش یک جورایی خنده ام گرفت

 دقیقا با اجازه ي باباش! اون بنده خدا هم انگار-

ال نداره مالقاتی با من داشته باشه و قراره حاالخی  

 حاال منتظر وصال بمونیم

 دستانش دوباره محکم تنم را بهحصار کشید

 من مطمئنم اون مرد ببینتت عاشقت میشه، مثل-

 من که با یه بار دیدن عاشق اخالق گند شایانم شدم

 متعجب و خندان از لحن پر شیطنت ووقیحش با

 مشت به کمرش زدم

- ض خجالت بکشمر  

 خندید و ازحصارم بیرون امد



 براي چی خجالت؟بزار من حسامو ببینم ، از تو که-

 ابی گرم نشد، خودم شخصا شماره ي این جناب

 .جذاب را ازش میگیرم
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 سرم را به حالت افسوس تکان دادم

 !دیگه امیدي بهت نیست-

 با افتخار ابرویی باال انداخت

 باید براي اونی که می خواي،بجنگی!من می خوام-

 !راه حسامو در پیش بگیرم

 اروم از جام بلند شدم تا پوره ي میوه ي بهار را

 برایش بیارم

 باشه، همونجور که داري لباس رزم تنت میکنی بیا-

 این پوره ي میوه مارشمالو م بهش بده من شام یه

 .چیزي بزارم

 *حسام*

بت با بابا بشوم،باورمنمی تونستم بی خیال صح  

 نمیشد که رو در روي ریحانه قرار گرفته و حتی

 !نصحیتش کرده

 برایم از همه چیز مهمتر به چه نتیجه اي رسیدنش

 .بود

 البته خیلی نباید امیدوار می ماندم، هادي انقدر



 سخت گیر بود که ممکن بود این دیدارهاي کوتاه را

که بابا بابتبه درد نخور و بی نتیجه بدونه، البته   

 مخفی کاري و شناخته نشدنش توسط ریحانه از

 انجام خیلی از کارهاي شرکت و امضاهایش عقب

 افتاده بود و نمیدانستم این برنامه را چقدر

 .میخواست ادامه بده

 ماشین را پارك کردم و بابت فراموش کردن کلید

 هایم زنگ زدم و چند دقیقه اي را پشت در خانه
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 معطل شدم تا حنانه در را باز کرد

 سالم-

 سریع وارد شدم

 سالم، خوبی؟-

 تند و فرز در خانه را بست و دنبالم آمد

 !مامان میگه امشب اومدي دوباره با بابا حرف بزنی-

 به قیافه ي فضولش نگاهی انداختم، یکباره رفته بود

 .سر اصل مطلب

 کتم را از تن بیرون کشیدم

 اره-

 نگاهش برق زد

 ایول، خوش به حال ریحانه که داداش من اینجوري-



 دیوونش شده

 لیاقتشو داره-

 خنده اش را کنترل کرد و بابت همین صداي خرناسی

 از گلویش بیرون امد

 اوهوع چه حرفا، ولی هر جوري نگاهت میکنم به-

 !توي عصا قورت داده ي یخ این عاشقی کردنا نمیاد

و چلی اش، نگاهم روي هالبیتوجه به حرفهاي خل   

 و چراغ هاي یکی در میان روشنش چرخید

 بقیه کوشن؟-

 دست به کمر با همان لباس راحتیاش کنارم ماند

 بابا تو اتاق کارشه، مامانم باال با مهین خانم مشغول-

 …کار

 لحن صدایش ناراضی شد و یکباره بیخیال
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ه که تخصص عجیبی درحرفهاي قبلش شد، البت  

 :این شاخه به ان شاخه پریدن داشت

 نمی دونم مهین خانم میاد کارهاي خونه را بکنه-

 چرا مامان دنبالش راه میوفته، اصال وقتی خودش پا

 به پاش کار میکنه چرا میگه هفتهاي دوبار مهین

 !!خانم بیاد

 خوب قیافه ي تنبل خانم را می شناختم، مامان مثل



خودش عادت به نشستن و خدم و هم رتبه هاي  

 حشم نداشت ، دوست داشت خودش ریز به ریز

 کارهاي خانهاش را انجام بده و حتی زمان کمکهاي

 دو روز در هفته اش هم به قول حنانه خودش هم پا

 به پا فعالیت می کرد و این براي خواهر تنبل من

 سخت و رو مخی بود، حقیقتش خواهر من زیاد شبیه

 !مادرش نبود

 غر نزن، برو به مامان بگو من اومدم، میرم اتاق کار-

 بابا

 :کفري باد در بینی اش انداخت

 شر به پا نکنی هاا،-

 چشم غره به صورت پرواش انداختم

 کاریو که گفتم بکن، پرو-

 ادایی برایم درآورد و سمت پله ها رفت

 نمی دونم اون ریحانه از چیه نچسب و تلخ تو-

 خوشش اومد؟

لبخند به لبم اوردغرغرهایش   

 !تو مثال خواهر شوهري باید طرف من باشی-
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 همانطور که از پله ها باال می رفت با صداي بلندي

 گفت



 مطمئن باش تو این قضیه پشتتو خالی می کنم-

 الحمدهللاا ي زیر لب گفتم و سمت اتاق کار راه کج

 کردم

ق باز بود و صدايالي در اتا…دقیق مخالف سالن  

 هادي می امد، معلوم بود داره تلفن حرف میزنه

 تقه اي به در زدم و سکوت لحظه اي هادي یعنی برم

 تو

 با ورودم نگاهش رویم نشست ، اهسته سالم کردم و

 او سر تکان داد ، سمت مبلمان قهوه اي رو به روي

 کتابخانه ي بزرگش رفتم کتم را روي دسته اش

 انداختم

- اقاي بخشی من احترام زیادي براي شما و ببینید  

 خانواده ي محترمتون قائل هستم ولی به دلیل

 مسائل پیش اومده صالح نمی دونم بنده و شما

 همکاري با هم داشته باشیم

 از شنیدن اسم بخشی نگاهم گرد و گوش هایم تیز

 .شد

 بابا موبایلش را کمی روي گوشش جا به جا کرد،

یدانستم ان سمت خط چهچهره اش راسخ بود و نم  

 خبر بود

 :بدون نگاه کردن به من دوباره گفت



 بله، درسته،البته که اون قضیه تموم شده و بهتره-

 دیگه حرفی در موردش نباشه
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 منظور از قضیه یعنی همون رو کردن دست اون

 !دختره ي روانی

د ؟یعنی بخشی داشت چه موضوعی را مطرح می کر  

 …نخیر، حسام هیچ عالقه اي به این نداره-

لزومی به صحبت نیست…نخیر … 

 یعنی من و مهتاب؟؟

 .چشمانم از حدقه بیرون زد و ابروهایم باال پرید

 شما محترم و عزیزید، براي من کار کردن با شما-

 افتخاري بزرگه، چه در امر تجارت چه در شراکت اما

ه چیز فراموشدر مورد بچه ها واقعا بهتره که هم  

این چه…نخیر من همچین قصدي ندارم…بشه   

 حرفیه!بزرگوارید ،اما حسام من فعال دلش جاي دیگه

 !!اي است

 دوست داشتم دست روي سرم بکشم و از رشد

 نکردن شاخ هایم مطمئن بشم

 خب معلوم بود که بخشی ان سمت خط یا از شراکت

 حرف میزنه یا من و مهتاب که از نظر هادي

ه صد در صد من مخالف بودم و کالهمم اگرو البت  



 .سمت این خانواده می افتاد دنبالش نمیرفتم

 هادي همیشه پشت من بود و این را میدانستم اما

 حرف آخرش انقدر عجیب بود که جا براي شاخ

 .دراوردن داشتم

 یعنی این حرف را میشد به نشانه ي تائید ریحانه

 !!گذاشت

متوجه قطع تماسشانقدر درگیر ان حرف شدم که   
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 نشدم

 سالم،این طرفا-

 نگاه میخ شده ام روي مبل مقابلم سریع سمت

 صورتش باال امد

 سالم-

 لبخند کوچکی روي لبش جا خوش کرده بود، انگار

 برعکس تماسی که داشته و توقع براي اعصاب خورد

 شده اش ، حالش خوب بود

- زنیماومدم یکم باهم حرف ب  

 سرش را به حالت تائید تکان داد و از پشت میزش

 بلند شد و کتابی که روي میز بود را به دست گرفت و

 سمت کتابخانه قدم برداشت

 کار خوبی کردي، منم باهات حرف داشتم-



 خب انگار وقت خوبی را انتخاب کرده بودم، چشمانم

 به دنبالش کشیده شد

 بخشی دنبال همکاري باهاتون بود-

هم نکرد و کتاب را سر جایش جا دادنگا  

 بخشی و اهل و عیالش را فراموش کن، تو به اونا-

 دیگه ربطی نداري

 داشتن این پدر با تمام سخت گیریهایش افتخار

 بود، امیدوارم هیچ وقت میان مشکالت بینمون این

 !اصل را فراموش نکنم

 لحن قاطعش لبخند به لبم نشاند

 میشه صریح برم سر اصل مطلب-

 روي کاناپهي بزرگ تک نفره ي رو به رویم نشست و
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 دستانش را هر دو سمت مبل قرار داد و صاف به

 صورتم خیره شد

 اگر وقت و حوصله ي زیاد داري میتونم بهت در-

 مورد کارهاي شرکتت مشاوره بدم

 !نه انگار کیفش کوك بود

 نیشم بیشتر از قبل باز شد

- ح میدم از این موارد زودتر بگذریمترجی  

 سرش را به نشانه ي تائید تکان داد و من با دلی



 قرص تر ادامه دادم

 امروز ریحانه رو دیدم-

 میان کالمم مکث کردم تا ریاکشنش را در مقابل

 حرفم ببینم اما چهره اش صدمی تغییر نکرد و با

 چشمان تیز بین و همان لبخند کوچک خیره ام بود

- به اقاي جا افتاده اي برخورد داشته که با گفت با  

 مشخصاتی که داد فهمیدم شما بودین ، درسته؟

 بی هیچ حرفی فقط سرش را به حالت تائید تکان

 داد،

 روي مبل تکانی خوردم

 براي نظر دادن زوده یا دیر؟-

 حاال من مستقیم خیره ي چشمان قهوهایاش بودم،

من همان نگاه و چشمانی که ریحانه شبیه به  

 ترسیمشان کرده بود

 !نگفته بودي زندان هم رفته-

 سوال یکباره اش کمرم را صاف کرد و نفس را میان

 ریهام حبس کرد، چند لحظه فقط نگاهش کردم و
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 فقط به این فکر کردم که از کجا این موضوع را

 فهمیده

 باالخره زبانم تکان خورد



- قبل باعث جبهه گیري ناعادالنه بعضی دانسته ها از  

 .میشه

 باز هم سرش که به تائید تکان خورد

 …براي نظر دادن زوده ولی-

هادي خیال…او مکث کرد و من باز نفسم گیر کرد  

 !خفه کردنم را داشت

 انقدر تو این چندین سال آدم ها جور واجور دیدم-

 .که تو چند نوبت شخصیت ادم ها دستم بیاد

دل گفتم و نگاهم منتظر خیرهيخوب کشیدهاي در   

 دهانش ماند

 این دختر خیلی رنج دیده که معلومه بیشتر از-

 سنی که داره پخته شده و زندگی به اجبار بزرگش

 کرده که این باعث کلی حسرت تو وجودشه، کنار

 .اومدن باهاشون سخته

 درسته ولی همین مشکالت و پختگی شعور و-

 !فهمش در زندگی را ارتقا داده

گاهش جدیت خاصی داشتن  

 !دقیقا درسته اما این زن غرور زیادي داره-

 سرم را این بار من به تائید تکان دادم

 این از نظر من خیلی خوبه، عزت نفس و استقاللش-

 .کم یابه



 اره اما اگر مقابل ادمی شبیه به خودش قرار بگیره-
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 باعث مشکالت میشه

- اینه منم همین شکلی ام؟منظورتون   

 درسته و به نظرت دو تا ادم با این خصوصیت می-

 تونن در کنار هم دووم بیارن؟؟

 سکوت کردم ، نگاهم هنوز روي چشمان نافذ بابا بود

 دلم می خواست باهاش روراست باشم ، اینطور

 همیشه بین ما بیشتر جواب میداد

- نهاگر قرار باشه فقط به خودم و غرورم فکر کنم   

 نمی تونیم اما من وقتی کنار ریحانه هستم مدام به

 فکر احواالت اونم و دارم رفتار وموقعیتش را می

 سنجم تا چیزي ازارش نده

 و اون؟-

 نمی شد به ان جواهر نایابم فکر کنم و لبخند روي

 لبم فرم نگیرد

 ریحانه به هیچ عنوان مقابل من مغرور نیست فقط-

میشه گفت همونقوانین خاص خودشو داره که   

 اعتقاداتش هستن و دوباره من میگم که عزت نفس

 .واالیی داره و این با غرور و منیّت فرق زیادي داره

 نگاهش دقیق روي احواالت صورتم بود و من



 .احساساتم را ازاد به نمایش گذاشته بودم

 !می خوام باهات صریح باشم-

 دستانش از لبه ي مبل به سمت سینه اش حرکت

انگشتانش روي سینه در هم گره خوردندکرد و   

 من چطور باید مطمئن بشم که تو بعد از رسیدن به-

 مراد دلت این دختر را رها نمی کنی؟

1752 

 یک قدم با تو      

 از سوال پرسیده شده جا خوردم، توقع این حرف را

 !از هادي نداشتم

 وقتی نگاهم را متعجب دید منتظر حرفی از سمت

و ادامه دادمن نماند   

 در تمام مهمانی ها و جشن ها توجه دخترهارو-

 روت دیدم و متوجه بودم که همیشه مورد توجه

 بودي! خب حاال یه دختر چادري و سفت و سخت

 هیچ توجهی بهت نشون نداده، چطور باید قبول کنم

 که این عشقه ؟ از کجا معلوم که بعد از ازدواج وقتی

رد بی خیالشاون دختر خواسته هاتو قبول ک  

 نمیشی؟

 چند حس متفاوت درونم را پر کرد،کسی می خندید

 و این موضوع را غیر قابل باور می دونست ولی کسی

 هم به شدت با حرفاي بابا موافق بود! اما حس



 عاقالنه اي بود که در راس تمام این احساس ها بود

 کسی که من را مجبور به حرف زدن کرد

- همیشه مورد توجهبهتون حق میدم، درسته من   

 واقع شدم اما هیچ وقت راضی نبودم، همیشه از نگاه

 ها و دخترهایی که شبیه به باورهایم نبودند فراري

 بودم، یادم نمیاد از کی اما وقتی خودمو به عنوان یه

 مرد شناختم و احساسات مردانه پیدا کردم در پس

 ذهنم دنبال زنی شبیه به فروغ گشتم، همیشه کسی

استم که مثل فروغ اروم و منطقی ، مهربونرا می خو  

 و صبور باشه، کسی که شبیه به مادرم که عاشق

 خود واقعی پدرمه، اونم عاشق خودم باشه نه چهره و
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 یک قدم با تو      

 پول اوازه پر نام پدرم ، کسی که فقط و فقط درونم و

 خود حقیقیم را بشناسه و عاشقش بشه و هیچ وقت

و تو این سال ها پیدا نکردماین فرد ! 

 به پشتی مبل تکیه دادم و لحظه اي به زانوهایم

 خیره شدم و دوباره نگاه بی حالت او مسیر چشمانم

 .شد

 نمی گم ریحانه از لحظه ي اول منو شناخت اما از-

 همون دیدار اول اینه اي شفافی از هر چه من

 .ارزویش را داشتم بود



موي بافته ي دلبر حسبا یاداوري ان شب اول و ان   

 شیرینی به رگ هایم تزریق شد که لبخندي را به

 لبانم دعوت کرد، سرم پایین افتاد

 کنار ریحانه من مرد شدم، بزرگ شدم! دلم-

 خواست حمایت کنم ، سنگ صبور و تکیه گاه باشم،

 بعد از این همه فرار کردن از دست دختران

نیتجورواجور دلم براي ماندن و فراهم کردن ام  

 .براي یه زن و فرزندش بی طاقت شد

 نگاهم که باال امد لبخند محو اشنایی را روي لبان

 مردانه اش دیدم، لبخندي که وجودم را پر از انرژي

 مضاعف کرد

 بازم میگم حرفتون درسته و در مورد خیلی از ادم-

 ها صدق میکنه اماهر انسانی درون خودش انتهاي

احساس واقعیش تمام پنهان کاري هاش می دونه  

 .چیه

 سرش را با اتمام حرفم به حالت مثبت تکون داد
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 یک قدم با تو      

 همان لحظه تقه اي به در خورد و نگاه هر دویمان

 سمت در چرخید و صداي ارام هادي

 !جانم-

 در اتاق به نرمی باز شد و چهره ي فروغ با سینی



 چاي میان دستش در ورودي اتاق ظاهر شد

یع از روي مبل بلند شدمسر  

 سالم-

 نگاهش اول روي هادي و بعد روي من نشست

 سالم عزیزم، خوش اومدي-

 او با همان مالحت ذاتی اش وارد شد که من سریع

 سمتش قدم برداشتم و سینی را از دستش گرفتم

 .میگفتی حنانه می اورد، یا خودم میومدم-

 نگاهش با همان لبخند ملیح روي چهره ي من و

دي چرخ خوردها  

 مزاحم حرفاتون شدم؟-

 سینی را روي میز وسط قرار دادم و خواستم حرف

 قبلی ام را اصالح کنم که هادي پیش دستی کرد

 شما همیشه مراحمی خانم-

 مامان با لبخندي وسعت گرفته جلو تر امد و کنارش

 روي مبل دو نفر نشست و نگاهش را به بابا که خیره

 اش بود داد

- اکره چی شد؟خب نتایج مذ  

 لحن پر اشتیاقش خنده به لب بابا اورد، من هم سر

 جاي قبلم نشستم

 کدومشون؟ بخشی یا پسرمون؟-
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 یک قدم با تو      

 فروغ دستش را در هوا تکان داد

 جناب بخشی به من ارتباطی نداره، در موردش هر-

 تصمیمی بگیري من بدون شک قبول دارم ، فعال

اقا پسرمون هستنمهمترین موضوع   

 نگاه هر دو همزمان سمت من برگشت و نا خوداگاه

 به طور مسخره اي معذب شدم

 لبخند گرم هادي حال خوبی داشت، این که اتفاق

 !خوبی در پیشه

 اقا دامادتون فقط یه کار دیگه بکنه بعد باید گل و-

 !شیرینیشو بخره

 چشمانم گرد شد ، گل و شیرینی یعنی نظر هادي در

ریحانه بله هست؟؟؟مورد   

 این دختر قشنگمون چطوري دلتو برده که بی-

 خیال سخت گیري هاي قبلت شدي؟

 هادي دستشو به سمت فروغ دراز کرد و انگشتانش

 را میان دست مردانه اش گرفت و فشرد

 خب سوال مامان حرف منم بود اما خیلی دنبال

 مطرح کردنش نبودم، شاید می ترسیدم او یکباره

فاي اولش را تکرار کندبخواهد حر . 

 …هنوز هم به اون ها فکر می کنم-



 انگشتانم منقبض شد، پس اون حرف چی بود؟

 اما یه چیزایی در این زن بود که خوشم اومد، ادب-

 نگاه و کالمش، صبوري و به قول اقا دامادمون عزت

 !نفسش قشنگ بود
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 یک قدم با تو      

ستفاده میکرد رگ و پیوقتی اون لفظ اقا داماد را ا  

 تنم از خوشی مور مور میشد

 نگاه پر مهر هادي دوباره قفل چهره ي فروغ شد،

 این لحظه ها از محبوب ترین قسمت هاي زندگی ام

 بود، وقتی هادي پر عشق به مامان نگاه میکرد

 با دیدنش یاد اولین باري افتادم که تو رو دیدم،-

 …معصوم و شیرین

ال اورد و بدون هیچ تردیدي ازنرم دست فروغ را با  

 حضور من بوسه اي روي پشت دستش زد و با لبخند

 مامان حال خوشی هم مهمان وجود من شد

 حسی پر از امنیت

 به خودم میگم چه اشکالی داره پسرم جا پاي من-

 بگذاره و این بار من جا پاي بابام نگذارم، مراقبشون

ونباشم، کمکشون کنم تا بدون سختی به زندگیش  

گفتم این بار تو راه تو قدم بردارم،…بال و پر بدن  

 فروغ من همیشه بهترین راهارو میره درسته؟



 نگاه مامان لبریز از عشق بود

 بابت همین چیزهاست که تمام این سال ها عاشقت-

 موندم، تو قرار نیست شبیه هیچ کس باشی، تو

 همیشه بهترین خودتی هادي جان

ي رو به رویم لبخند زدم وپر لذت از تصویر عاشقانه   

 ذوق زده و البته کمی معذب گفتم

 نمیشه عشق پدر و مادرتو بعد سال ها زندگی و-

 سختی ببینی و نخواي تجربه اش کنی

 نگاه ریز شده و نافذ بابا سمتم چرخ خورد و من را
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 یک قدم با تو      

 بی اختیار روي کاناپه صاف کرد

- یدونه است ، اینو مطمئنولی اقا پسر فروغ من   

 باش

 از لحن برنده اش خنده و ترس را با هم تجربه کردم

 خنده ام را فرو خوردم و پر ترس سر به نشانه ي

 تائید تکان دادم

 هادي جان-

 نگاه بابا همراه با جانمی سمت چشمان گرم و پر

 محبت فروغ چرخید

 از یه کار حرف زدي! ریحانه و حسام باید کاري-

ن؟انجام بد  



 میان خوشی هاي شیرین مقابلم این نکته را فراموش

 کرده بودن و با اشاره ي مامان گوش هایم تیز شد

 هادي جدي تر از دقایق قبلش شد

 رو به رو شدن ریحانه با همسر سابقش، قصه ي این-

 !!مرد باید تموم بشه

 *ریحانه*

 ترجیح دادم بهار را این دو روزه مانده به عید دنبال

شرکت نکشم و مریم از خدا خواسته راخودم به   

 مسئول نگهداري از مارشمالو جان کردم، البته بماند

 که همین دو روز با اینکه با عشق و پیشنهاد خودش

 بود اما مریم جان در کمال پرویی خواسته بود در

 !تعطیالت عید برنامه اي براي دیدن شایان بچینم

 .چقدر هم من استاد این موارد بودم

1758 

 یک قدم با تو      

 سر باالیی که به ساختمان شرکت میرسید همیشه

 .من را به نفس نفس زدن میانداخت

 دم چند پله ي محدود رو به روي در ورودي ایستادم

 و همانطور که نفس میگرفتم به باالي پله ها نگاه

 کردم، که هیکلی آشنا و مردانه همان زمان وارد

 .شرکت شد

د پر جذبه و با پرستیژ سنمی نداشتمشاید با این مر  



 اما انقدر تیپ و قد و باالیش خاص و تنومند بود که

 .مطمئن بودم هر جایی ببینمش خوب میشناسمش

 پله ها را باال رفتم و با ورودم به شرکت او را دیدم که

 با جلوتر از من بودنش هنوز درون سالن ورودي

ان دو مردایستاده بود و دو نفر رو به رویش بودند،   

 .را نمی شناختم

 راه من دقیق از کنار آن سه نفر میگذشت و با

 حالتی که آقاي نژاد داشت مطمئن بودم تا االن اصال

 .متوجه حضور من نشده

 آرام و پر طمأنینه از کنارشان عبور کردم و نیرویی

 غیر ارادي من را هر آن براي چرخ زدن او یا

بهش سالم برگرداندن سرش آماده کرده بودم تا  

 .کنم

 دقیق از پشتش گذشتم و او هیچ تکانی نخورد اما

 من صدایش را که خیلی آرام و پر جذبه بود را به

 خوبی شنیدم

 باید با جناب گودرزي حرف بزنید، من به ایشون-

 .گفته بودم که با این کار اصال موافق نیستم
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 یک قدم با تو      

- جناب بارگاهی شما بله درست می فرمائید ، اما  

 …راس این شرکت هستید و ما خب نمی خوایم



 جناب بارگاهی؟

 قدم هایم خشک و مو بر تنم سیخ شد

 نگاهم به همراه تنم کامل سمتش برگشت، حاال کمی

 .از نیم رخش را میدیدم

 این مرد فامیلیاش بارگاهی بود؟

 مگر نگفته بود نژاد؟

 …یعنی ممکنه

تش سمت من چرخ خورد،ناگهان نگاه تیره و پر ابه  

 تیغهي پشتم تیر کشید

 کوتاه سري برایم تکان داد و نگاهش را خیلی عادي

 ازم گرفت

 این چشم ها، نوع نگاه، حتی بعضی از حرکات بدنش

 !!!،شبیه به حسام بود

 یکباره تند و پر عجله قدم به سمت بایگانی برداشتم

 .، در را محکم باز کردم و به سمت اسناد رفتم

ین دو سه هفته مدارك زیادي براي بایگانیدر ا  

 نیامده بود، که این کمی عجیب بود اما خب من برایم

 !!مهم نبود

 به جاي کامپیوتر و انتظار براي روشن کردنش که

 حاال در وجودم پیدا نمیشد به سراغ مدارك قدیمی

 .تر رفتم و زونکنی را سریع بیرون کشیدم
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 یک قدم با تو      

ورق زدن و چک کردن اسناد نگاهم گرد و تنم یخ با  

 کرد

 !!زیر نامه ها به اسم هادي بارگاهی امضا شده بود

 زونکن را به بغل گرفته و روي صندلی ام نشستم

 مغزم براي چند لحظه از کار افتاده بود، انگار نمی

 !!!دانستم چطور باید به این قضایا فکر کنم

قاي بارگاهی شمامطمئنم یکی از ان دو مرد گفت ا  

 !در راس شرکت هستید

 یعنی حسام منو اورده شرکت پدرش؟

 واقعا همچین کاري کرده؟؟؟

 راس مطمئنا منظور رئیسه و من هیچ جوره نمی تونم

 …مدل دیگه معنیش کنم و هادي بارگاهی

 حسام تا حاال چند بار جلوي من پدرش را هادي

 .خطاب کرده بود

تونست وجود داشتهمگر چند تا هادي بارگاهی می.  

 باشه که حسام انقدر راحت و آسوده من را براي

 استخدام به شرکتش بیاره!؟

 من را بگو چقدر بچهگانه به این مسائل فکر نکردم،

 تمام مدت خیال می کردم که اینجا براي یکی از

 دوستان یا اشنایانش هست و خب من که کامل به او



 .اعتماد دارم و او بد من را نمیخواهد

 حتی چند باري که نگاهم به امضاي زیر اسناد افتاده

 بود اسم دیگري بود و خب از نظر من قطعا اون فرد

 !!آشناي حسام بود

 .احساس میکردم مغزم داغ کرده
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 حسام دست من را گرفته و آورده تو شرکت پدرش؟

 !!بعد من چند بار با پدرش مواجه شدم

حظه که اون همه شباهت را دیدم شکچرا همون ل  

 نکردم؟؟

 باید به حسام زنگ می زدم، نه باید می دیدمش،

 حرف زدن فایده نداشت

 سریع کیفم را روي شانه انداختم چادرم را سفت

 گرفتم و به سمت در رفتم

 !باید مرخصی ساعتی می گرفتم

 اما االن واقعا همچین چیزي مهم بود؟ درسته

من حرف اول را میزنند اما در اخالقیات و ادب براي  

 …این شرایط

 پوف کالفهاي کشیدم و بی خیال درسهاي ادب و

 قوانین شرکت که مغزم پشت هم برایم ردیف می

 .کرد از اتاق بیرون زدم



 با عجله وارد سالن ورودي شدم و هنوز مغزم روي

 !نوار تکرارش بود

 اینطور نمیشد باید میرفتم اطالع میدادم و فرم

ت را امضا می.کردمدرخواس . 

 سمت آسانسورها راهم را کج کردم ، شاسی را

 فشردم و با همان نگاه آشفته و سر پر سوال چشم به

 نشانگر باالي آسانسور دادم

 با رسیدن کابین، جلوي چادرم را سفت گرفتم ، درها

 که باز شد ، نگاهم درون کابین روي چشمانی نافذ

 نشست
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 !سالم دوباره،خانم فخار-

 خودش بود، هادي بارگاهی، باباي حسام!!!مردي که

 .بسیار از من بیزار بود

 نفسم در گلویم راهش را گم کرد و با صدایی خفه

 جواب دادم

 من هنوز بیرون بودم و او داخل، که یکباره درهاي

 آسانسور خواست بسته بشه و قبل از این اتفاق او

ها دوباره رو به من و او باز شددست دراز کرد و در  

 سوار نمی شین؟-

 سوال ساده اش را با سري که به نشانه ي بله تکان



 .خورد جواب دادم و آرام وارد آسانسور شدم

 با فاصله از او ایستادم

 ضربان قلبم هر لحظه داشت باالتر میرفت، معذب

 بودم، احساس شرم و اضافه بودن می کردم

هستم؟ ممکن بود حسامممکن بود ندونه من کی   

 اسم و فامیلم را بهش نگفته باشه؟

 کدوم طبقه میرین؟-

 سریع سر باال آوردم و به نگاه سنگینش خیره شدم

 حسام این کار را با من نمیکرد! یعنی واقعا ممکن

 بود من را بی خبر در همچین شرایطی قرار بده؟

 من دقیق زیر گوش پدرش؟؟

 خانم فخار حالتون مساعده؟-

اختیار سرم را به حالت نفی تکان دادم و او سریعبی   

 با همان وقار پرسید

 از همسر سابقتون خبري شده؟-
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 یک قدم با تو      

 واااي خدا او وقتی من حرف میزدم تمام مدت درون

 !!اتاق بود، حرف هاي بینمون

 لب هایم را محکم روي هم فشردم، فشار عجیبی

 رویم بود

زبانم بی اراده چرخیدنمیدانم چطور   



 شما اقاي هادي بارگاهی هستید درسته؟؟-

 به میز چوبی رو به رویم خیره شدم، سیخ و ساکت

 روي مبل بزرگ چوبی نشسته بودم و تمام حواس

 پنج گانه ام به مرد رو به رویم بود، منتظر بودم تا

 حرف بزنه

 از زمانی که درون اسانسور جوابم را بله داد و سریع

دش اجازه گرفت تا با هم حرف بزنیم، قلبمپشت بن  

 مانند گنجشکی در قفس تند بال میزد و دست و

 .پایم مانند برف یخ شده بودند

 این مرد ساکت و پرابهت رو به رویم واقعا پدر حسام

 !بود

 می خواین بگم یه چیز شیرین براتون بیارن؟-

 نه ممنون-

 رنگ صورتتون کامال پریده-

ردم فشارم افتاده، اما درخودم هم احساس می ک  

 این لحظه نمی شد به این مسائل فکر کرد

 متاسفم، انگار بابت متوجه شدن این موضوع ضربه-

 !خوردید

 نگاهم سخت باال امد، نگاه کردن به چشمانش

 ناممکن بود پس مسیر نگاهم را به پایه هاي مبلش
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 :دادم و صادقانه گفتم

- نمیشد، تمام مدت فکر می کردم تو شرکت باورم  

 …یکی از دوستان

 از بردن نام حسام مقابلش شرم کردم، نمی خواستم

 این مرد من را وقیح و بیادب ببینه، زنی بیوه که با

 .بچه اش دنبال پسر مجرد و همه چیز تمامش افتاده

 .قطعا فکر او این بود

 .خودم از حسام اینو خواستم-

چشمانم باالتر رفت و روي نگاهش با بردن نام حسام  

 نشست، هیچ حالتی را نمیتوانستم تشخیص بدم و

 این بد بود، دیدن نفرت و خشم هم به ادم

 میفهماند چطور باید حرف بزند اما نگاه این مرد آدم

 را خلع سالح می کرد

 پا رو پایش انداخت

 وقتی در مورد شما و مسائل شرکت گفت ، خواستم-

شرکتم مشغول به کارتون بکنه و بیخبر از شما در  

 .اینطور خودم زیر نظر می گرفتمتون

 .واقعا هیچ حرفی براي زدن نداشتم

 حتی اینکه آیا تو این مدت چیزي از من نصیبش

 !شده؟ که صد در صد شده

 نگاهم را سریع گرفتم



 می خواستم منو نشناسی تا راحت باهام حرف بزنی-

کت نباشیو مثل االن اینطور خجالت زده و سا ! 

 اب دهانم را فرو دادم

 سکوت من از جا خوردگیمه و خجالتم بابت افکاري-
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 .که در ذهنتون ممکنه نسبت به من باشه

 چه افکاري؟-

 قطعا ان حرف را وقتی زدم توقع نداشتم او این

 .سوال را بپرسد

هکاري بود که شده بود و حاال من جلوي پدر مردي ک  

 قصد ازدواج با من را داشت نشسته بودم ، پس بهتر

 بود خودم را زودتر جمع می کردم

 اقا حسام گفته بودن شما با این ازدواج موافق-

 نیستین

 دالیلم را هم بهتون گفته؟-

 لحنش زیادي آرام و شمرده بود، انگار با تمام بی

 حسی القا شده در صدایش او از بودن ما در این

یا حتی خوشحال بود وضعیت راضی و !! 

 سرم را به نشانهي بله تکان دادم و آرام نگاه از فرش

 دستی زیر پایم گرفتم و به ظرف آجیل خوري پر و

 در ادامه به صورت موقرش خیره شدم



 بله می دونم و درك می کنم-

 درك میکنی که من گفتم تو بخاطر پول حسام-

 بهش نزدیک شدي؟

ف زدن مقابلشیک ابرویش باال رفت ، چقدر حر  

 سخت و دشوار بود انگار چشمانش بیخ گلویت را

 گرفته اند

 سعی کردم خودم باشم بدون اندکی نقش بازي

 !کردن

 بله چون بابت بدهیها و فاصله ي طبقاتیمون هر-
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 آدمی این فکر را میکنه، ولی نگاه اول وقتی دقیق تر

و ببینه اون فرد تا به میشه که ادامه داشته باشه  

 حال کمکی از اون مرد خواسته یا نه

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 درسته، ولی ممکنه نخواستنش همه از روي نقشه-

 باشه، بعد از ازدواج بیشتر گیرش میاد

 بهم برخورد، اما خب او حقیقت را میگفت، حرفش

 قشنگ نبود، حتی توهین آمیز بود، اما مگه من عهد

ردم در بدترین شرایط هم کنار حسام بمانم و ازنک  

 عشقمان دفاع کنم

 اخمی که روي صورتم نقش بست حرکتی دفاعی بود



 :و لحن آرامم که گفت

 حرفتون قشنگ نیست-

 قاطعانه جوابم را تائید کرد

 اصال-

 نفس گرفتم و به خودم امید دادم که زیر این نگاه و

دل خدا را صداابهت می توانم حرف هایم را بزنم، در   

 کردم

 شما مختار هستید روي تمام حرف هاي من ظن بد-

 داشته باشید، اما چطور میشه فهمید که طرف

 مقابلتون نیت بدي نداره؟

 کمی سکوت کرد و دقیق خیره ام شد

 شاید با مهریه ي کم و اینکه در زندگی چیزي به-

 !نامش زده نشه

تونم بهشواقعا بهم برخورد و این بار حقی نبود که ب  
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 بدم، احساس می کردم من دارم با این مرد براي

 گرفتن حسام مذاکره میکنم و قرار است حتی با

 انجام این وصلت او همیشه من را به عنوان یک زالو

 .ببیند

 !ببخشید من قرار نیست با شما مذاکره کنم-

دادن چینی که بین دو ابرویش افتاد قابلیت سکته  



 من را در همین لحظه داشت

 یعنی چی؟-

 تمام سعیم بر ادب بود، مثل همان اولین بار هایی که

 با حسام مواجه میشدم و این مرد دقیق الگوي اصلی

 !ان روزهاي حسام بود

 درسته من بی پولی و فقر را در همین چند سال-

 محدود زیاد کشیدم، اما در همان سالی که زیر

ر مرحومم بودم یاد گرفتم کهسایه ي پدر و ماد  

 خیلی چیزها بزرگتر و واالتر از پول هست، پول و

 زیبایی ممکنه در یک شب به باد بره، مهم مردونگی

 و جوانمردي و حس امنیتی است که من از پسر شما

 هدیه گرفتم، االنم بیشتر از این وقتتون را نمی گیرم

 ، چون روحم هر چقدر هم زجر کشیده باشه هنوز به

 .این قبیل نگاه و حرف ها عادت نداره

 چادرم را جمع کردم و خواستم با ایستم که با دست

 به مبل اشاره کرد

 .بشین دخترم، قصد من ازار دادنت نبود-

 !چقدر زیبا گفت دخترم

 ارام سرجایم نشستم اما نتوانستم به چشمانش زل
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 .بزنم



- تلخی زده میشه تا ادم هابعضی حرف ها در عین   

 روي واقعیشون را نشون بدن، نمی خواستم باعث

 .رنجشت بشم

 معنی حرفش را فهمیدم

 ممنونم-

 پا از روي پایش برداشت و بلند شد، بی اختیار نگاهم

 به دنبالش حرکت کرد تا وقتی که پشت میز بزرگ

 چوبی و کنده کاري شده ي مجللش قرار گرفت

- زي بخواهم؟می تونم ازتون یه چی  

 لحن مهربان شده اش در کنار صمیمیت کالمش بی

 اختیار دلم را گرم کرد و زبانم را سریع به موافقت

 چرخواند

 می خوام بري دیدن همسر سابقت و اجازه بدي در-

 کنارت حضور داشته باشم

 از خواسته اش جا خوردم و چند لحظه در حالی که

 سعی می کردم حرفش را در سرم حالجی کنم

 نگاهش کردم

 شما با من بیاین؟-

 تک ابرویش باال رفت و با اینکه گوشه ي لبش

 لبخندي کوچک خودنمایی میکرد اما جذبه ي دو

 چندان شده چشمانش دلم را لرزاند



 حضورم معذبت می کنه؟-

 نه نمی کرد

 سرم همراه با زبانم تکان خورد
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- دن ایشون دودلمنه، فقط من هنوز براي دی  

 چرا؟-

 کالم کوتاه و قاطعش اجباري براي درست جواب

 دادن داشت و خب او پدر حسام بود و من بهش حق

 می دادم که بخواد از ریز مسائل هم خبر داشته باشه

 من یکبار عرض کردم، این مرد مسبب تمام-

 روزهاي تلخ منه

 بالخره این تلخی باید تموم بشه، حرفت و-

ی تونم درك کنم اما از دیدم درستاحساست را م  

 !نیست، از اون مرد نباید بترسی

 نمی ترسم-

 چشمانش پر دقت به نگاه جدي ام خیره شد

 خوبه ولی این حس هر چی هست را باید با دیدنش-

 !تموم کنی، نه به عنوان اینکه قراره عروسم بشی

 بهت گفتم به عنوان یه مرد که حداقل سال

 .بیشتر از تو عمر کرده

 !!!عروسش بشم



 این کلمه ي ساده به تنهایی می توانست تمام قدرت

 فکر و تصمیم گیري ام را فلج کنه، این حرف یعنی او

 !!من را قبول کرده

 شاید همین حرف شیرین و دوست داشتنی انرژي

 مضاعفی شد براي تصمیمی که یکباره در وجودم

 نقش بست، براي داشتن حسام براي شروع زندگی

ر کنارش می توانستم هر سختی را به جونشیرین د  

 بخرم
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 لبخند پر ادبی روي لبم نشست

 باشه-

 انگار از تصمیم یکباره ام راضی بود ، سرش را به

 تائید تکان داد و با همان لحن جدي اما نرم گفت

 شماره ي وکیلش را بهم بده خودم این دیدارو-

 .هماهنگ میکنم

 باشه-

 از جایم بلند شدم و در حالی که گوشی ام را کیفم

 بیرون می کشیدم سمت میزش رفتم

 یه کاغذ لطف می کنید-

 کاغذي و خودکاري روي میز قرار داد ، نگاه من براي

 پیدا کردن شماره ي وکیل میان لیست تماس هایم



 نشست

 فقط یه سوال دیگه میمونه-

دیگرم یک دستم لبه ي چادرم را گرفته بود و دست  

 گوشی ام بود

 چشمانم کنجکاو شده از سوالش از صفحه ي موبایلم

 جدا شد و به صورت ارام و خونسردش که فاصله ي

 زیادي با من نداشت خیره شد

 !اول شماره را بنویس بعدش می پرسم-

 خواسته اش زمان زیادي نگرفت، خودکار را کنار

 کاغذ و شماره اي که رویش نوشته شده بود قرار

م و با برگرداندن گوشی درون کیفم، در حالی کهداد  

 که لبه ي چادرم را می گرفتم نگاهم دوباره روي نگاه

 پر جذبه اش نشست
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 صندلی اش را کمی عقب داد و با ایستادنش من از

 دو قدم از میزش فاصله گرفتم و لحظه اي نگاهم

ر زده شده بودروي فرش دستی ابریشمی که به دیوا  

 نشست و قبل از انکه حواسم زیادي پرت شود

 دوباره خیره ي چشمان تیره و اشنایش شدم

 او همان پشت میز کامل به سمتم چرخید

 براي صورت گرفتن این امر خیر، باید بریم دیدن-



 عموت؟

 چشمانم از سوالی که یک صدم هم بهش فکر نمی

لینکردم گرد شد، حتی نفسم بند امد، شاید او  

 عضوي که به کار افتاد قلبم بود که در سینه ام اب

 شد و بعد دست و پایم که از خوشی ضعف رفت و

 دلی که از دلشوره اي شیرین پیچخورد و اخر مغزم

 بود که به خودش امد

 دستش روي میزش قرار گرفت و نگاهی کوتاه به

 شماره ي نوشته شده انداخت

- شمارهفکر کنم شماره ي عموتونم زیر همین   

 بنویسید خوبه

 نه-

 این زبان دلم بود که سریع چرخیده بود ، چشمانش

 با چینی افتاده بین دو ابرویش بی انکه سرش خیلی

 باال بیاید روي صورتم ماند

 چرا، بالخره دختر را باید از بزرگتري خواستگاري-

 !کرد
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الی کنارضربان قلبم روي هزار رفت، حیا و خوشح  

 دستپاچکی دیوانه کننده وقفه اي ایجاد کرد تا

 بتوانم ان نه را ترجمه کنم



 عموو زن عموي من قرار نیست دیگه نقش-

 …بزرگتري را برام بازي کنند، البته که قبل از ع

 شرم بیش از اندازه ام اجازه نداد تا حرفم را ادامه

 بدهم و به جایش صورت گر گرفته ام حرف زد و

پدر حسام خوب متوجه شدانگار   

 خب پس من براي این امر خیر با کی تماس بگیرم؟-

 قابلیت اب شدن را در این لحظه کامال در خودم

 داشتم

 جواب این سوال انقدرها هم ساده و راحت نبود

 سعی کردم میان ضربان هاي تند قلب درست فکر

 کنم ولی هیچ چیز عایدم نشد، انگار اتشی زیرم

نطور شر و شر عرق می ریختمروشن بود که ای  

 شاید بهتره کمی در موردش فکر کنی-

- بله…بله  

 اینبار لبخندش وضوح بیشتري گرفت

 بهتره امروزم بري خونه-

 چه چیز از این می توانست بهتر باشد

 سریع قبول کردم و به جاي تعلل و ماندن سریع

 خداحافظی کردم و از اتاق بیرون زدم

 ریحانه

- منو ندادي؟چرا شماره باباي   



 قاشق اخر غذاي بهار را به دهنش گذاشتم که او هم
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 سیر شده نصفش را برگشت زد ، سریع با دستمال

 دهانش را پاك کردم و مریم را مخاطبم قرار دادم

 اوال من اون لحظه هنگ کرده بودم، دوما براي این-

ذاري، شایدکار اول باید تو با بابات در میونش بگ  

 .بنده خدا خوشش نیاد نقش قیم منو بازي کنه

 بهار دست انداخت دستم پارچه اي که دهانش را

 پاك می کردم و پر حرص کشیدش و این یعنی بسه

 مامان ، خوشم نمیاد

 چه حرفایی می زنی تو، بیچاره ها انقدر دلتنگ-

 شما دوتا هستن که از االن با من طی کردن تو عید

روز بیاي خانه ي ما بمونیباید دو سه   

 بشقاب کوچکی که ته مانده ي غذاي بهار بود را

 برداشتم و نیم نگاهی به مریم که تکیه به کانتر زده

 بود انداختم

 دستشون درد نکنه، ولی این با دخالت دادنشون تو-

 خواستگاریمو این چیزا فرق میکنه

 بابا من میدونم اینا از خداشونه-

ي ناهار خودمون را از یخچال بردر حالی که قابلمه   

 می داشتم پرسیدم



 چطور؟-

 همزمان با بستن در یخچال مریم از روي زمین بلند

 شد ، چشمانم رویش نشست که مسیر نگاهش به

 .جاي من روي بهار بود
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 چون این بنده خداها کلی منتظرن یکی پس سرش-

البته که چند مورد بخوره و بیاد خواستگاري من،  

 …پیشنهادي بوده ولی خب من اجازه ندادم

 در حالی که زیر گاز را روشن میکردم به نگاه پر

 افتخارش خیره شدم

 بنده خداها-

 نگاهش با لحن پر دلسوزي من رویم نشست

 خب دل من جاي دیگه اي گیره-

 چشمان براقش خنده ام انداخت

- تگارپس فکر کنم خونتون درشو هیچ وقت خواس  

 نزنه، چون شما قراره همیشه دلت دنبال یه ادم غیر

 قابل وصل باشه

 چینی بین دو ابرویش انداخت و دستانش را روي

 کانتر گذاشت

 تو خودت فکر می کردي به حسام برسی؟-

 سرم را به حالت نه تکان دادم و سریع اخمش تبدیل



 به لبخندي بزرگ شد

 خب پس براي منم ممکنه-

تم و صریح گفتمشانه باال انداخ  

 یادت نره حسام بیشتر از من عاشق بود ولی-

 …شایان

 کمی به چشمان پر امیدش خیره شدم، دلم نیامد

 حرف میان سرم را انطور بیان کنم، پس کمی

 تغییرش دادم

 به نظرت اونم اینطوریه؟-
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 یک قدم با تو      

 نفس عمیقی کشید و با افسوس گفت

- ونم دیگه منو یادشم نمیادانقدر ندیدمش می د  

 دلم برایش سوخت، چشمانم روي بهار که دستش را

 به پشتی گرفته بود و سعی می کرد بایستد ماند

 یعنی پونصد بار افتاده بازم میره با همون پشتی-

 تمرین ایستادن کنه

 نگاهش سمت بهار چرخید

 این بچه هم به خالش رفته به چیزایی که امیدي-

تهبهشون نیست دل بس  

 چشمانم روي نیم رخ خندانش نشست، لحنش شوخ

 بود اما دلم برایش ریش شد.بهترین زمان بود براي



 پرت کردن حواسش در مورد حسام و تماسش بهش

 .خبر بدم

 راستی، یادم رفت بهت بگم فردا صبح قرار شد برم-

 دیدن کامران

 چشمانش سریع و گرد شده سمتم چرخید و بلند

 گفت

 چی؟-

چشمان بهار را سمتمان چرخاند کهصداي بلندش   

 همان باعث برهم خوردن تعادلش شد و با افتادنش

 گریه اش درامد

 سفره را از درون کشو جلوي مریم روي کانتر قرار

 دادم

 سفره را بنداز-

 و خودم سمت بهار رفتم و سریع بلندش کردم که
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 یک قدم با تو      

باال باز و بسته دستانش با همان حالت گریه به سمت  

 شد، یعنی بلندم کن

 اي به چشمی گفتم و در حالی که بغلش می کردم

 بوس محکمی از گونه اش گرفتم

 تنها می خواي بري؟-

 همانطور که سمت اشپزخانه می رفتم جواب دادم



 نه گفتم با حسام و پدرش-

 نري جلو باباش به حسام بپري که چرا بهم نگفتی و-

 این حرفا

ق و چنگال روي کانتر گذاشتم و ظرفبشقاب و قاش  

 ساالد را از یخچال بیرون کشیدم، با خنده از

 :نصیحت با طعم مادرانه اش گفتم

 .مگه کانگروام که بپرم، بعدشم انقدر حالیم هست-

 او که وارد اشپزخانه شده بود، به سمت گاز رفت و

 قابلمه را برداشت

 استرس نداري؟-

سام این خبر را بهمیاد لحظه اي که درون اتوبوس ح  

 .داده بود افتادم، لحظه ي اول کامال بدنم قفل کرد

 استرس، اضطراب، دلهره و حال اشوب کدومو می-

 !خواي همشو دارم

 با بهار پشت مریم از اشپزخانه بیرون امدیم

 سفره که نشستم بهار دیگه درد ناکامی و جیغ بلند

 مریم را فراموش کرد به سمت ظرف ساالد چنگ

خت که سریع دستش را گرفتم و عقب تر قرارشاندا  

 دادم و قاشقش در اب ساالد زدم و به دستش دادم تا
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 یک قدم با تو      

 چند لحظه اي سرگرمش بشود



 مریم بشقاب ماکارانی ام را جلویم قرار داد

 خوش به حالت که بلدي خوب خودتو اروم نشون-

 بدي،من تو این موارد بی استعدادم

دیدم و چنگالم را بین رشته هاي ماکارانی کردمخن  

 چون امیدم به خدا و بعدش حضور حسام و پدرشه،-

 بهت گفتم باباش انقدر ابهت داره هیچ جنبند ه اي

 جرئت نطق کشیدن نداره، چه برسه به اون کامران

 در به در می مرد، اه که مرتیکه رفتنش یه شر بود-

 برگشتش یه شر

ار که سرگرم مزه مزه کردنبی هوا نگاهی به به  

 قاشقش بود انداختم

 جلو بچه از این حرفا نزن، بعدشم اون ادم لیاقت-

 نفرینم نیست، خون خودتو کثیف نکن

 سرش را به حالت تائید تکان داد و قاشق پري به

 دهانش گذاشت و من قبل خوردن تصمیمی که از

 قبل گرفته بودم را بهش خبر دادم

- مرد اگر خیلی دلش دیدن بچهبهارم نمی برم، اون   

 .اش را می خواست ولمون نمی کرد

 بوسهي آخر را روي گونهي دخترکم که میانحصار

 مریم برایم دست و پا میزد نشاندم

 االن ساعته خوابشه-



 میدونم-

 شیر خشکشم اماده کردم-

 باشه-
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 یک قدم با تو      

 چشمان نگرانم روي صورت مریم ماند

- اري کرداگه بی قر … 

 ریحانه چت شده؟ بهار تا االن هزار بار پیش من-

 !مونده

 می دانستم این نگرانی از جاي دیگري است، دلم

 سیر و سرکه بود، درونم دریایی متالطم بود

 دلم آشوبه-

 این را گفتم و کیفم را روي شانه انداختم و سمت در

 خانه رفتم

 به دنبالم آمد

- ورتشاول که دیدیش یدونه بکوب تو ص  

 خودم هم این فکر را کرده بودم، اما اصال این مرد

 الیق سیلی بود؟

 از دیشب تا االن هزار بار صحنهي دیدنش را با-

 خودم تمرین کردم و هر بار موندم که چه کاري

 درست تره

 کفشم را از جا کفشی برداشتم، صدایش از پشت با



 :حرص جواب داد

- شچی کار به درست و غلط داري، خشمتو سر  

 خالی کن، این همه سختی و نامردیو تالفیشو در

 بیار

 با همان کفش میان دست سمتش برگشتم

 اي کاش راحت بود-

 پر هیجان دست آزادش را تکان داد

 راحته تازه حسام و باباشم هستن، خودت نزدي-
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 یک قدم با تو      

 بگو اونا بزنن

اختم و بهاز افکار راحتش خندهام گرفت،شانه باال اند  

 بهار که خیرهام بود نگاه کردم

 من برم، حسام احتماال االن پایینه-

 رو برگرداندم تا کفش پا کنم که سریع انگار که

 :چیزي یادش آمده باشه گفت

 راستی شمارهي بابامو یادت نره بدي-

 صاف ایستادم و چادرم را درست گرفتم

 باشه، از دیشب هزارمین باره میگی-

- ي نگی یادم رفت، خجالت کشیدم ومیگم که اومد  

 از این حرفا

 سرم را به حالت باشه تکان دادم



 دعا کن خوب پیش بره-

 لبخند بزرگی زد

 ان شاهللاا میره و شرش براي همیشه کنده میشه-

 ان شاهللاا را زیر لب زمزمه کردم و بالخره از خانه

 بیرون آمدم

 یک حس جدید و نگرانی خاص در دلم چرخ می

 خورد

ستن کنار حسام و پدرش! درون یک ماشین ونش  

 !طی کردن مسیري احتماال طوالنی

 این افکار کنار دیدن کامران نفسم را لحظهاي در

 سینهام حبس می کرد

 در اصلی ساختمان را بستم ،قبل از آنکه نگاهم

 دنبال ماشین بچرخد صدایی مردانه و مهربان صدایم
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 یک قدم با تو      

 کرد

- حانه جانری  

 پشتم بود، نگاهم سمتش چرخید

 سالم-

 نگاهش مخلوط شده در لبخند لب هایش گرم و

 دلچسب بود

 سالم-



 همان لحظه در سمت جلو باز شد و نگاه من را سمت

 مرد قد بلند و چهرهي آشنایش کشاند

 با احترام سري تکان دادم

 سالم-

 سالم دخترم ، بفرمائید-

سام که در عقب رادستانش ماشین را نشان داد و ح  

 برایم باز کرد

 تشکر کرده با خجالتی خفه کننده سمت ماشین

 رفتمو نشستم دقیق پشت صندلی پدر حسام

 با نشستن پدر و پسر ماشین حرکت کرد و نفس من

 میان بوي عطرهاي مردانهاي اهسته از بینی ام خارج

 شد

 خوبی دخترم؟-

 صداي پر ابهتش تنم را بیاختیار منقبض کرد

- ه مچکرمبل  

 من هنوز به شدت نسبت به این مرد خجالت

 .میکشیدم

 دخترتون را نیاوردین؟-
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 یک قدم با تو      

 چشمانم به جاي دوباره نشستن پشت سري صندلی

 مقابلم ، سمت آینه ي ماشین رفت و نگاهی دلگرم



 کننده که انتظارم را می کشید

د، قدرياین چشم ها توانست درونم را کمی آرام کن  

 که براي جواب دادن به پدرش در این فضاي سنگین

 صدایم نلرزد و بر روي جواب هایم مسلط باشم

 نمی خواستم اون مرد رو ببینه-

 منظورتون پدرشه دیگه؟-

 آب دهانم را پایین دادم، همان آن قهوهي آرام بخش

 رویم بود و پشتم را گرم میکرد

- اما براي…اگر فقط توي شناسنامه منظورتونه، بله  

 پدر بودن فقط یک اسم کافی نیست

 یعنی چون پدري نکرده حق دیدن فرزندش رو-

 نداره؟

 این مرد براي پرسیدن سوال هایش هیچ رودربایسی

 نداشت و البته لحنش هم چنان آرام و بی غرض بود

 که نمیتوانست ادم را حرصی کند

 درسته، این آقا هیچ عالقه اي براي دیدن-

تن و اگر محبتی به دخترم داشتندفرزندشون نداش  

 می توانستند چند روز صبر کنند و حداقل

 .فرزندشونو ببینند

 !ممکنه دلیل این دیدار همین باشه-

 دلم خالی شد



 فکر نمیکنم، وکیلش یه کالم هم از بهار نپرسید و-

 !مدام تاکید داشت کامران میخواد همسرش را ببینه
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 یک قدم با تو      

ب حسام در مقابل پدرش کافی بودجوا  

 کار درستی کردین که دخترتون را نیاوردین، زندان-

 .جاي بچه نیست

 نفس عمیقی کشیدم، این مرد هم عقیده با من بود و

 این سوال ها را پرسید؟

 باقی ماندهي مسیر را در سکوت طی کردیم و من از

 هر دو مرد ممنون بودم که بحث دیگري را باز نکردن

را در خلوت خودم نگه داشتند تا بتوانم برايو من   

 این دیدار با خودم کنار بیام و آماده بشوم.البته که

 نگاه مهربان و پر محبت حسام تمام مدت رویم سایه

 .انداخته بود

*** 

 خوبی؟-

 نگاهم سریع سمت حسام که کنارم ایستاده بود

 برگشت

 شاید در تمام مدت مسیر و یا تا پشت در اتاق به

ترام حضور پدرش حرف زیادي با من نزده بود امااح  

 مدام کنارم بود و حواسش شدیدا رویم بود،



 سرم را به حالت تائید تکون دادم

 اره، تو خوبی؟-

 از سوال بی ربط به وضعیتمون لبخند شیرینی زد

 عالیام، فقط نگران توام-

 نگاهم کوتاه روي پدرش و وکیل کامران که جلوتر از

دند برگشت و دوباره قهوهي خوشما ایستاده بو  

 طعمش مقصد چشمانم شد
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 یک قدم با تو      

 تو هستی دلم گرمه-

 …از این به بعد همه جا پشتتم،حقیقتش-

 مکث کوتاهش و نگاهی که ازم گرفت ابروهایم را باال

 کشید، اما قبل از سوالی سرش دوباره باال آمد و

 شرمندگی رنگ جدید نگاهش بود

- ته بابا و شرکت خیلی متاسف و ناراحتم، تمامباب  

 …مدت نگرانت بودم و دل تو دلم نبود اما خود بابا

 میدونم-

 سرش را به حالت تائید تکان داد

 اره هادي گفت همه چیو بهت گفته، یکباره مواجه-

 شدنت با هادي می دونم چقدر سخت بوده ، حتی

اصرارامروزم پیشنهاد دادم من و تو تنها بیایم اما   

 .بابا حضور سه نفرمون کنار هم بود



 این که میدانستم چقدر براي این مرد مهمم ،

 میدانستم ناراحت یا نگرانم هست برایم با ارزش و

 شیرین بود، اینطور که از افکارش می گفت حالم را

 در این شرایط خوب می کرد

 لبخند کوچک و مملو از عالقهاي که بهش داشتم به

 روي لبم نشاندم

 این دیدارهاي نزدیک با پدرت بهم کمک میکنه تا-

 کمتر از جذبه و ابهتش حساب ببرم و خجالت بکشم

. 

 خندید و دندان هایش را به نمایش گذاشت

 نه عزیز دلم، این ابهت و جذبه براي ماها هم هنوز-

 عادي نشده
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 یک قدم با تو      

ه خندهچشمانم پر خنده گرد شد ، که دوباره او را ب  

 انداخت

 اما می دونی از حرف ها و نگاهش به راحتی میشه-

 فهمید از تو خوشش اومده، مگه میشه کسی

 ریحانهي منو ببینه و عاشقش نشه؟؟

 دلم پر زدن بهحصارش را می خواست، متعلق بودن

 .به این مرد و تا ابد عاشقش بودن

 ریحانه جان بشین-



ی از دوصداي گرم و حمایتگر حسام من را روي یک  

 صندلی رو به روي میز نشاند

 روي صندلی کناریام هادي بارگاهی نشست و

 انگشتان حسام چفت پشتی صندلیام شد

 حضور پر قدرت این دو مرد قوت قلبم بود.بعد از

 فوت بابا، این دو مرد فقط توانسته بودند دوباره این

 !حس و حال را برایم زنده کنند

میز دور اتاقچشمانم از صندلی فلزي ان سمت   

 دوازده متري طوسی و خاکستري چرخید، لحظه

 رویم مرد میانسال ایستاده کنار دیوار گذشت، مردي

 که خودش را وکیلش نامیده بود و جواز حضور حسام

 .و پدرش را در دست داشت

 صداي دستگیره درنگاهم را سریع و پر اضطراب

 سمت در چرخاند و در آهنی روي لوالیش چرخید و

م روي مردي که در گذشته نام همسرم را بهچشمان  

 .دوش میکشید ماند

 یکباره تمام حس هایم خوابید، اضطراب ، دلهرهي
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 یک قدم با تو      

 !!!دیدار و یا حتی تنفر

 نگاهش که در چشمانم ماند لحظهاي پایش از حرکت

 ایستاد و صداي بسته شدن در پشت سرش



ه ام بود و من بهاو همانطور بی هیچ حرفی خیر  

 وضوح در نگاهش دیدم که او ذرهاي هم پشیمان

 .نیست

دقیق رو به رویم…لحظهاي طول کشید تا نشست ! 

 سالم-

 بی هیچ ترس و یا وقفه اي محکم جوابش را دادم

 سالم-

 حاال چشمانش به باالي سر من و حسامی که نمی

 دانستم حالت چهرهاش به چه صورت است کشیده

ت هادي نگاه کرد و دوباره خیرهيشد و بعد به سم  

 من ماند، لبخندي روي صورتش نقش گرفت

 خوبی؟ االن که دیدمت فهمیدم چقدر دلتنگت-

 !بودم

 درونم خالیه خالی بود، نه تنفر و نه خشم ، حتی

 حرصی که بخواهد گلویش را از لحن وقیح و پرویش

 پاره کند، تمام احساساتم نسبت به این مرد مرده

 .بود

- زودتر کارتو بگو لطفا  

 من او را سریع به اصل حرف کشاند، قرار نبود وقت

 اضافهاي برایش حرام شود

 لبخند زد و دستان بسته به همش را همان زیر میز از



 آرنج کمی باال و پایین کرد
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 یک قدم با تو      

 بزار یکم ببینمت، دل تنگیامو رفع کنم بعدش به-

 .اونم می رسیم

چه حرف هاي خنده داري دل تنگی؟ !! 

 نزدیک دو سال زیر یک سقف کنارش بودم و محرم

 تمام درد و رویاهایم بود ، هیچ وقت حوصلهام را

 نداشت و از وقت گذراندن کنارم لذت نبرد، حاال

 !حرف از دلتنگی میزد

 سکوت هر سهي ما دوباره او را به حرف اورد، این بار

مچشمش اول روي هادي نشست و بعد حسا  

 وکیلم گفت می خواي ازدواج کنی! همسر ایندته؟-

 :یخ مثل قبل گفتم

 بله-

 لبخندش کمی جمع شد

 مبارکه، اما دلیلش براي حضور در اینجا چیه؟-

 جسارت میان نگاهم را خرج چشمان تیره اش کردم

 غیرت و مردونگیشون اجازه نمیده همسرشون را-

امتنها بگذارن، برعکس بعضی از اقایون که فقط ن  

 !مردو یدك میکشن

 ابرویش باال پرید



 تیکه می ندازي؟-

 بی هیچ واهمه اي خیره اش ماندم

 نخیر،خیلی مستقیم بی غیرتی و حقارت شما را به-

 .روتون میارم

 چند لحظهاي همانطور در سکوت خیرهام ماند،

 مطمئن بودم باورش نمیشد ریحانهاي که روزي به
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 یک قدم با تو      

ن همسرش میشناخته اینطور دل و جرئت پیداعنوا  

 کرده باشد، اما خبر نداشت دردها آدم را بزرگ

 .میکنن و من اصال شبیه ریحانهي قدیمم نبودم

 !می دونم ناراحتی_

 سرد و یخ به چشمانی که اصال شبیه آدمهاي مریض

 نبود خیره شدم، چشمانش با حالتی بد به حسام

زل زد، حالت نگاهشنگاهی انداخت و دوباره به من   

 به حسام برایم دلچسب بود، اینکه او از بودن مردي

 .محکم و قوي در کنارم متعجب و ناراحت است

 !این خودش بهترین انتقام بود

 ادم ها ممکنه تو زندگیشون اشتباهات عجیب و-

 خطرناکی انجام بدن، خب منم مستثنا نبودم، اونهمه

 .پول فریبم داد

نیست، عقلت بهتر کار میوقتی خشم و یا نفرت   



 .کند و چشمت بهتر میبیند

 مثل االن من، دقیق نگاهش که می کردم یک مشت

 دروغ بود، وجب به وجب خودش و حرف هایش تماما

 فریب و دغل بود و من فقط دنبال انتهاي این

 سکانس بیشور و حال بودم

 .وقت براي توبه دارید-

افه ینمی خواستم بهش ثابت کنم دروغ میگه ، قی  

 بی حالت و حوصله سر رفتهام خودش بزرگترین

 نمود حس هایم بود

 دستانش را روي میز آورد و بهم چنگشان زد، انگار

 این همه سردي کم کم داشت اعصابش را بهم می
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 یک قدم با تو      

 ریخت

 دلم می خواست تو زمان بهتري میدیدمت، زمانی-

، وقتیکه اینطور پا و دست بسته نباشم … 

 اجازه ندادم بیشتر از این حرف هاي فیلم و سلایر

 ها را برایم نشخوار کند

 من نه شوقی براي دیدن شما دارم و نه عالقه اي به-

 شنیدن این انشاء کودکانه ، پس لطفا زودتر حرف

 .اصلی را بزنید

 نگاهش کمی گرد شد



 من می خوام بخشیده بشم-

وي صندلیاملبه ي چادرم را محکم گرفتم و از ر  

 بلند شدم، بوي عطر خنک حسام شامهام را پر کرد

 باشه، خدانگهدار-

 سریع از روي صندلیاش جهید

 !کجا میري؟ حرفم این نبود-

 میدانستم این نبود، این مار خوش خط و خال تا

 االن داشت نامه ي فدایت شوم می خواند براي خام

 کردنم ، نمی دانستم چه می خواست که جناب

ی که تا قبل از این لطفا هم به من نمی گفتکامران  

 !!اینطور فدایت فدایم راه انداخته بود

 همانطور ایستاد پر از جدیت نگاهش کردم

 حرف اصلیتون را بزنید-

 به صندلی اشاره کرد

- لطفا…بشین  

 بی اختیار قبل از نشستن سرم چرخ خورد و نگاهم
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 یک قدم با تو      

خموشم ماندروي حسام ساکت و   

 نگاهش قفل من بود که با ارتباط چشمانمون

 لبخندي پر از دلگرمی و امنیت حوالهام کرد و من

 جوابش را به همان گرمی دادم و با تشکري ارام و



 پرمهر به او دوباره نشستم و چشمانم که سمت رو به

 رو گشت دوباره سهم کامران سرما و بی تفاوتی بود

عیت روي حسام و پدرشنگاهش ناخشنود از این وض  

 :نشست و با لحنی ارام خواهش کرد

 میشه تنهایی با هم حرف بزنیم؟-

 چه فکري با خودش کرده بود؟

 به پشتی صندلی تکیه دادم نگاهی به هادي که

 خیرهي کامران بود انداختم

 نه، هر حرفی هست باید مقابل خانوادهام زده بشه؟-

- ستیمخانواده؟؟خانوادهي تو من و دخترمون ه  

 دخترمون؟

 انگشتانم مشت شد ، حسی میان خنده و افسوس

 شاید آغشته به کمی نفرت در وجودم مثل نسیمی

 گذر کرد اما قبل از ان که نمود خارجی داشته باشد

 تمام شد

 کسی به اسم پدر نمیشه ! و قطعا شما پول و خانم-

 دیگري را به عنوان خانواده انتخاب کردید که انگار

نداشتند که حاال دوباره چنگ به هر دو وفایی  

 نداشتههاي گذشتتون می اندازید؟

 اینارو این پسره یادت داده اره؟ اینارو میگی چون-

 این بچه پولدار و باباش همهي بدهکاریاتو صاف
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 یک قدم با تو      

 کردن؟

 افسوس از شعوري که نبود، چرا باید خودم را براي

کردم؟این موجود مفلوك اذیت می  

 بی خیال جوابی برایش ادامه دادم

 انگار موضوع مریضی کامال دروغ بوده، فقط-

 خواستید منو اینجا بکشین؟

 نه خانم فخار، اقاي مرحمی سرطان دارند-

 !ولی احواالتشون شبیه به افراد مریض نیست-

 بالخره جناب بارگاهی بزرگ صدایش درامد و به

 !!واقع چه جذبه اي داشت

نش بسته شد اما وکیلش جواب دادکامران دها  

 تازه بیماریشون تشخیص داده شده-

 خب چه کاري از ما براي ایشون بر میاد؟-

 خوشم می امد که هادي این مرد پر ابهت به جاي من

 !حرف میزد، یک جورایی پناهم شده بود

 وکیل کامران جلوتر امد اما قبل رسیدنش به میز

 کامران صاف به چشم هاي من خیره شد

 !از دست شما نه، من از دخترم کمک می خوام-

 پایش دوباره روي خط قرمزم گذاشته شد

 .حقی نسبت بهش نداري-



 لحن تند و خشنم چین روي پیشانی اش انداخت ،

 صبرش سرامده بود، خب یک شغال تا کی می

 توانست نقش بره را بازي کند!؟

- چرا دخترمو نیاوردي…حق؟ حرفاي بامزه نزن  

 ببینمش؟
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 نمی خوام پدري خیانتکار در حافظه ي پاك بچم-

 !ثبت بشه، یه پدر مرده براش بهتره

 با خنده اي عصبی نگاه ازم گرفت و بعد در حالی که

 دوباره به من خیره میشد چانه اش را دست کشید

 …دفه ي دیگه با بچم میاي وگرنه-

م و قاطعلحن پر تهدیدش را اینبار صداي محک  

 حسام برید

 دفعه ي بعدي وجود نداره، وکیلت همین جاست و-

 بهتر میدونه در شرایط تو حقی در قبال اون بچه

 نداري و این را بدونید که امروز اخرین باریه که

 همسر من پاشو تو این اتاق میگذاره

 …اتش از نگاه کامران زبانهمی کشید و حال من

 !آرامش محض

- مش اسم من به جاي باباشاون بچه تو شناسنا  

 نوشته شده نه تو و خانمت! اون بچه ماله منه، درمون



 …منه

 !!!کلمه ي اخرش میان گوشم زنگ زد

 !!!درمان کامران

 درمانه شما؟-

 لحن خشک و تلخ حسام سوال میان ذهن من را

 پرسید

 چشمان جا خوردهي کامران به طور واضح میگفت

کنه که قرار نبوده به این موضوع اشاره  

 بالخره هر فرزندي باید یک جایی به درد پدر و-

 مادرش بخوره
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 حرفش مذابی شد و از گلویم پایین رفت

 بند به بند تنم را سوزاند و دردي عمیق سینهام را

 سنگین کرد

 پراز خشم و حاال نفرتی که رگ و پیم را پر کرده بود

 خیره اش شدم

- پست و حال بهم زن باشی، یک چقدر می تونی  

 جاییه تو کی میرسه؟ وقتی بچم تو تب دست و پا

 میزد و من بی کس و تنها تو بیمارستان سرگردون

 بودم تو کجا بودي؟ وقتی نفس بچه ي چند ماهم از

 اسم باال نمی امد تو کدوم قبرستونی خوش



 میگذروندي؟ وقتی اون همه بدهی را سر من هوار

ل شیر خشک و پوشک بچمو بدمکردي که نتونم پو  

 تو با کی داشتی عشق میکردي؟

 سینه ام از نفس هاي تند و داغم سریع باال و پایین

 میشد، تحملم تمام شد

 از روي صندلی بلند شد و صاف تو چشمان کریحش

 خیره شدم

 تو پدر نبودي که بخواي دنبال درمون دردت از-

 بچهي من باشی، یکبار دیگه اسم بچهي منو به

 دهنت بیاري اونوقت اختیار دست و زبانم را نگه نمی

 دارم

 او وقیح تر از تمام آدم هایی که میشناختم بود،

 !حتی بدتر از طاهر

 از جایش بلند شد

 درمان مریضی من تو رگ و خون اون بچه است، هر-
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 جا بودم و عشقشو کردم به تو ربطی نداره ، بازم

که من برات گذاشتم بهتر از اون اشغال دونیزندگی   

 خونهي عموت بود، تو مگه دنبال فرار نبودي من

 …بهت دادمش، تو الیق همین زندگی هم نبودي

 مشت محکمی درون دهانش اجازه ي تمام کردن



 حرفش را بهش نداد

 جا خورده نگاهم به دنبال صاحب مشت کشیده شد

ندکه روي چشمان به خون نشستهي حسام ما  

 فضاي اتاق یکباره بهم ریخت ، چشمانم از فک

 منقبض و رگ متورمش سمت دهان پر خون کامران

 چرخید، روي نگهبان و وکیل که هر کدام سمتی می

 دویدند، یکی سمت بیرون اتاق و دیگري سمت

 کامران

 چشمان وحشی شدهي کامران روي من نشست

 دیر نیست که بچتو رو تخت بیمارستان ببینی-

رزید، قلبم تیر کشید اما به چشمانش خیرهتنم ل  

 شدم

 ننه باباي گم و گورت را بزار رو تخت بیمارستان-

 ،اگر نه بهتره به فکر قبر و خرمات باشی

 او فریاد زد و من بی توجه پشت کردم و سمت

 خروجی اتاق رفتم

 فکر کردي بی خیالت میشم، این مرتیکهي-

متونو درسوسول و فکلی هم میکشونم دادگاه پدر ه  

 میارم

 اقاي مرحمی بهتره تو همین زندون بپوسی وگرنه-
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 بخواي به دست و پاي همسر من بپیچی کاري می

 کنم مردن برات آرزو بشه، میدونی که پول حالل

 !همه چیزه

 لحن پر تهدید حسام فریاد هایش را بلند تر کرد

- تون می گیرممنو تهدید میکنی عوضی، بچمو از … 

 دیگر درون اتاق نبودم تا حرفی را بشنوم

 البته که نگهبان از حسام خواست بیرون اتاق منتظر

 .بمونه

 تمام تنم می لرزید،سرماي عجیبی تنم را در بر

 گرفته بود، فشار عصبی شدیدي که بهم وارد شده

 بود دندان هایم را بیاختیار بر هم می کوبید

- روشن کنم؟می خواي بخاري را برات   

 چشمان پر بغض و دردم سمت صداي پر ابهت اما

 مهربان مرد کنارم باال آمد

 حسام چقدر باید اون تو بمونه؟-

 نگاه هادي ارام بود

 زود میاد، نمی تونن نگهش دارن-

 قلبم لرزید، مضطرب انگشتانم را بهم فشردم

 مطمئنین؟-

 دستش ارام روي دکمه اي ضربه زد و باد گرم مالیمی

از دریچه ي رو به رویم بیرون زدکه  . 



 صحبت کردم، چیزي خاصی نیست، حسام خودش-

 این روانتخاب کرده

 نمی خواستم ضعیف به نظر بیام ، اشکهایم را به

 زور میان چشمانم نگه داشتم تا قطره اي نچکد
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 اما بغض صدایم را نمیشد کاري کنم

من را تا ماشین همراهی کرداز همان زمان که هادي   

 و حسام درون زندان ماند، دلم دردش کم بود که

 سیر و سرکه شد، استرس درونم قل خورد و تنم را

 لرزاند

 نمی دانستم به کامران و حرف هایش فکر کنم یا

 حسام و مشکلش

 !و یا حاال موضوعی که هادي بهش اشاره کرد

 صدایم پر بغض لرزید

- شکلم، وقتی بهم ابراز عالقهمن براي حسام پر از م  

 …کرد

 نفسی عمیق کشیدم تا بغضم گریه نشود

- اگر من نبودم…گفتم من تلخم، من دردسرم  

 .حسام راحت تر بود

 اره-

 تائید حرفم دل ریش ریشم را غمگین کرد



 اگه با تو اشنا نمیشد راحت بود اما خوشبخت نبود،-

 مرد نمیشد، حمایت را یاد نمی گرفت، دخترم تو و

 طفل معصومت باعث بزرگ شدن پسر من شدین

 نگاه ناباورم درون مهر پر جذبه اش نشست

 و دیگه نشد اشکم را کنترل کنم

 ممنونم-

 نگاهش را ازم گرفت ، شاید دل دیدن حالم را

 نداشت

 انگشتم را گوشهي چشمم کشیدم و اشکم را پاك
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 کردم

 حسام اومد-

سمت باال پرید که حتی ممکن بود از سرم چنان به  

 جایش کنده بشود

 نگاهم پر هیجان در اطراف چرخ خورد که بالخره

 قامت مردانهاش را دیدم

 خدایا شکرت-

 نیم نگاهی سمتم انداخت

 در را باز کردم و درگیر میان خجالت و اشتیاق از

 ماشین پیدا شدم و سرم را به سمتی که میامد

 چرخاندم



مقابل چشم پدرش بیحیا بیایم نمی خواستم در  

 پس سمت در عقب امدم و نشان دادم که فقط

 خواستم جاي حسام را خالی کنم

 اما به شدت آهسته ، لبانش از فاصله ي کممان به

 لبخند باز شد

 تعللم بالخره نتیجه داد و قبل از نشستنم درون

 ماشین رسید ، البته که درون ماشین هم کنارم بود

م اینطور آزادانه ببینمشاما نمی توانست ! 

 خیلی منتظرتون گذاشتم، شرمنده-

 نگاهم را آویز چشمانش کردم

 من شرمنده ام که به خاطر من اذیتتون کردن-

 نگاهش همراه تنش جلوتر آمد و با دقت به چشمانم
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 یک قدم با تو      

 خیره شد

 چشمات قرمزه! گریه کردي؟-

 نگرانت بود-

یح دهنده ي هادي از آن سمتصداي محکم و توض  

 ماشین یکباره تنم را به عقب کشید ، فکر می

 !کردمدرونماشینه! اصال نفهمیدم کی بیرون امد

 اتفاقی نیوفتاد ، اذیتم نکردن فقط کمی انتظار و-

 آخرش هم حرف هایی که ممکنه برام دردسر ایجاد



 .کنه و اون مردك می تونه شکایت کنه و تمام

مد و بس کنار دلم نشستدوباره نگرانی آ  

 یعنی کامران ازت شکایت میکنه؟-

 نگاه مردانه اش از همان فاصله نوازشم کرد

 تو دیگه نه به اون مرد و نه به کارهاش فکر نکن ،-

 من خودم جلوش وایمیستم

 …خب نمیشه اینجوري-

 میشه، به عنوان مردت وظیفم حمایت از تو و-

 مارشمالوئه

برایم گرفت قدمی برداشت و در عقب را  

 االنم بشین تا بریم پیش دخترت-

 حاال راحت درك می کردم که حسام تمام این

 مردانگی و آرامش محض را از پدري بزرگ به ارث

 برده

 !نمیشد به این حالی که او مهمانم کرده لبخند نزنم

 .نشستم و با ملحق شدن آن ها ماشین حرکت کرد

رانه يزمان زیادي نگذشت که صداي پر جذبه و پد  
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 هادي من را مخاطب قرار داد

 دخترم تصمیمت چیه؟-

 نگاهم را از پیام مریم که ذهنم را بابت حال خوب



 بهار و غذاي خورده اش راحت کرده بود گرفتم

 در چه مورد؟-

 !در مورد کمکی که همسر سابقتون خواستن-

- موش تصمیمی قرار نیست گرفته بشه! مارشمالو  

 ازمایشگاهی اون مردك بی غیرت نیست

 لحن تند و پر خشم حسام ان هم در مقابل پدرش

 متعجبم کرد

 نیم رخ هادي که حاال او راننده بود سمت حسام

 چرخید ، نگاهش کمی جا خورده بود

 اون مردك بی غیرت سرطان داره و با اطالعاتی که-

 از وکیلش گرفتم نمونه ي پدر و مادرش بهش نمی

ره و تنها امیدش دخترشهخو ! 

 :حسام عصبی تر از قبل گفت

 برام مهم نیست اون مرتیکه الدنگ می خواد بمیره-

 یا زنده بمونه

 لحن هادي جدي شد

 منم از تو نظري نخواستم، تو در این قضیه نقش-

 خاصی نداري

 هادي،اصال این سوال از ریحانه درست نیست،-

 !ریحانه جوابشو همونجا داد

- یه لحظه دندون رو جیگر بزار ببینم نظرپسر جان   



 !خودش االن چیه

1799 

 یک قدم با تو      

 سکوت کوتاه حسام میگفت که حرف پدرش را قبول

 کرد

 هادي سکوتش را که دید دوباره از من پرسید

 ریحانه خانم، نظرت چیه؟ قبول میکنی؟-

 حرف هاي دل من شبیه به حسام بود اما نه با ان

خشم، من بیشتر غمگین بودم، غم و درد لحن تند و  

 .سینه ام را براي بهار طفلکم، عزیز دلم پر کرده بود

 اگر حالشو می پرسید،اگر دلش می خواست براش-

 پدري کنه ، وقتی شرمندگی حقیقی را تو چشماش

 میدیدم ممکن بود این درد را براي عزیز دلم قبول

معصوممی کردم، اما اون مرد فقط می خواد از طفل   

 من استفاده کنه، حتی دلش پدري کردن براش نمی

 خواد، کامران بهارو شبیه یه دارو میبینه، نمی تونم

 این اجازه را بدم، وقتی گفت دیر نیست بچتو رو

 …تخت بیمارستان ببینی

 فکم منقبض شد و زبانم خشک شد ، قلبم تیر کشید

 !!حتی میان حرف هایش بهار بچه ي او نیست-

- ا شکر ، دیگه حرفی نمی مونهخب خدا ر  

 کالم حسام دوباره نگاه هادي را سمتش کشاند



 فردا روزي می خواي بهش بگی بابات سرطان-

 داشت ولی چون من بهش اجازه ندادم ازت مغز و

 استخوان بگیره مرد؟

 تا االن بهم اثبات شده بود که پدر حسام حرف

 هایش را بدون هیچ ترسی میزد، اصال ترس در وجود

ین مرد معنا نداشتا  

1800 

 یک قدم با تو      

 !بابا جان شما انگار با این نمونه گیري موافقی؟-

 نه شدیدا مخالفم ، چون از نظر من هم اون ادم-

 الیق نیست و تازه به مریضیش پی برده و این روش

 …براي وقتیه که بدن کم میاره نه همین اول کار

 نگاهش روي حسام ماند

- وام شما دو تا به االنتون فکر نکنید،ولی می خ  

 !فرداي بهار مهم تر از امروزشه

 او راست می گفت و من دلم خواست مانند پدرم

 باهاش مشورت کنم

 یعنی براي بهار پدري که وقتی هنوز به دنیا نیومده-

 رهاش کرده و زمانی که به اجبار مریضیش برگشته

اياونم فقط براي گرفتن مغز و استخوان، نه بر  

 داشتنش یا کنارش بودن از مادري که تمام مدت با

 مریضی و بی پولی و تنهایی کنارش بوده عزیز تر



 میشه؟

 بعضی اوقات بچه ها اونی که نیست و ندارن را-

 بیشتر می خوان

 جواب هادي ته دلم را خالی کرد

 خیلی ها سرطان گرفتن و خوب شدن و این مردم-

یشه ، جوري کهخوب بشه میره دوباره گم و گور م  

 انگار از اول نبوده

 حرف حسام درست بود ولی حرف هادي هم واقعیت

 !چیزي جز واقعیت نبود

 لحن پر تائید هادي نگاهم را به دنبالش کشاند

 موافقم به جز این که امروز کینه ي تو رو به دل-

1801 

 یک قدم با تو      

هگرفته باشه و بخواد بیاد زندگیتون را بهم بزن  

 منم بی کار نمی شینم-

 حرف محکم حسام انتهاي این بحث بود و اما من در

 گردبادي از افکار اسیر شدم ، من نه دل و نه

 اعتقادي به خواسته ي کامران داشتم و می دانستم

 که هرگز قرار نیست دل به خواسته ي این ادم منفور

 بدم ،شاید موهبت این دیدار تلخ در شناخت ذات

ن براي حسام و پدرش بود و خوبحقیقی کامرا  

 یاداوري اینکه این مرد همان ادم گذشته و حتی نان



 .حرام پست فطرت از قبلش هم کرده است

 داشتن پشتوانه اي به محکمی حسام و پدرش

 مقاومت در مقابل کامران را برایم راحت می کرد اما

 باز هم نکته هایی که هادي گفته بود ناخواسته من را

یمان دل نگران می کرد براي اینده ! 

 از هادي تشکر کردم و پیشاپیش عید را هم بهش

 تبریک گفتم و از ماشین پیاده شدم

 حسام همراهم پیاده شد و تا دم در همراهی ام کرد

 !بابا گفت بهت یاداوري کنم-

 نگاه کنجکاوم سمتش چرخید، کنار در ورودي

 .ساختمان ایستاده بودیم

شست ، نمیشد اوچشمانم روي نگاه مشتاقش ن  

 اینطور شیفته نگاهم کند و من دلم بخواهد ترکش

 کنم مطمئن بودم اگر بهار در ساختمان منتظرم

 !نبود خیالی براي جدا شدن از او نداشتم

 چیو؟-

1802 

 یک قدم با تو      

 لب هایش لبخند داشت

 کجا باید بیام خواستگاریت؟-

بی اختیار دلم از خنده و نگاه پر لذتش ضعف رفت ،  

 لبخندي محجوب روي لبم جا گرفت و نگاهم پر حیا



 ازش مخفی شد

 ادرس رو برات می فرستم-

 …مشتاقانه منتظرشم، فقط اینو بگم-

 لحن خبري و پر شیطنتش طوري بود که سرم را باال

 کشید

 سرش را کمی جلو اورد و من حیا کرده از این که زیر

 نگاه پدرش باشیم دو قدم عقب رفتم

- صبرم تمومه، احتماال قرارو براي همین یکی دو من  

 !!روز دیگه بگذارم

 حسام

 با اشاره و تعارف پدر مریم به مبل ها

 تک نفره اي را انتخاب می کنم و رویش می نشینم،

 از قبل می دانستم که قرار نیست با ورودمون ریحانه

 را مقابل در ببینم اما باز هم چشمانم دو باري بین

مادرش گشت، شاید که ریحانه همان مریم و پدر و  

 جا بوده من ندیدمش

 خیلی خوش امدین، عیدتون هم ان شاهللاا مبارك-

 باشه و سال پر برکت و عالی براتون رقم بخوره

 لبه ي کتم را کمی کشیدم و نگاهم روي پدر مریم

 نشست ، به چهره ي دوستانه اش لبخند زدم

- تون هم سالیممنونم، ان شاهللاا براي شما و خانواد  

1803 



 یک قدم با تو      

 سرشار از موفقیت و سالمتی باشه

 کالم هادي را من ادامه ندادم،این اولین جلسه ي

 خواستگاري ام بود و نمی دانستم دقیقا چطور باید

 رفتار کنم و اصلی ترین تصمیمم سکوت تا وقتی بود

 که مخاطب حرفی قرار بگیرم، البته که من همان در

د را تبریک گفته بود و این تبریکات دوباره شروععی  

 کننده ي بحثی بود که من دنبال سریع به ثمر

 رسیدنش بودم، که البته فعال در همان اتفاقات

 !روزمره و احواالت جامعه ماند

 نگاهم روي مارشمالو نشست، روي پاهاي مریم

 نشسته بود و سخت مشغول تف مالی عروسک میان

 انگشتانش بود

ضعف رفتن دل را به تازگی برایش احساس می این  

 کردم، مخصوصا امروز که بعد از مدتی نسبتا طوالنی

 میدیدمش

 دوست داشتم از مریم می گرفتمش وحسابی اون لپ

 هاي فندقی اش را می بوسیدم

 من عمرا این نرمک را تحویل ان باباي یالقوزش نمی

 !دادم

 این ریحانه جان ما کجا هستند؟-



ره ي مامان من را از فکر بیرون کشیدسوال یکبا  

 نمی دانم چه گفته بودند و چه شنیده بودند اما

 !همین سوال اصل حرف دل من بود

 سالم-

 نگاهم سریع روي ورودي راهرو نشست، روي فرشته
1804 

 یک قدم با تو      

 ي زمینی ام

 در ان چادر سفید و پر خاطره اش

م نبود، نگاهش بااختیار قیام کردن پایم دست خود  

 ایستادنم، از میان جمع روي من نشست

 این زن هر چه من می خواهم بود، اول و اخر تمام

 !ارزوهایم و چند قدمی تا رسیدن بهش نمانده بود

 سالم-

 جلوتر از همه جوابش را دادم و لبخند شیرین

 نگاهش را که محبت را به رگ به رگ تنم تزریق

 .کرد

 سالم عزیزم-

وبت فروغ بود که با مهربانی با ایستد و قدماین بار ن  

 .هاي محجوب ریحانه ام را به سمت خودش بکشاند

 سالم دخترم-

 لحن پدرانه ي هادي حال دل من را بهتر از قبل کرد



 دست هاي مامان به دور تن نحیفش حلقه شد و

 بوسه اي نرم روي گونه هاي صورتی اش زد

- ار حساممعیدت مبارك دخترم،امیدوارم امسال کن  

 .بهترین هارو تجربه کنی

 به جرئت می توانستم بگم نیشم تا گوش هایم باز

 شد

 حرف مامان تمام کننده ي این خواستگاري بود،

 امروز قرار نبود کسی بله بگوید یا فکر کند، امروز
1805 

 یک قدم با تو      

 !!قدم اخر بود، قرار براي عروسی و تعیین مهریه

م حرفم را به مامان زده بودم کهاصال دیشب تما  

 سریع کار را یکسره کند و او مثل همین لبخند پر

 لذت و شادي که بر لب داشت دیشب نگاهم کرد و

 میان هزار قربان صدقه رفتن قبول کرد

 اقا داداش بفرمائید بشینید،پاتون درد گرفت-

 لحن شوخ و پر خنده ي حنانه نگاه جمع را روي من

من ریحانه ي کنارش غرق درچرخاند و به جاي   

 خجالت شد

 سرم را به حالت تائید تکان دادم

 ریحانه خانم بشینن بنده هم میشینم-

 حنانه با خنده ابرویی باال انداخت



 عروس گلمون قراره بین خواهر شوهر و مادر-

 .شوهرش بشینه

 با دست به مبل سه نفره اشاره کردم و ریحانه با گونه

پنهان شده زیر چادرش درهاي گر گرفته و دستان   

 همان حال که نگاهش به زیر افتاده بود وسط مبل

 .نشست و من هم به قولم عمل کردم

 !نگاهم قرار نبود جز ریحانه ام مقصدي داشته باشه

 دلم از دیدنش سیر نمیشد، من روزها و شب ها

 رویاي این لحظه ها را در سرم پرورانده بودم، حتی

فکر به این روز خواب به دیشب تا نماز صبح از ذوق  

 چشمم نیامد و حاال که او در قامت همیشگی اش

 محجوب و دلنشین مقابلم بود ارامشی عجیب را بر

 .دلم حاکم کرده بود

1806 

 یک قدم با تو      

 الحمدهللاا اقا پسر شما و ریحانه خانم ما همدیگرو-

 پسندیدن، فقط میمونه بحث مهریه و مراسم و

ایشونجهیزیه ي   

 هادي به حالت تائید سر تکان داد

 بله خدا را شکر، البته مهر حسام به ریحانه جان-

 انقدر زیاده که به عدد و رقم نمیشه حساب کرد اما

 ما به رسم و وظیفه پیشکشی به این نشونه بهشون



 تقدیم میکنیم

 امروز قرار بود حسابی به خانواده ام افتخار کنم،

هر و شرایطمون خبر داشتمالبته که من از مقدار م  

 چون دیروز چند ساعتی را با بابا در موردش حرف

 زده بودم

 همه ساکت بودند و هادي با همان ابهتش ادامه داد

 من همانطور که براي دختر خودم می پسندم براي-

 ریحانه جان هم رفتار می کنم و با اجازتون به جاي

 سکه یه خانه به نامشون بزنم

ه قفل بود، خب نمی خواستم مزهنگاهم روي ریحان  

 تغییر چهره اش را از دست بدم و حقیقتا گرد شدن

 چشم هایش همان طعم نمکینی را داشت که حدس

 زده بودم

 نگاهش یکباره باال امد و به جاي هادي که دقیق

 کنارم روي مبل تکی دیگري نشسته بود به من خیره

 شد و من با لبخندي پر عشق جواب چشمان

ا دادممعصومش ر . 

 این رفتار و حرف ها بزرگواري شما رو می رسونه و-
1807 

 یک قدم با تو      

 من ترجیح می دم تو این مورد مسئله را به خود

 ریحانه خانم بسپارم و نظر خودشون را عملی کنم



 این حرف یعنی تمام نگاه ها روي ریحانه بنشیند و او

ش گراین بار نه خیلی خجالت بکشد و نه صورت  

 بگیرد، چشمانش از من به سمت پدر میانسال و مو

 سفید مریم چرخ خورد

 ممنون از محبتتون نسبت به بنده که شما هر چی-

 بگید من قبول می کنم چون به عنوان بزرگترم

 …قبولتون کردم و حرف شما براي من سنده اما

 اینبار نگاه قاطع اما پر ادبش سمت بابا چرخ خورد

- ر من هم بشنوید، حقیقتا من بهچون خواستید نظ  

 مهریه عالقه اي ندارم، براي من محبت به طرف

 مقابلم حرف اول را میزنه و به قول شما براي رسم

 .جامعه من سکه را بیشتر می پسندم

 این از چشم و دل سیري و طبع بلندت نشات-

 میگیره دخترم، ولی من دلم می خواد دخترام دل

ق حرف اول را میزنهگرمی داشته باشن، درسته عش  

 و محبت شما به حسام تضمین شده است اما این

 وظیفه ي من و پسرمه که این هدیه را به شما بدیم

 می دونستم قرار نیست این دلبرك من انقدر زود

 کوتاه بیاد ، از چشمان زاللش همه چیز معلوم بود

 دل گرمی من رفتار خوب شما و همسرتونه، دل-

و حسامه، من تو زندگی گرمی من حمایت خودتون  



 قبلیم طعم نداري را کشیدم اما طعم بی پناهی خیلی

 بدتره، مهریه ي من حمایت شما است
1808 

 یک قدم با تو      

 دلم می خواست حرف بزنم و ارامش کنم، یک

 جورایی رگ خواب این گنجشکک دستم امده بود

 اما خب دیشب به هادي قول داده بودم بیشتر حرف

ا به او واگذار کنم ، پس صبورانه فقط به هادي وها ر  

 لبخندش نگاه کردم

 دخترم من دلم می خواد دل گرمیم نشانه اي برات-

 داشته باشه، می خوام قبل از ورودت اینو بهت اثبات

 کنیم، تو می تونی اینو هدیه ي عروسیتون در نظر

 بگیري و به احترام حرفت تا سکه را به عنوان

ه بنویسممهرت توي قبال . 

 این بار ریحانه کوتاه امد، البته که چشمانش می

 گفت این خانم خانم ها هنوز دلش مخالفت می

 .خواهد اما می دانستم که به احترام بابا قبول کرد

 مبارك باشه،در مورد جهیزیه هم بنده خودم-

 متقبل میشم

 حرف پدر مریم نگاه بهت زده ي ریحانه را به دنبال

از شده ي مریم چیزي نبود کهداشت و خب نیش ب  

 کسی نبینتش



 لطف دارید شما ولی نیازي نیست، همان وسایل-

 فعلی ریحانه جان براي زندگیشون کفایت میکنه و

 البته اگر چیزي باشه خود حسام جان تهیه میکنه،

 بالخره زندگی خودشونه، بهتره دستشون را روي

 زانوي خودشون بگذارن

رد و یک مسئله ي دیگراینبار فروغ پا در میانی ک  

 حل شد، یک به یک جلو می رفتند و هر بار کسی

1809 

 یک قدم با تو      

 یک طرف قضیه را می گرفت و با سالم وصلوات

 خیرش می کرد و من فقط به محبوبهام خیره بودم و

 در دل خدا را شکر می کردم

 اخر مجلس تعیین روز عروسی بود و خب فروغ از بی

با خبر بودطاقتی من   

 ان شاهللاا قرارش بدیم براي عید-

 یکم زود نیست؟-

 اقا داداشم طاقت نداره-

 صداي خنده و انگار این بار نوبت من بود که طعم

 .خجالت را مزه کنم

 بالخره این دو تا جوون می خوان زود برن سر خونه-

 و زندگیشون حاللشونم هست پس چه بهتر که

بدیمزودتر به کارشون سر و سامون   



 خب من االن قابلیت بوسه باران کردن دهان پدر

 مریم را داشتم

 انگار حرفش ختم جلسه بود

 :فروغ دستی به پشت ریحانه کشید و مادرانه گفت

 دخترم دهنمونو شیرین میکنی؟-

 نگاه ریحانه همراه لبانش محجوب خندید و از جایش

 بلند شد و سمت میز و ظرف شیرینی رفت، همان

لو به خیال اینکه مادرش می خواهدلحظه مارشما  

 بغلش کند شروع به دست و پا زدن و ماما کردن کرد

 ، نگاه ریحانه رویش ماند، مریم سعی کرد ارامش کند

 اما فنقل قصد ساکت شدن نداشت،

 :مریم اهسته رو به ریحانه گفت
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 می برمش تو اتاق-

ها مارشمالو نباشد،دلم نمی خواست در این لحظه   

 با ایستادن مریم سریع بلند شدم و صدایش کردم

 !مریم خانم-

 نگاه هر دو سمتم چرخید و من به سمت مریم رفتم

 و دستم را براي بهحصار گرفتن بهار باز کردم

 بدینش من، این خانم خانما باید تا اخر مراسم پیش-

 من و مامانش باشه



 مریم خندید

 اي به چشم-

خیلی سریع و راحت به بغلم امد و من بامارشمالو   

 .بوسه اي محکم به روي لپش ازش استقبال کردم

 با چرخ خوردن تنم نگاهم روي چشمان پر رضایت

 گنجشککم نشست و لبخند قدردانی که تحویلم

 .داد

 مریم سر جایش برگشت و من بابت مارشمالو کنار

 دیوار ایستادم و نظاره گر تعارف کردن شیرینی این

صلت رویایی شدم تا بالخره نوبت به خودم رسیدو . 

 نزدیکم امد، دل برایحصار گرفتنش پر میزد،

 دستانم براي جلوگیري از هر حرکت عجیبی

 .مارشمالو را محکم تر درحصار گرفت

 نگاهش دلچسب بود، گرم و دوست داشتنی

 بفرمائید-

 دانه اي شیرینی برداشتم و همانطور که محو نگاهش

پر اشتیاق زمزمه کردم بودم ارام و  
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 .مبارکمون باشه-

 ریحانه اگه انقدر تو اینه نگاه کنی چیزي تغییر-

 میکنه؟



 دست به لبه ي روسري عزیزم کشیدم

 !نگاه می کنم که تغییر نکنه-

 همانطور که شیرینی خامه اي گنده اي را میان

 دهانش جا میداد گفت

- ی از ثانیه که تغییر نمیکنهنترس ادم تو ایک  

 دل و روده ام کم پیچ می خورد که با صحنه ي رو به

 رویم بیشتر به هم پیچید

 مریم نشنیدي میگن لقمه ي اندازه دهنتون-

 بردارید؟ این شیرینی یکم براي ابعاد دهن تو گنده

 است،بعدشم من نگران سایز دور کمرتم از دیشب تا

 !!االن ده تا شیرینی خوردي

ان طور که به گاز زدن اعتقاد نداشت وبه وضوح ازهم  

 حاالت چهره اش مشخص بود که از خوردن شیرینی

 غرق در لذته با همان دهان پر خندید و فقط سر به

 حالت نه تکان داد

 از جلوي اینه کنار رفتم و به ساعت روي دیوار نگاه

 :کردم

 حسام دیر نکرده-

  بعدبعد حرف من سرش سمت ساعت چرخید و حاال

 جویدن مقداري از شیرینی می توانست به صورت

 خیلی نامفهوم حرفایی را بزنه که الحمدهللاا اصال



 نفهمیدم چی میگه
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 :قیافه ام جمع شد

 .دل اشوبه گرفتم از خوردنت-

 گوشی ام را برداشتم و کنار مریم روي تخت نشستم

نم پیامی از سمتو به صفحه اش خیره شدم تا ببی  

 حسام برایم امده یا نه،که اخرینش همان پیام صبح

 .بخیر گنجششککم ،زود میام دنبالت بود

 خوب زود یعنی کی؟ براي هشت صبح که پیام داده

 !االن که :بود زود بود دیگه

 دیر چی دیوونه؟ االن اصال مغازه اي باز هست که-

اونبرید خرید، من که گفتم زوده براي حاضر شدنت   

 .ده و نیم به بعد ش میاد

 الحمدهللاا شیرینی اش را پایین داده بود و حاال میشد

 حرف هایش را فهمید

 نگران گفتم

 !!من که دیوونه میشم تا یازده-

 :سمتم چرخ خورد و با لحنی کنجکاو پرسید

 تو چته امروز؟ االن این اضطرابه یا اشتیاق؟-

 به نگاه خندان و متعجبش نگاهی انداختم

 نمی دونم، اصال دیشب که صیغه ي محرمیت-



 خوندن تا االن دلم یه حالیه

 !من که همون دیشبم گفتم،دلت تشنشه-

 متوجه منظور پر شیطنت و اون نگاه خندانش شدم ،

 از دیشب بیچاره ام کرده بود

 !مرض و تشنته-

 در حالی که به گردنش قر میداد گفت
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- و نه ولی من که می دونم تنت تشنه ي تنتو هی بگ  

 !!!حسامه

 چشمانم از وقاحتش گرد شد

 لگدي سمتش پراندم که سریع جاخالی داد و از روي

 تخت پایین پرید

 …بی حیا-

 در حالی که دستش را تو هوا به همراه بشقاب

 کیکش می چرخاند و خیلی ریز و هماهنگ گردنش

 را چپ و راست می کرد خندید

- ن دل بی طاقتتمن یا او  

 بلند شدم که با جیغی از اتاق بیرون زد و من با

 .خنده دوباره سر جایم نشستم

 !کلکل با مریم دیوانه هم نتوانست فکرم را ارام کند

 راستش نمی دانستم حاال که او محرمم هست چطور



 باید باهاش رفتار کنم، دوباره همان دخترك نابلد

رش نیاز به یکشده بودم که براي رویارویی با همس  

 .مشاوره ي دلگرمی دهنده ي مادرانه داشت

 من یک بار ازدواج کرده بودم و باید رویارویی با

 حسامی که عاشقش بودم اسان تر میبود،من ریز و

 درشت این را دیده بودم اما لمس نکرده هم

 می توانستم قسم بخورم کنار حسام رنگ و جنس

 .همه چیز تا کامران متفاوت است

بدانم ،که امروز دوتایی، بدون حضور بهار که نمیشد  

 نگهداري اش را پدر و مادر مریم به اصرار خودشان

 قبول کرده بودند، بیرون میروم و ان وقت به گرماي
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 دستانی که دوبار حسشان کرده بودم فکر نکنم،

 شاید مریم حرف دل پر حیایم را وقیحانه گفته بود

یشب میان چرت و پرت هایش براي گرفتنو د  

 دستش و استفاده از الفاظ زیبا براي صدا کردنش

 !تشویقم کرده بود،اما نمی دانستم می توانم یا نه

 من اضطراب لمس ان دست ها را داشتم، من

 گرمایشان را حس کرده بودم و می دانستم بهشت

 !!دقیقا کجاست

کشید،زنگ موبایلم نگاهم را از افکارم بیرون   



 دیدن شماره ي ناشناس ان حال و هواي قبل را از

 .سرم پراند

 نگاهم پر دقت روي شماره ها ماند، براي جواب دادن

 کمی مستاصل بودم، بعد از دیدن کامران و ان اتفاق

 ها شماره ي وکیلش را مسدود کرده بودم و این

 !!تماس ممکن بود دوباره از طرف ان ها باشه

قطع شد. اما طولی نکشیدجواب ندادم و تماس   

 !!دوباره گوشی ام زنگ خورد و دوباره همان شماره

 صداي گوشی را قطع کردم اما چشمانم روي صفحه

 .ماند و پنج تماس ناموفق از ان شماره را دید

 با خودم عهد کردم اگر دوباره زنگ زد جواب بدهم،

 از کجا معلوم که ان ها بودند؟!شاید فرد دیگه اي ان

ار داشت! اما کی؟همه اصر  

 گوشی ام براي بار ششم لرزید، این بار اسم محبوب

 .دلم ،لبخندي وسیع روي لب هایم نشاند

 براي جواب دادن هیچ تعللی نکردم
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 سالم-

 صدایش گرم و شیرین بود

 !!سالم خانم حسام-

 دلم از لقب جدیدم ضعف رفت، صدایش پر محبت



 ادامه داد

 .خوبی عزیز دلم؟ من جلوي در هستم-

 پاهایم بی تاب از روي تخت پایین پرید، صدایم پر

 :اشتیاق لرزید

 خوبم،االن میام-

 باشه عزیز دلم-

 با قطع تماس گوشی را درون کیفم انداختم و چادرم

 را روي سر کشیدم و سریع از اتاق بیرون زدم که با

 مریمی که دستش سینی چاي بود رو در رو شدم

 چشمان فضولش برق زد

 حسام خان اومدن؟-

 با خنده سر به حالت اره تکان دادم

 اره، د ِم دره-

 :با ان نیش بازش چشمکی زد

 خب توصیه هاي دیشب من یادت نره که حسابی به-

 .کارت میاد

 یاداوري حرف هاي بی شرم دیشبش هم گونه هایم

 :را قرمز کرد

 …بیچاره شوهر تو-

و باال انداختخندید و با افتخار ابر  

 …خیلی هم لذت میبره، تو هم امتحان کن و ببین-
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 چشمانم را برایش گرد کردم و لبم را گاز گرفتم از

 کنارش رد شدم که سریع قدم تند کرد

 .راستی این بار شماره ي شایانو برام بگیر-

 دلم می خواست برایش قدمی بردارم، شاید با این

ن به جایی نمی رسید ولی من به عنوان دوستشایا  

 کمی کمکش کرده بودم، بس بود هر چقدر برایش

 نقش خواهر بزرگتر را بازي کردم

 باشه حتما-

 :متعجب از حرفم چشم گرد کرد

 !تو رو خدا میگیري؟-

 به چشمان ناباورش نگاهی انداختم

 اره، بالخره یه تبریک عید باید بگی، شایدم بخوام-

عروسیمون دعوتش کنیتو براي  ! 

 قیافه اش دیدنی بود

 چنان ذوق کرد و با جیغ هاي مغز سوراخ کنش باال و

 پایین پرید که استکان ها درون سینی چپه شدن و

 .دریاچه ي چاي سینی را برداشت

 امد جلو تا بغلم کنه و ادامه ي شعف بی پایانش را

 درحصار من به اتمام برسونه که با خنده خودم را

شیدمعقب ک  



 شرمنده ، حسام جلوي در منتظرمه و منم نمی-

 !!خوام همه هیکلم رنگ چایی بشه

 خندید

 واااي من فداي تو بشم، بدو برو که منتظره-

 این لحن هل شده قشنگ می گفت این اصرار براي
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 چیه

 مریم چی شده؟-

د و ازمنصوره خانم بهار به بغل از اشپزخانه بیرون ام  

 لب و لوچه ي کثیف بهار معلوم بود که داشته غذا

 می خورده و صداي جیغ جیغ هاي پر شادي مریم به

 سالن کشانده بودشان

 من با لبخندي سمتشان رفتم و با سکوتم اجازه دادم

 تا مریم خودش دلیل ذوق مرگی اش را تعریف کنه

 هیچی، اقا حسام اومده دنبال ریحانه-

م از تعجب گرد شدچشمان منصوره خان  

 وا،این جیغ جیغ و انقدر باال وپایین پریدن داره،-

 !گفتم حتما از اون شرکته بهت زنگ زدن

 مریم با همان نیش باز سري به حالت نفی تکان داد

 که منصوره خانم با دست به سینی میان دستانش

 اشاره کرد



 تا همه فرشا رنگ چایی نگرفتن، زود ببرش-

 .اشپزخانه

از مریمی که تند والبته با احتیاط به سمت نگاهم را  

 اشپزخانه می رفت گرفتم و به بهار خیره شدم

 بوسه اي در همان حال روي لپش زدم

 ببخشیدا همه زحمت هاي من افتاد روي دوش شما-

 نگاه مادرانه ي منصوره خانم رویم نشست، ارام جلو

 امد و بوسه اي روي گونه ام نشاند

- عزیزم، ما هم از بودنت ازتو هم مثل دخترمونی   

 خوشبختیت خیلی خوش حالیم، راستش من االن
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 یجوري ذوق و دلشوره دارم انگار دارم مریم خودمو

 .عروس می کنم

 براي مهربانی ذاتیش دلم ضعف رفت

 ان شاهللاا یه روزي بتونم این همه مهربونیتون را-

 جبران کنم

- دیرت شد…ریحانه ! 

 صداي فریاد پر هشدار بلند مریم از اشپزخانه دست

 منصوره خانم را از روي چادر پشت کمرم قرار داد

 برو دخترم، بنده خدا منتظرته، بابت بهارم خیالت-

 .راحت، االن صبحانشو دادم



 ان چه دلم می خواست را زود عملی کردم ، تنم

 چرخ خورد و دستانم به دور منصوره خانم حلقه شد

ار هم اینطوري درحصارم بود، به  

 ممنونم، خدا را شکر که شماها را تو زندگیم دارم-

 …اِاِ، فیلم هندي شده که، برو دختر-

 گردنم سمت چهره ي پرو و عجول مریم چرخید،

 دردش را می دانستم،دستانم از دور منصوره خانم

 ازاد شد و پر معنی چشمی به مریم گفتم و دوباره

ا بوسیدمعمیق و محکم بهارم ر . 

 در خانه را که باز کردم، ماشین مشکیش را دقیق رو

 به روي خانه دیدم، به کمک زبان رك مریم می

 !دانستم این دلشوره چقدر شیرین است

 از در که بیرون امدم او هم در ماشین را باز کرد و

 قدم به بیرونش گذاشت

 چشمانم همزمان با بستن در خانه سمت او چرخید و
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 روي قدو باالي رعنا و چشمان نافذش نشست

 …سالم ریحانه ام-

 :لب هایم کش امد

 سالم-

گفتن را داشت ،اما نفهمیدم چرا» عزیزم«دلم تمناي   



 !زبانم نچرخید

 از ماشین پیاده شد و سمت کمک راننده قدم تند

 .کرد

 من اما با قدم هایی نرم سویش رفتم، بوي عطرش

جال دادروحم را  . 

 .در ماشین را که برایم باز کرد رو به رویش بودم

 دستکم دیگر در یک چیز شرم نمی کردم و آن

 !آزادانه نگاه کردنش بود

 :قهوه ي خوش دم نگاهش روي چشمانم ثابت ماند

 بفرمائید-

 :رها و شیرین لبخندي عمیق زدم

 ممنونم-

 .منتظر ماند تا بنشینم

ریر ابریشم ارزشمنديبا حوصله و آرامش انگار که ح  

 را جا به جا کند گوشهي آویزان شدهي چادرم را باال

 .کشید و در ماشین را برایم بست

 هر بار از این رفتارش که تعبیري جز احترام و

 .ارزشگذاري نداشت غرق لذت می شدم

 با رضایت و دلی که حاال به یمن دیدنش ارام گرفته

 .بود سوار شدنش را نظاره کردم
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 یک قدم با تو      



 :پشت فرمان که جا گرفت ،پرسید

 فنقل خانم من را نیاوردي؟-

 .نه ، گفتن خرید خستش میکنه-

 ماشین را روشن کرد و دوباره مهربانی نگاهش در

 .مردمک نگاه مشتاقم غلتید

 به دلم وعدهي این دوئل هاي چشم در چشم را داده

تدبودم. دیگر قرار نبود بینشان فاصله بیف . 

 تمام وجودم میخواست که گره کوري بیفتد

 به جان این رشتههایی که تا انتهایی ترین نقاط دلم

 .را شیرین میکرد

 نگاهش برق میزد. میتوانستم شعف درونیاش را به

 .وضوح تشخیص دهم

 با خودم فکر کردم چشمان من هم می توانست حال

 درونم را اینگونه فریاد زند؟

رم را بریدصداي نرمش رشتهي افکا : 

 به نظرت اول کجا بریم؟-

 شانه ام را باال انداختم

 فرقی نداره-

 :رنگ نگاهش را شیطنتی خواستنی پر کرد

 به من باشه االن میبرمت یه گوشه ي دنج فقط و-

 .فقط راحت و اسوده نگاهت می کنم



 .امان... امان از احساسات یخ بسته اي که آب میشد

 .امان از دلی که ربوده شد

اه خجول و پر شرمم لحظهاي چشمانش را رها کردنگ  

 :و ثانیه اي بعد دوباره همان نقطه خیره ماند
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 اگه به تو نیست پس به کیه؟-

 از شیطنت بازیگوشانهي دلم که در لحنم لی لی

 :کردنش گرفته بود نگاهش برق زد

 به مادر شوهر عزیزتون-

سینه ام را قلقلک داد ولحن عاصی و بی طاقتش   

 :میان شرم به خنده ام انداخت

 .اي جانم، ان شاهللاا نوبت شما هم میشه-

 خندید و ابروهایش را هماهنگ باال انداخت

 !ان شاهللاا-

 جواب پر منظور و نگاه معنی دارش یکباره زیر پاي

 !دلم را خالی کرد، ندانسته حرف دلش را زده بودم

م زمان خرید تا بر قلب پرسکوت فضا ناخواسته برای  

 تپشم تسلط پیدا کنم و نفسم را ارام و شمرده

 .بیرون بفرستم

 براي حلقه اول می ریم پیش دوست بابا، اگر چیزي-

 را نپسندیدي می برمت جاهاي دیگه، قبوله؟



 چه جوابی داشتم جز باشه، اصال این ها براي من

 خیلی مهم نبود، تنها چیزي که امروز اهمیت داشت

نار او بودن بودک . 

 ریحانه جانم-

 :صداي ارامش سرم را سمتش چرخاند

 !جانم-

 به قهوه ي نگاهش هجمی از شکر تزریق کردند و لب

 :هاي مردانه اش به لبخندي شیرین از هم باز شدند

 دیشب با چند تا تاالر و باغ صحبت کردم،-

1822 

 یک قدم با تو      

، نگاه کن هرعکساشون را فرستادن، تو گوشیمه  

 .کدوم خوشت اومد بریم از نزدیک ببینیم

 با سر تائید کردم و دست دراز کردم براي برداشتن

 :گوشی اش و همانطور پرسیدم

 رمزش چیه؟-

 ماشین پشت چراغ قرمز ایستاد و نگاهش کامل

 :رویم نشست

 یادت رفته؟-

 نگاه کنجکاو و پر انتظارش هولم کرد، باید می

 دونستم؟؟

جوابش را دادم پر تردید  



 باید یادم باشه؟-

 چشمانش خاطره بازي کرد

 …تو تنکابن-

 .همه چیز در ذهنم مرور شد

 !راست میگفت، ولی رمزش یادم نبود

 لبم را شرمنده به دندان گرفتم که انگار جوابم را

 .فهمید

 دستش جلو امد و من بی اختیار موبایل را براي زدن

جاي دیگري رمز سمتش گرفتم ، اما مقصد انگشتش  

 .بود

 انگشت مردانه اش نرم و پر احتیاط روي لبم نشست

 و ارام از زیر تیزي دندانهایم نجاتشان داد

 .نگاه بهت زده ام روي نگاه داغش نشست

 شعله ي نگاهش مسري بود که لبم، دقیق همان

1823 

 یک قدم با تو      

 !نقطه اي که لمس شده بود اتش گرفت

پر لذت از حالی که برایم ساختهچشمان او بود که   

 :بود عقب نشینی کرد

 !تا تو باشی که دیگه رمز گوشیم یادت بمونه-

 مگر میشد بعد از این اتفاق ، بعد از این لمس پر

 احتیاط و نرم چیزي را فراموش کرد؟



 انگشتم بی اختیار تا لبم باال امد، نگاهش خندید و

 .رو از من گرفت و ماشین حرکت کرد

ش مرا به خود اورد، سریع دستم را زیرخنده ا  

 چادرم مخفی کردم و صورت گر گرفته ام را به سمت

 .پنجره چرخاندم

 من خودم باغ امین الدوله را بیشتر پسندیدم-

 من هنوز میان احواالت پر هیاهو و تازه ام گم بودم

 که او با حرف جدیدش دوباره من را متوجه خودش

 .کرد

مرکزم پی آن دستانهرچند که همچنان تمام ت  

 مردانه بود، انگشتانی که با یک لمس ساده من را

 .اینطور جادو کرده بودن

 بله؟-

 لبخندش عمیق بود و دلچسب

 با چشمانش به گوشی میان دستم اشاره کرد

 …باغ و تاالر براي عروسی-

 .هشدار پرلبخندش مرا به خود اورد

 تازه فهمیدم میان حس نوشکفته ي وجودم گیر

ام و باید به زور هم که شده خودم را جمع وکرده   

1824 

 یک قدم با تو      

 .جور میکردم



 یک لمس معمولی نباید تا این حد احساساتم را به

 .جوش و خروش میانداخت

 .باید خودم را براي این دست اتفاقات آماده میکردم

 .چیزي دلم را بهم ریخت

با لمس هر یعنی دستان حسام قرار بود از این به بعد  

 قسمتی از جسمم غوغایی جدید در من راه

 بیندازد؟؟

 .تا یه ربع دیگه می رسیم-

 لحن خبري اش فقط تائید سرم را به همراه داشت و

 من با باز کردن قفل گوشی سعی کردم ذهنم را از

 افکاري که مسلما حرف هاي مثبت هجده دیشب

 !مریم رویش تاثیر داشت ، منحرف کنم

لقه هایی که حسام مقابلم روي میزچشمانم روي ح  

 .ردیف کرده بود چرخ زد

 تک تکشون زیبایی منحصر به فردي داشتند، و

 انتخاب از میان چند گزینه همیشه برایم کار سختی

 .بود

 !مخصوصا زیر نگاه خیره و نفس گیر حسام

 روي مبل کمی جا به جا شدم و تالش کردم

 .تمرکزش را جاي دیگري جز خودم معطوف کنم

 با دست به حلقه ها اشاره کردم تا شاید نگاه نافذش



 :را از من بگیرد

 به نظرت کدومشون قشنگتره؟-

 !مسلما تو قشنگتري-

1825 

 یک قدم با تو      

 لحن قاطعانهاش خنده به لبم اورد، نیم نگاهی

 :سویش انداختم

 بعد از من، کدومشون؟-

باال تنهخندید و او هم روي مبل جا به جا شد. اول   

 اش را سمت من کشید و در آخر درست تنگاتنگ

 .جسم به لرز افتادهام نشست

 لرزي که دلیل و توجیهی برایش نداشتم. فقط

 .مطمئن بودم که نه از سر ترس بود نه بی اعتمادي

 با هر حرکتش ضمیرناخودآگاهم بود که عکسالعمل

 .نشان میداد

را به تنش مانند اهنربایی قوي، ب راده هاي وجودم  

 .سمت خودش میکشید

 :آهسته و نرم لب زد

 اینا همشون قشنگن ولی اونی که الیق تو باشه، به-

 …نظرم اینه

 نگاهم به دنبال انگشتش کشیده شد . حلقه را از

 .جایش دراورد



 :چشمانم روي نگین مربع و درشتش ماند

 خوشگله-

 :خیرهي چشمانم بود

 …مثل خودت، جذابیتش به سادگیشه—

حرف میزد من ذوق می کردم. پر شعف از ایناو که   

 تعریف هاي دلچسب، خنده را زینت بخش قلب و

 .لبم کردم

 نگاه جست و جو گرم به اطراف حسام را متوجه
1826 

 یک قدم با تو      

 :منظورم کرد که بابت آسودگی خیالم گفت

 راحت باش، تا من نگم کسی اجازه نداره بیاد داخل-

 .اتاق

ا ارام کنار زدم و حسام غافلگیرم کردچادرم ر ! 

 حلقه را میان انگشت شست و اشارهاش گرفت و با

 حرکتی نرم حلقه میان انگشتانم درخشید و زیبایی

 :اش چند برابر به چشمم آمد

 …خیلی قشنگه-

 دوباره نفسم حبس شد از حرکت شگفتی ساز حسام

 وقتی آهسته آهسته، هر انگشتش دور انگشتانم

ی ساختزنجیر محک . 

 .دستم را نرم سمت خودش کشید، دلم پیچ خورد



 نگاه پر محبت و تحسین برانگیزش روي انگشت و

 .انگشتري ماند

 .سینه ام مملو از شوق شد

 اگر دوستش داري همینو بگیریم؟-

 شکالت خوش رنگ نگاهش به نگاه شیفته ام پیوند

 .خورد

 سرم را به نشانه ي بله تکان دادم ارام زمزمه کردم

 .دوستش دارم-

 *حسام*

 اگر به من بود همان وسط خیابان یا راحتترش در

 خلوت دو نفرهي ساختمان اقاي جواهریان دستانم را

 به جاي انگشتانش، دوش زنجیر میکردم اما صد حیف که

 دل کوچک ریحانه ام طاقت این بی

1827 

 یک قدم با تو      

تن را تابیهاي دل و بیقراري من براي وصال تن به  

 .نداشت

 باید خودداري میکردم. وقتی اتفاق داخل ماشین را

 دوره میکنم و به یادمیآورم دلبرکم چگونه تنها با

 لمس کوتاه لبش آنطور دستپاچه شده بود و شرم و

 حیا دلش را به تب و تاب انداخته بود ،پس قطعا باید

 عصا به دست قدمهاي ریزي سمتش برمیداشتم تا



آمده از عشق بیحد و اندازهام او رااین تب تن ِد بر  

 .نترساند یا لطافت زنانگی هایش را آزار ندهد

 ریحانهي من شگفتی آفرین بود چرا که هرچیزي با

 .او و در کنار او لذت خاص خودش را داشت

 این تجربه هاي جدید از حسام بارگاهی سابق و

 .شناختی که از خودم داشتم بعید بود

اعت متوالی قدم زدن ومحال بود که این همه س  

 نگاه کردن به مغازه ها در هر برهه زمانی و به هر

 .دلیلی مرا کسل و کالفه نکند

 .اما امروز با ریحانه همه چیز جور دیگري رقم خورد

 .کنار او همه چیز حال دیگه اي داشت

 پا به پاي قدمهاي نرمش و دوشادوش شانهي

 ظریفش قدم برداشتن، روي زمین و زیر سقف

مان براي من تجربهاي نو بود که شور و اشتیاقمآس  

 .را دوچندان میکرد

 خرید را فروغ براي اطمینان خاطر لیست کرده بود

 و به خواست او، طبق برنامهریزیاش پیش رفته

 .بودیم

1828 

 یک قدم با تو      

 .نگاهی به گزینه هاي باقی مانده کردم

هیه ياینطور که بویش می امد کل روزمان به ت  



 !لیست میگذشت

 براي من و انتظارم و بیقراریهایم، کامال غیر ممکن

 !!.بود دوام بیاورم

 من ماه ها براي وصال و رسیدن به معبود و محبوب

 .دلم دندان روي جگر گذاشته بودم

 چه کسی باور میکرد حسام بارگاهی دیشب تا صبح

 !خواب به چشمم نیامده

یرسازي از مجنونو چه رویاها که نبافته و چه تصو  

 !بودن براي لیالي عاشقانه هایش نداشته

 چه انتظار بیجا و بعیدي بود که تمام این ساعات

 !طالیی را مقابل دید عوام بسوزانمش؟

 کم کم باید به مراد دل می رسیدم و صبوري مقابل او

 عجیب کار مشکلی بود وقتی کاسهي صبرم اینگونه

 .سرآمده

ا صندوق عقبپاکت و پالستیکهاي خرید ر  

 گذاشتم ، پشت فرمان نشستم و به ریحانه ام که

 .مشغول صحبت با تلفن بود نگاه کردم

 صداي بلند مریم به وضوح از ان سمت خط شنیده

 میشد که می خواست خیال ریحانه را بابت بهار و

 .ناهار و حال خوبش راحت کند

 نگرانی مادرانهاش را درك می کردم، اصال اگر به من



م می خواست فنقلی جانم در تمام مراحلبود دل  

 .کنارمان باشد

1829 

 یک قدم با تو      

 هم میانبري بود براي عادت کردنمان به هم ، و هم

 ریحانه خانم من با خیالی آسوده و بیاسترس به

 .انتخابهایش میرسید

 استارت زدم و ارام به راه افتادم، مقصدم این بار

 !خانه ي خودم بود

- را شکر حالش خوب بود، مریم گفت ناهارشوخدا   

 خورده کلی هم با پدرش بازي کرده و بعدش خوابش

 .برده

 .اسایش کالمش لبخند به لبم اورد

 بله، کامال صداشو شنیدم-

 چشمانش از این حرفم گرد شد و بعد خیلی نخودي

 :و با نمک خندید

 همش بهش میگم پشت تلفن داد نزن-

- یست به حرفاي تو گوشخب مری ِم دیگه، قرار ن  

 بده

 میان خنده سر به نشانه ي مثبت تکان داد

 دقیقا-

 اینطور که می خندید دوباره هوس کشیدن لپهایش



 .به جان انگشتانم میافتاد

 !!به دلم وعده دادم که خانه خیلی دور نبود

- جان…راستی، حسام  

 دلم ریخت براي آن جان عقب ماندهاي که به زور و با

ش را به اسمم چسباندشرم و حیا خود . 

 جوابش از اعماق وجودم بود

 جان دلم ریحانه جان-

1830 

 یک قدم با تو      

 گونه هایش گل افتاد و طعم شیرین و ملسی زیر

 .زبانم نبض زد

 میشه شماره ي اقا شایان را به من بدي؟-

 :از درخواست بیمقدمه اش جا خوردم

 اره حتما، اما براي چی؟-

 …براي مریم-

 همه چیز در ذهنم روشن شد، قبال حدس زده بودم

 که احساساتی شکل گرفته اما فاصله اي که بینشان

 .افتاده بود باعث شد فراموشش کنم

 دو طرفه است؟-

 نگاه پر سوالش می گفت منظورم را متوجه نشده

 چی؟-

 نگاهم میان او و خیابان در رفت و امد بود



 !این عالقه-

اختبه سادگی شانه باال اند  

 از سمت اقا شایان بی خبرم ، فعال مریم خیلی-

 !مشتاقه عید را بهشون تبریک بگه

 می توانستم از تفاوت فاحش میانشان بگم یا از

 مشکالت زندگی شایان و اخالق خاصش اما خب

 ترجیهم این بود که این دقایق و ثانیه ها را خرج

 .خودمان کنم

 .باشه، برات می فرستم-

ندي ساده زد و نگاهی بهلب هاي ظریفش لبخ  

 :خیابان اطراف انداخت

 االن کجا داریم میریم؟-
1831 

 یک قدم با تو      

 خب االن وقت نظاره کردن بود و البته حظ بردن از

 .عکس العمل هاي نابش

 نگاهم رویش نشست و سعی کردم با لحنی عادي

 :جواب سوالش را بدهم

 …!خانهي من-

بیرون زد، نگاهش تندچشمانش یکباره از حدقه   

 :ونگران سمتم چرخید

 .چرا خانه؟ مگه خریدها تموم شد-



 من عاشق این لرزش صدا بودم، عاشق چشمان پر

 حیاي نگرانش و البته دیوانهي افکاري که در پس

 .سرش چرخ می خورد

 تصمیم نداشتم اذیتش کنم پس سعی کردم خیالش

 را کمی راحت کنم تا آشفتگی و پریشانی به دلش

 :راه ندهد

 االن وقت ناهار و نمازه، نزدیک خونه بودیم، گفتم-

 هردومون اینطوري راحت تریم، بعدش میریم سراغ

 .بقیه لیست

 باید سیاست مردانه پیش میگرفتم. اگر بخواهم

 حقیقت افکارم را به نمایش بگذارم، اصل ماجرا این

 بود که حتی دلم نمیخواست او دیگر به خانهي

 .خودش برگردد

 *ریحانه*

 درون اینه به خودم نگاه کردم

 دودلی و تردید داشت پدرم را در می اورد

 چادرم را به لبه ي صندلی انداخته بودم و میان

1832 

 یک قدم با تو      

 .برداشتن و نداشتن روسري مانده بودم

 اولش به خودم وعده ي زود رفتن و تنهایی بهار را

ا بهش الهام شده بوددادم اما نمی دانم مریم از کج  



 که پیامی با مضمون با خیال راحت خرید کن و خوش

 بگذرون بهار عالیه عالیه! را برایم فرستاد که اینطور

 !گزینه ي بهار را خط میزد

 می ماند ناهار و نمازي سریع و دل دادن به بقیه ي

 خرید که حسام همانطور که من را تا اتاقش مشایعت

خرید ها«دستم ریخته بود، می کرد اب پاکی را روي   

 بهتره بقیش بمونه براي فردا و امروز با پختن املتی

 ».این قرار دو نفره را رویایی تر کنیم

 خب پس ما کم تر از دو ساعت درون خانه نبودیم و

 نمیشد تمام این مدت با روسري و مانتو درون خانه

 !بچرخم، یک جور بی حرمتی به حسام بود

ن فرد در این دنیا بهم بود، اماحسام االن محرم تری  

 یک شرم یک خجالت خفه کننده بیخ گلویم نشسته

 !بود

 دلم براي نشان دادن موهایم قنج می رفت، دختري

 !سرکش دلش ازادي و بی قیدي می خواست

 او می خواست روسري و مانتو از تن بکند و زیبایی

 هاي زنانه اش را نشان محبوبش بدهد و شاید حتی

از ان بگذارد وپا فراتر   … 

 .تصور خواسته هایم ولوله میان دلم به پا کرد

1833 

 یک قدم با تو      



 .به اجبار چند نفس عمیق کشیدم

 شاید این بار باید دل به دل همان دخترك بی کله ي

 چش سفید می دادم! اما فقط تا همان قسمت

 !!روسري و مانتو

م قرار دادمروسري ام را تا کرده و کنار مانتو چادر . 

 شاید هم االن موقعیت جذابی براي نشان دادن این

 !زیبایی ها نباشد

 !!بعد از ازدواج حمام رفته با لباسی مناسب تر

 به تیشرت سبز و ساده ام نگاه انداختم

 این لباس زیادي معمولی بود،بلندي اش تا فاق شلوار

 لی ام بود و هیچ چیز خاصی درونش به چشم نمی

 .امد

ود مانتو ام را تنم می کردمبهتر ب ! 

 یکباره و اینطور جلویش رفتن برایم حکم شکاندن

 .شاخ غول را داشت

 حاال نوبت حس هاي دیگرم بود که دلداري ام دهد و

 مانند مادري از محرم بودن مرد درون سالن برایم

 .بگوید

 دفعه ي اولم نبود اما کنار حسام همه چیز فرق می

 کرد

شرم و حیا همراه دلریزه وحتی این تردید ها و   



 .لذتی عمیق بود

 دستی یه موهایم کشیدم و دوباره الي گیره قرارشان

 دادم و سعی کردم حالت بهتري بهشان بدم ، اما

 بهتر نبود بازشان می گذاشتم؟
1834 

 یک قدم با تو      

 به چهره ي بی حجاب و ساده ام درون اینه خیره

 .شدم

انده بودم و بالخره وقتزیادي در اتاق وقت گذر  

 .بیرون رفتن بود

 پشت در اتاق دست روي سینه ي تند و هیجان زده

 ام قرار دادم، نفس هاي عمیقم هم کاري از دستشان

 .بر نمی امد

 اهسته در اتاقش را باز کردم و پا بیرون گذاشتم،

 چشمانم لحظه اي با نگاه پر اشتیاقش گره خورد

کرد، شرم من را بهتنم میان خروج از اتاق تعلل   

 عقب وا می داشت و دختر اتشین درونم به جلو

 .دعوتم میکرد

 در اتاق را بستم و نگاه از چشمانش دزدیدم،

 چشمانم بی قرار روي در و دیوارهاي راهرو گشت و

 هر چند لحظه روي قامت بلند و کت میان دستش

 سر می خورد



 او دقیق رو به روي در اتاق، ورودي سالن ایستاده

 .بود

 .نگاهش بی شک روي من و ظاهر نویم بود

 انگشتان لرزانم را محکم در هم گره زدم و ان پنج

 !قدم را به گذشت یک سالی تا او طی کردم

 .از جایش تکان نخورد و این باعث ایستادنم شد

 …درست رو به رویش

 چطور یه انسان می تونه انقدر زیبا باشه؟؟اما-

 !مطمئنم تو یه فرشته اي

1835 

 یک قدم با تو      

 گونه هایم نبض گرفت و داغ شدنشان را به وضوح

 .احساس کردم

 قدمی جلو امد، فاصله ي بینمان به حداقل رسید،

 قلبم چنان می تپید که یک لحظه ترس از بیرون

 .پریدنش به ذهنم گریز زد

 دستش جلو امد، بی اختیار پلک بستم و انتظاري

گشتانش با پوست تنمشیرین براي لمس بهشتی ان  

 .تمام وجودم را لبریز کرد

 اما ناگهان گیره ي موهایم باز شد و ابشار مشکی

 .موهایم یکباره رویم رها شد

 چشمانم بی اختیار باز شد و متعجب و جا خورده سر



 چرخاندم به پشت قلبم در بند سینه ام افتاد،نفسم راه گم

 …کرد

بود که هنوز توان سر چرخاندن درونم پیدا نشده  

 صدایش پر نوازش و عاشق درون گوشم ارام زمزمه

 کرد

 !اشتیاق به تو به جنون می رسونتم-

 و دل

 من را بیچاره کرد، نفس داغش لرزي شیرین و کوتاه

 به جان تنم انداخت

 سرم نرم سمتش چرخ خورد ، نگاه بی تاب شده ام

 درون چشمان داغ و پر تمنایش جا خوش کرد

لقلک داد، ضربان قلبم بادرون شکمم را کسی ق  

 …نفس هاي داغ او هماهنگ شد

 …یک انتظار دلم را در هم پیچاند

1836 

 یک قدم با تو      

 نگاهش اتشی بود از عشق که زبانه هایش تن من را

 .داشت خاکستر میکرد

 صورت مردانه ي جذابش دوباره جلو امد ،تمام هواي

معبودکنارم را تصرف کرد، دلم قبل رسیدن به   

 ریخت ،این بار من نیز هماهنگ با او براي پذیرفتنش

 .بی اختیار قدم جلو گذاشتم



 انگشتانم بی پروا باال امد و بازوهاي مردانه اش را

 …لمس کرد

اما اتصالی اتفاق نیفتاد…در دلم زلزله اي به پا بود  !! 

 لب هایش بی هیچ لمسی روي لبم زمزمه کرد

- نم یه دوش گرفتم وعزیزم تا تو نمازتو بخونی م  

 .اومدم

 چشمان خمار شده از عشقم روي نگاه خواهان و

 …شیفته اش ماند

 مقصد لب هایش مهري بر روي موهایم شد

 تنش اهسته و با احتیاط از کنارم رد شد و بسته

 شدن در اتاق یکباره تن بی خود شده ي من را

 تکانی محکم داد و یکباره زانوهایم خالی کرد و

ر راهرو گرفتم تا نیوفتمدست به دیوا . 

 …این همه نیاز به او و بی خود شدن از خود

 !چطور من اینطور شدم؟

 *حسام*

 برخورد قطره هاي سرد اب بر لباسم وحس خنکاي

 .اب داشت داغی را از سرم می پراند

یاد ان نبض بی قرار و گردن سفید…لبم نبض گرفت  

1837 

 یک قدم با تو      

وباره، دوباره اب کردو نرمش دلم را د . 



 نگاه منتظر و شیفته اش دوباره رگ به رگ تن

 مردانه ام را اتش زد و میل به داشتنش، به فشردن بی تابم

 .کرد

 .انگار یاد ریحانه ام از قطره هاي اب قوي تر بود

 قطره هاي اب روي شانه هایم می چکید و از بازو و

را ارنجم سر می خورد ، رد انگشتان نرمش بازویم  

پلک بستم و سرماي اب را بیشتر کردم،…میسوزاند  

 لرز به جان استخوان هایم افتاد، موي تیره اش پشت

 .پلک هایم تاب خورد و دلم را هوایی کرد

 .دلبرکم چه ساده من را اینطور از خود بی خود کرد

 روز و شب انتظارش را کشیده بودم و حاال رو به

صحنه را درونرویم بود، چندین بار شبیه به این   

 ذهنم به تصویر کشیده بودم اما هیچ کدامشان این

 .قدر زیبا و دوست داشتنی نبودند

 میان راهرو اتش خواستنش داشت خاکسترم

 .میکرد

 او باالتر و دلخواه تر از انچه خیال می کردم بود و

 .این دیوانه ام می کرد

 می دانستم اگر در همان نقطه دل به دل شیفته و

هم خودم و او را در این خواستن اتشمجنونم بد  

 .میزنم



 !اما قرار من به نرم و آهسته جلو رفتن بود

 شیر اب را بستم، دست به دکمه هاي پیراهنم بردم و

 …بی قرار از تنم کندمش

1838 

 یک قدم با تو      

 او من را پذیرفته بود و من از خشونتی غیر ارادي در

شدیدم بهحرکاتم ترسیده بودم، از ولع   

به شایدي که هادي در اتاق کارش…داشتنش  

 .مطرحش کرده بود

 نمی خواستم پا عقب بکشم اما حق ریحانه نوازشی

 لطیف بود نه دستانی که بی خود شده ، او را بی

 !ازارد

 شلوارم را هم کنار پیراهنم انداختم و در ذهن مرور

 کردم

- ریحانه براي تو است،…ارام، ارام، نرم و اهسته  

ول میدم! پس الزم نیست همین روز اولق  

 !!بخوریش

 بعد دوش دیگر خیلی وقت تلف نکردم،قرار بود

 ریحانه را قورت ندهم، نگفته بودم ازش کناره گیري

 !می کنم

 اصال مگر مغز خر خوردم؟

 با اتفاقات کوتاه بینمان می دانستم تا قسمتی ان



 شرم و حیایش اب شده و خب این قسمت شیرین و

بود ، چون من قطعا قدم به جلو برمی دلچسبش  

 …داشتم

 تیشرت سفید و شلوار راحتی طوسی ام را سریع تن

 کردم ، سشوارو مخلفاتش خیلی جذاب بود و قطعا

 در چهره ام نقش به سزایی داشت اما من که تا شب

 نمی توانستم این دردانه را نگه دارم و هر ثانیه

 .طالیی بود

1839 

تو یک قدم با        

 پس انگشتانم شانه ي مویم شد و خشک شدنشان

 را به گذر زمان سپردم

 از اتاق که بیرون زدم، چشمانم به دنبالش گشت و او

 را در حال جمع جانمازي که تازه برایش تهیه کرده

 .بودم یافتم

 چشمانم حریصانه از روي موهاي ریخته به دورش

 پایین تر رفت و روي گودي کمر و ظرافت تنش

ت، دلم برایش اب شد. من این تن را کوتاهنشس  

 لمس کرده بودم و حاال بهتر از قصه ي خانه و نردبان

 طعم بهشت را می دانستم و این طاقتم را بیشتر از

 قبل طاق می کرد. بی صبر بر روي سینه ي پا به جلو

 رفتم و یکباره از پشت دستانم را به دور کمر



 .کوچکش حلقه کردم

تنش میان دستانم لرزید، صدايبه وضوح ترسید و   

 هینش خنده ام انداخت

 دمی عمیق از خرمن گیسوانش گرفتم و با لبخند

 .سر جلو بردم،کمی تنم را خم کردم

 :گونه به گونه اش کشیدم

 قبول باشه،عزیزم-

 نگاهم روي نیم رخ لب هاي صورتی و خوش فرمش

 …نشست، دلم مالش رفت

 ممنون ،سرما نخوري؟-

به دور چادر نمازش محکم بودند و انگشتانش هنوز  

 خب انطور که من تنش را به حصار کشیده بودم نمی

 توانست تکان بخورد
1840 

 یک قدم با تو      

 بوسه اي نرم بر گونه اش زدم

 مگه ادم کنعشقشم سرما می خوره-

 لبش به سمت باال سوق برداشت

 اگه تو بگی قطعا نمی خوره-

اي ساده خوشمزه بود، مثلاخ که چقدر این تائید ه  

شیرین و دلچسب…طعم گونه هاي صورتی اش . 

 دستانم ارام از دور تنش باز شد و این حرکت به تن



 او اجازه داد که چرخ بخورد و مستقیم مقابلم قرار

 بگیرد

 نگاه تیله ایش پر ناز روي چشمانم نشست ، انگار

 امروز قصد جانم را کرده بود که اینطور ساده با هر

اه و حرفش از برایم دلبري میکردنگ ! 

 این جانماز از کجا اومده؟-

 شوق نگاهش می گفت که خوشش امده و خب فروغ

 چیز بدي براي عروسش انتخاب نمی کرد

 اینو خیلی وقت پیش از فروغ خواستم برات تهیه-

 کنه، خانم من باید تو خونمون یه جانماز خوشگل و

 .جذاب عین خودش داشته باشه

نان عمق گرفت که گونه هایش بیرون زدلبخندش چ  

 و یکباره ولع کشیدنشان درونم به پا خواست و من

 …هم اماده بودم به قیام

 !!اخ چقدر دلم براي این کار ضعف میره-

 متعجب و خندان به چشمان پر هوس و ولعم خیره

 شد

 چه کاري؟-

1841 

 یک قدم با تو      

و دو طرف دستانم به جاي زبانم سریع جلو رفت  

 گونه هایش را محکم گرفتم و پر شیطنت به چشمان



 شرم کرده و جا خورده اش خیره شدم

 این لپ ها کشیدنی و گاز گرفتنی، می دونی چند-

 !وقته در حسرتشونم؟

 حیایش مخلوط شده در کرشمه ي ذاتی اش

 چشمانش را گرد کرد

 یعنی می خواي گازمم بگیري؟-

خندان و هوس انگیز رولپ هایش را ارام رها کردم و   

 به چشمانش پر شیطنت گفتم

 !شما اجازه بدي من قورتتم میدم-

 گونه هایش گر گرفت و انگشتانش پی موهاي رهایش

 رفت و با ناز پشت گوشش فرستادشان

 ناهار املت بخوریم؟-

 پشتم را به کابینت چسباندم و به انگشتان کشیده

قتاش چشم دوختم که گوجه ها را با حوصله و د  

 .زیر اب می شست

 :سر حرف را اینطور باز کردم

 …یه دوست دارم، استاد درست کردن املته-

 :با لحنی مهربان جوابم را داد

 .ان شاهللاا املت منم به خوبی ماله ایشون باشه-

 شیر اب را بست و نگاه من سمت گونه هاي همچون

 :قندش برگشت



 !ماله تو قطعا خوشمزه تره-

ا درون سینی می گذاشت ودر حالی که ابکش ر  

1842 

 یک قدم با تو      

 سمت دیگر اشپزخانه رفت با لبخندي مشتاق

 :پرسید

 چرا قطعا؟ چون من درست می کنم؟-

 :بی هیچ تردیدي جلو رفتم و کامم را شیرین کردم

 اون که بله، ولی دستپخت خانم بنده کال یه چیز-

 !دیگه است

گ تر شد و دل منصورتی گونه هایش دوباره پر رن  

 .را با این حیاي پر نازش بیچاره تر کرد

 لبخندش نشان از خوش آمدنش داشت. از خودم

 راضی بودم که انتخاب کلماتم و مهمتر از آن این نرم

 نرمک سویش رفتن و این با حوصله نزدیکشدن کام

 اوراهم شیرین کرده بود که اینگونه دست و دلبازانه

 .لبخند میزد

ضربالمثل قدیمی جان گرفت. در دلمدر ذهنم یک   

 این گفته را تایید کردم که قدیمیها چه درست و به

 جا گفته بودند که هرچه از دل بر میاد الجرم بر دل

 نشیند. رفتار و گفتارم بر دلش نشسته بود و من

 .داشتم جواب صبوریام را میگرفتم



 او مشغول خرد کردن گوجه ها شد و من افکار

کنار زدم تا بتوانم روي افکار اصلی وحاشیهاي ام را   

 .دلخواهم متمرکز شوم

 قدمی سویش برداشتم و خیلی نرم و آهسته کنارش

 .ایستادم. به گونهاي که تنش به تنم چسبید

 :نگاهم نکرد. عمدا صدایش زدم

 ریحانه-

1843 

 یک قدم با تو      

 :خیلی منتظرم نگذاشت

 جانم-

ار آنی داشتتمام وجودم از من طلب یک حص . 

 دوباره براي سفت به حصار کشیدنش دلم مالش

 :رفت اما مراعات کردم

 میگم... برم بهارو بیارم؟-

 :نگاه متعجبش باال امد و روي چشمانم نشست

 چرا؟-

 شانه باال انداختم و صادقانه اما با شوخ طبعی جواب

 :دادم

 ...چون دخترمه-

داشتلبخندش... این لبخندش با تمام قبلیها فرق  . 

 :در ادامه گفتم



 اصال چه معنی داره همش خانه مردم باشه، اونم-

 !خانهاي که چند تا پسر عزب داره

 گل از گلش شکفت. مطمئنا قسمت اخر جمله ام و

 آن لحن پر غیرت و حالت نمایشیام اینگونه به

 :خنده اش انداخت

 باباي جذاب بهارخانم، گفته بودم وقتی غیرتی-

 میشی جذابتر میشی؟

 خواستم بگویم نه، تو خیلی حرفها به من بدهکاري

 :که ادامهي جملهاش وادار به سکوتم کرد

 نگران نباش اقاي پدر . دخترت االن خوابه و جاشم-

 .امن و امانه

 :سریع و کیف کرده گفتم

1844 

 یک قدم با تو      

 نه... دوست داشتم-

 لبخندش را حفظ کرد. ابروهایش با حالت تعجب در

 :هم گره خورد

 چیو؟-

- دوسش داشتم. پدر بودن و…اقاي پدر گفتنت  

 پدري کردن براي بهار، خیلی بهم میاد نه؟

 به وضوح دیدم که براي لحظهاي نگاهش پر از

 خواستن شد و ثانیه اي بعد تردید نگاهش کنار رفت



 .و جایش را به سرخی گونه هایش داد

 !به چه فکر کرد که گونهاش اناري شد؟

ور که خیره به تغییر حال و احوالش بودم وهمانط  

 حظ میبردم ناباورانه ترین عکسالعمل دنیا را از

 خود بروز داد. در یک پلک هم زدن،

 چاقو و گوجه در ظرف رها شد و دستانی ظریف و

 .شکننده یکباره دورم حلقه شد

 هنوز میان انچه اتفاق افتاده بود گیج و متحیر مانده

تنش باال آمدبودم که احساس کردم  ! 

 ...باور کردنی نبود

 ریحانهي من... روي انگشت پا خودش را باال کشیده

 !بود و تمام جسارتش را خرج کرد نه دیگر نه

 امانم بریده شد. طاقتم طاق شد. صبرم ته کشید و

 .خودداریام شکسته شد

 ریحانهي من قدم اول را برداشته بود و حاال نوبت من

صد قدم سویش بردارم بود تا در جواب یک قدمش . 

 تنش خواست عقب نشینی کند اما چه میدانست که
1845 

 یک قدم با تو      

 .دیگر غیر ممکن بود

 چشمانم از روي بازوهاي سفید و کش امده اش

 .پایین امد



 نگاهم از روي گونه هاي برگ گلش تا چشمان جا

 .خورده و برق افتاده اش رفت ، اما در انجا ثابت نماند

 !!مقصد دل پر تمناي من جاي دیگري بود

 لبانش از هم کمی باز شد تا شاید چیزي بگوید اما

چه انصراف دلبرانه اي…نگفت ! 

 ضربان تند شده ي قلب کوچکش را روي سینه ام

 حس می کردم و این اتش خواستنم را شعله ور تر

 .می کرد

 چشمانم یاغی شده از این کشش دیوانه وار، از ان دو

مانده از هم کنده شد و روي انتظار شیرین لعل باز  

 !نگاهش نشست

 .اینبار پس نمی کشیدم

 او من را می خواست همانطور که تمام وجود من او را

 .طلب میکرد

 !پس این همه تردید بیهوده بود

 .سر جلو کشیدم

 ارامشی که یکباره تنم را در بر

 .گرفت باعث بسته شدن پلک هایم شد

ا فاتح قلهي احساساتشهمین لحظه هم خودم ر  

 .میدیدم

 و لب هایم که بهشت را مزه کرده بودند زیر لب



 :دوست داشتنش را زمزمه کردند

1846 

 یک قدم با تو      

 خیلی دوستت دارم-

 *ریحانه*

 نگاهم روي انگشتان مردانه اش که به جبري

 عاشقانه دستم را میان خود نگه داشته اند خیره

ین همه لمس دستانش باز همماند،هنوز بعد از ا  

 گرماي سر انگشتانش طعمی ارام بخش و شیرین

 .داشت

 امروز کنار این مرد ،من ریحانه اي متفاوت با همیشه

 ام را تجربه کردم،من دختري افتاب و مهتاب ندیده

 نبودم، زندگی تلخ گذشته ام طعم همسر داشتن را

 به من چشانده بود و اتفاقات امروز به من فهماند

 .تمام ان ها یک زندگی دروغین و اجباري بوده

 حاال می دانم حسام و عشقش واقعیتی انکار نشدنی

 هستند، مردي که دستانش همراه قهوه ي خوش

 طعم نگاهش درونم طوفانی از خواستن به راه می

 اندازند، غوغایی براي دوست داشتن و دوست داشته

 !شدن

- ؟ریحانه جان، فردا صبح زود بیام دنبالت  

 نگاه شیفته ام از سر انگشتانش به سمت چشمان



 .جادویی اش برگشت

 فکر اینکه فردا امروزي دیگر باشد دلم را مالش داد ،

 .اما این بار قطعا بهار را همراه خودم می اوردم

 لبخندي شیرینی روي لبم نشست و گرم و ارام

 زمزمه کردم

 باشه-
1847 

 یک قدم با تو      

ی که می دانستم فقط مختص به مننگاهش با محبت  

 :است خیره ام شد

 عزیزم یه سوال بپرسم بی تعارف جوابمو میدي؟-

 تعارف؟ کنجکاو شده از سوالی که می خواست

 بپرسه لبخند دندان نمایی زدم و کمی تنم را به

 سمتش چرخاندم

 اره حتما-

 بابا اصرار داره براي زندگی جدیدمون خانه ي-

و خانه ي االن راحتم، اما همهبزرگتري بخرم ،من ت  

 چیز به تصمیم توئه ، اگر تو بخواي من مشکلی

 .ندارم

 نمی دانم شاید اگر دختر دیگه اي بود دلش بزرگتر و

 بهتر را میخواست، با اینکه خانه ي حسام از نظر من

 هیچ کمبودي نداشت و به اندازه ي کافی زیبا و



ش میجادار بود.اما می توانستم درك کنم که پدر  

 خواهد زندگی جدید حسام از مجردي اش سوا بشود

 و شاید فکر می کرده من دلم خانه اي نو و جدید

 .بخواهد

 البته که این حرف ها از نظر منی که توقعم فقط

 .ارامش بود حتی خنده دار هم بود

 دستم را کمی چرخ دادم و دست دیگرم را پشت

شتاندست مردانه اش قرار دادم و اینطور حاال انگ  

 من او را محصور کرده بود

 مهربان نگاهش کردم، به مردي که می دانستم

 دغدغه هایش تماما فراهم کردن زندگی اسوده براي

1848 

 یک قدم با تو      

 .من و دخترمون هست

 عزیز دلم ارامش تو ارامش منه، هر جا تو راحت-

 باشی منم راحتم، منو انقدر باید شناخته باشی که

این چیزا برام مهم نیست بدونی  

 نگاه حریص و پر لذتی بهم انداخت

 اخ اخ ،اگه تو خیابون نبودیم دوباره سفت ماچت-

 می کردم

 قند حل شده در دلم لب هایم را شیرین کرد

 پس یدونه بدهکار شدي، یادت نره فردا طلبتو-



 !بگیري

 لحن شوخ و شیطونم چشمانش را کمی گرد کرد

 چشم اطاعت امر-

و او نگاه به رو به رو داد خندیدم  

 من جوابتو حدس میزدم ولی براي خیال راحتی-

 هادي می خواستم، نمی خواد بین تو و دختر خودش

 .فرقی بگذاره

 پر از حال خوب شدم

 از طرف من ازش تشکر کن-

 چشم-

 همانطور که نگاهم را از او به سمت خیابان می

 :چرخاندم ارام گفتم

 چشمت بی بال عزیزم-

لی عید خیابان ها را انقدر خلوت کرده بود کهتعطی  

 به همین زودي نزدیک خانه شده بودیم

 و بامزه ترین قسمتش این بود که با تمام دلتنگی ام

1849 

 یک قدم با تو      

 براي دخترکم دلم نمی خواست از حسامم جدا بشوم

 ، کسی در دلم راه حل داد که بهار را بردارم و بروم

که می دانستم باحصار باز قبولمان پیش حسامی  

 !می کند ، اما باید صبر می کردم، خیلی نمانده بود



 یک دستم را عقب کشیدم و کمی روي صندلی ام

 :درست نشستم و البته هنوز مایل به او بودم

 حسام جان شماره ي اقا شایان فراموشت نشه-

 .باشه حواسم هست-

جوابناگهان یاد شماره ي ناشناس امروز و بی   

 ماندنش افتادم

 نگاهم سریع و نگران شده روي نیم رخش نشست

 .راستی، امروز یه نفر بهم زنگ زد-

 چشمانش سریع سمتم چرخید و در همان اتصال

 اولیه فکر و خیالم را فهمید

 اون مرتیکه بود؟-

 نمی دونم، جواب ندادم ولی استمرار زیادي داشت-

ستشهو پیش خودم حدس زدم اونه که دنبال خوا . 

 سرش را به حالت نه باال انداخت و با ارامش دلگرم

 کننده گفت

 خوب کردي که جواب ندادي، اصال اگه بخواي-

 .خطت را عوض می کنم که دل نگران نشی

 از پیشنهادش بدم نمی امد، نمیشد تا اخر عمرم

 شماره هاي ناشناس را جواب ندم

 فکر بدي نیست ولی من میگم نکنه تو بی خبري ما-

اري بکنه؟ک  

1850 



 یک قدم با تو      

 لبخندي پر اطمینان به صورتم زد

 نه جان دلم هیچ غلطی نمی تونه بکنه، به خاطر-

 شما من زیر و بم این موضوع را دراوردم از چند نفر

 حتی علی پرسیدم، اصال براي این موضوع اجباري

 در کار نیست که اگر هم باشه تو ولی بهاري و اون بی

زه ي تو هیچ غلطی نمی تونه بکنهاجا  

 او که حرف میزد دلم امن میشد

 چه خوبه که تو کنارمی-

 میان نگاهش هنوز تاثیر غیرت و جذابیت مردانه

 اش از حرف هاي قبلش خودنمایی می کرد و این

 عجیب خواستنی اش می کرد

 بله خانم خانما، از این به بعد حسام خان بارگاهی-

اش هست خوب حواسش به خانواده  

 این اعتماد به نفس پر جذبه اش دستانم را از کنترل

 خارج کرد و گیر گونه ي نداشته اش کرد

 فکر کنم فردا شما هم بابت این جذابیت هاي-

 شیرینت بهم بدهکار بشی

 چشمان جا خورده و خندانش یکباره سمتم برگشت

 ، از حرکت غیر ارادي ام یکباره خجالت کشیدم

بکشم و به سرخ و سفید خواستم دستم را پس  



 شدنم برسم که دستش انگشتانم را در هوا ماهرانه

 قاپ زدند

 االن که فکر می کنم باید خرید هاي عروسی را-
1851 

 یک قدم با تو      

 میگذاشتم براي بعد ازدواج، اینجوري من تا دوازده

 روز دیگه تلف شدم

 لحن بی شرمانه اش مو بر تنم سیخ کرد و دلم را

 قلقلک داد اما خودم می دانستم با این پیشنهاد

 !شدیدا موافقم

 دستم را پایین اورد و همان لحظه درون کوچه

 .پیچید

 ماشین مقابل خانه ي پدر مریم ایستاده بود، تکه اي

 از من درون این خانه بود و مانند اهنربایی قوي من

 را به سمت خود می کشید اما نصف دیگرم تماما

م بود، دلش همانطور ماندن در ماشینخیره به حسام  

 .و همینگونه دست در دست ماندن را طلب می کرد

 اما هر چقدر براي خودم لحظات ناب عاشقانه ثبت

 !کرده بودم کافی بود دخترکم تنها بود

 فردا خیلی دور نبود

 …باید برم-

 نگاه گیرایش بند به بند صورتم را از نظر گذراند ،



ه هنوز میان انگشتانش بودفشار مالیمی به دستم ک  

 اورد

 فردا با بهار بیا، نمی خوام انقدر زود ازت جدا بشم-

 حاال می فهمیدم این فراغ هاي کوتاه است که

 .دوران نامزدي را انقدر شیرین می کرد

 !حتی اگر امروز اولین روز ما بود

 زنی مانند من با گذشته ي تاریک و تلخش خوب این

می کرد ساعت هاي رویایی را درك  

1852 

 یک قدم با تو      

 به لبخندي پر عمق مهمانش کردم

 حتما-

 بوسه اي نرمی دوباره زینت پوست دستم شد و دلم

 .را چراغانی کرد

 می دونی عاشقتونم-

 دلم لبریز از عشق بود

 می دونم و دوست دارم-

 دستم را رها کرد، انگشتان دیگرم دستگیره را

 کشید

ماشین گذاشتم خداحافظ را به پا که به بیرون از  

 .زبان اوردم و حسامم مثل همیشه گرم جوابم را داد

 اینده



 چند سال بعد

 …بهار بیا-

 نگاهم به او که بی توجه به فراخواندش سمت راهرو

 …می دوید ماند

- نه…نه  

 کالفه از شیطنت ها و خود رایی اش بنیامین را روي

نیامد زمین رها کردم که انگار پسرکم خیلی خوشش  

 .و شروع به گریه کرد

 بی اختیار و بلندتر از قبل صدایش زدم

 بهار جان، مامان، بیا دیر میشه ها-

 گریه ي بنیامین اجازه ي شنیدن صدایی از سمتش

 را نمی داد

 پوفی کردمو پسرکم را بهحصارم کشیدمو نرم از
1853 

 یک قدم با تو      

تا او ارامجایم بلند شدم، همین حرکت کافی بود   

 بشود

 به تشک تعویض و پوشک کثیف نگاه کردم، این

 پسر جان هم دقیق بعد از حاضر شدن یادش افتاده

 بود که باید شکمش کار کند

 دوباره خم شدم و پوشک را برداشتم تا درون سطل

 مخصوصش بیندازمش



 همانطور با دو دست پر براي پیدا کردن بهار به سمت

 اتاقشان رفتم

تادن سبد اسباب بازي ها و پخش و پالبا دیدن اف  

 شدنشان وسط اتاق اه از نهادم بلند شد

 بهار، االن وقت بازیه!؟-

 نیم نگاهی سمتم انداخت و لبخندي شاد تحویلم داد

 .دوش داَم بازي ت نم-

 نفس کالفه و خسته ام را بیرون دادم و براي انداختن

 پوشک به سمت حمام رفتم

اتاق و راضی کردن خانمو دوباره براي جمع کردن   

 کوچیک به حاضر شدن سراغش رفتم، اینبار

 بنیامین را نشوندم و او هم مشتاق از دیدن کوه

 اسباب بازي هاي بهار به عروسکی چنگ انداخت و

 قاپیدش

 به پس سر بهار و موفقیتی که در بستن خرگوشی

 موهایش نصیبم نشده بود نگاه کردم

ان سمت دیگرکش کوچک گل دارش کج شده بود و   

 هم که کال باز بود

1854 

 یک قدم با تو      

 ارام کنارش نشستم که او خرس کوچکش را در

 دامنم گذاشتم



 .بیا بازي تنیم-

 به تیله هاي قهوي اي چشمانش لبخند زدم و سر

 جلو بردم و گونه ي صورتی اش را بوسیدم

 دلت براي اقا جون تنگ نشده-

له ي عروسکدر حالی که سعی می کرد ک  

 پالستیکی اش را در گردنش فرو کنه سرش را به

 حالت تائید تکون داد

 .تنگ شده-

 نرم دست روي سمتی که موهایش باز بود کشیدم و

 اهسته پشت گوشش دادمشان

 خب اقا جون و مامانی منتظرتنا، عمه جون االن-

 !میگه چرا این بهار خانم نمیاد

 نگاهش سمت صورتم باال امد

- اداجو زنگ بدن . 

 لبخندي به صورت شیرینش زدم و نیم نگاهی براي

 چک کردن بنیامین بهش انداختم و دوباره مسیر

 نگاهم لبان غنچه اي و قرمز بهار شد

 .چشم بیا اماده بشیم به اقا جونم زنگ می زنم-

 ابروهایش را با هم باال انداخت

 نه،با اداجون حف بدنم-

تدلم براي تن صداي ظریف و شیرینش رف  

1855 



 یک قدم با تو      

 بیا موهاتو قشنگ کنم، لباستو تنت کنم، ببین-

 داداش حاضر شده

 اینبار نگاه او سمت بنیامین که به سمت وسیله ي

 دیگري دست می انداخت برگشت

 زنگ بزن اداجو-

 خب کم مانده بود سرم را بکوبم به دیوار، خانم خانما

مید و فقط مثلاصال انگار حرف هاي من را نمی فه  

 نواري ضبط شده حرف خودش را تکرار می کرد

 سعی کردم تن صدایم همانطور پایین باشد تا به

 تیریج قباش برنخوره و یکهو قهر نکند

 چشم عزیزم، بریم تو سالن زنگ بزنیم-

 اخم کرد

 .اینجا بدنیم، می خوام بازي تنم-

 اصال مشکل از من بود که داشتم با بچه ي دو سال و

ده اي بحث می کردم ، باید کش و لباسش را باخور  

 تلفن خانه همین جا می اوردم تا موقع حرف زدن

 .اماده اش هم می کردم

 بنیامین را با همان عروسک میان دستش بغل کردم

 تا از اتاق بیرون بیام که یکباره ان چه نباید میشد

 شد.، اقا پسر اضافه ي شیر خورده اش را پس داد و



و خودش گند زدبه لباس من  ! 

 اي خداااا

 بنیامین را با همان عروسک درون تختش گذاشتم تا

 بعدا بهش رسیدگی کنم و به میزان گند خوردگی

 روي شانه ي شومیزم نگاه کردم

1856 

 یک قدم با تو      

 .ایی شدي-

 لحن شیرین و خبري بهار سرم را به حالت تائید

 تکان داد

- ما باید لباسشون را عوضاره، مامان و داداشم با ش  

 کنن

 او سرش را باال انداخت و صداي نچی از دهانش

 بیرون داد

 لباس من گدنچه،عوبه، نمی عام-

 دستی به چشمان خسته ام کشیدم

 باباتون کجا مونده؟-

 همان موقع زنگ در خانه بلند شد و بهاري که مثل

 فشنگ از جایش پرید و سمت سالن دوید

که درگیر عروسک بود ونیم نگاهی به بنیامین   

 خطري هم نداشت انداختم و براي پیشواز از حسام

 از اتاق بیرون زدم



 بهار پشت در و منتظر براي رسیدن من باال و پایین

 می پرید

 در که باز شد نگاه حسام اول روي لبخند

 خوشامدگوي من نشست

 سالم-

 جواب من میان بابا، بابا گفتن بهار گم شد

عد ظهر ما بود، بهار در هنگام وروداین برنامه ي هر ب  

 تمام حسام را براي خودش می خواست و خب جناب

 پدر تاکید داشت که به بهار کوچک بفهماند با تمام

 .عشقی که به او دارد باز هم مادرش مهمتر از اوست

1857 

 یک قدم با تو      

 تن مردانه اش براي بهحصار کشیدن جسم کوچک

طور که داخل میشد او را باالبهار خم شد و همان  

 کشید و دقیق کنار من نگاهی پدرانه خرج چشمان

 پر ذوق کودکانه اش انداخت

 سالم فندوق بابا-

 هنوز بعد از گذشت این همه روز و ماه با اینکه این

 دقیقه ها تمامشان تکرار شده بود باز هم با شنیدن

 .این کالم دلم پر از حال خوب میشد

د و بوسه اي نرم بر روي گونهسرش سمت من چرخی  

 ام زد



 خسته نباشی-

 در خانه را بستم و به چهره اش که حاال تمامش سهم

 بهار شده بود نگاهی انداختم

 سالمت باشی عزیزم-

 بابا،بریم پیش اداجو-

 حسام دستش را چفت دو ور لپ بهار کرد و همانطور

 که ارام فشارش میداد و بوسه اي روي لپ هاي باد

میزد پر لذت گفت کرده اش  

 تو چرا هنوز حاضر نشدي؟-

 تیله ي چشمانش با ناز دخترانه اش خیره ي حسام

 شد و با مالحتی ناباورانه ارام گفت

 لباسم عوبه، باژه؟-

 ناباورانه از دلبري هایش خنده ام گرفت

 حسام بوسه اي دیگر بر پیشانی اش زد و با لحن

 خودش تکرار کرد

1858 

با تویک قدم         

 باژه-

 می دانستم حسام بهار را تا خودش سیر نشود روي

 زمین نمی گذارد اما باز مثل هر روز در حالی که

 دست سمتش دراز می کردم گفتم

 .مامان بیا پایین، بابا خسته است-



 بهار دستانش را محکم دور گردن حسام چفت کرد و

 صورت به شانه اش چسباند

 نه-

ن دلبري هاي دخترشحسام خندان و کیفور از ای  

 نگاهش سمتم چرخید

 ولش کن-

 و مسیر نگاهش تا روي شانه ام کشیده شد

 !اثارت پسرم هست اما خبري از خودش نیست-

 در حالی که به سمت راهرو می رفتم گفتم

 تو اتاقه ، لباسشو عوض کنم میارمش، شما هم لطفا-

 به دخترت برس

 صداي بلندش از پشت امد

 چشم-

را عوض کردم و براي انتخاب شومیزلباس بنیامین   

 دیگري وارد اتاق شدم که

 پدر و دختر را اراسته و اماده در اتاق دیدم

 متعجب از این سرعت باال ابروهایم باال پرید

 ماشاهللاا سرعت عمل-

 نگاه هر دویشان سمتم چرخید

 حسام با دیدن بنیامین دست جلو اورد براي به

1859 

 یک قدم با تو      



 اغوش کشیدنش

 و با خنده نگاهی به چهره ي جا خورده ام انداخت

 !اینه قدرت یک پدر-

 لحن پر افتخارش چشمانم را ریز کرد و لبانم را جمع

 کرد

 اقاي پدر خبر داري دخترتو حسابی لوس کردي؟-

 انگشتانش بی هوا باال امد و لبان غنچه شده ام را

لبگرفت و کوتاه کشید و انگشتانش را تا روي   

 خودش برد

 بله جوون دلم-

 از حرکتش خنده ام گرفت اما سعی کردم جدي باشم

 دست به کمر زدم

 حسام جان، اینجوري درست نیستا-

 خندید

 .چرا عزیزم، دختر باید لوس باشه، اونم فندق من-

 و قبل از مخالفت دیگري از سمت من ،سر جلو اورد

ریعو بوسه اي پر مهر دیگري بر روي گونه ام زد و س  

 با بچه ها از اتاق بیرون رفت و در همان حال

 پیروزمند و خندان بلند گفت

 مامان خوشگله زود بیا، اداجو منتظره-

 .علی تمام راه فرودگاه تا خانه از بهار پرسید-



 نگاهم را از دستان بهار که بی توجه به تذکر هاي

 من به تمام دیواره هاي اسانسور کشیده میشد

حسام خیره شدم، از امدن علی گرفتم و به چشمان  

 اقا خوشحال بودو اما با این پیشنهاد هنوز مشکل
1860 

 یک قدم با تو      

 داشتم و این از صدا ي پر تردیدم مشخص بود

 خوب بنده خدا رو میاوردي خانه خودمون،-

 !اینجوري بیشتر باهاش وقت می گذروند

 با لبخندي سرش را باال انداخت

- ي از فرودگاه خارج نشده زنگ زدجان دلم هاد  

 واسه شام دعوتش کرد، ان شاهللاا نوبت خانه ي ما

 .هم میرسه

 چشمانم روي اب دهان جاري بنیامین که میان

 دستان حسام بود نشست و با همان دستمال کاغذي

 میام مشتم چانه ي کوچک و سفیدش را پاك کردم

 از نظرم این کار از اقاجون بعید بود

- نه دوباره دلش پیشش گیر کنه وممکنه حنا … 

 .نه دیگه،بابا از خودش اجازه گرفته-

 نفس عمیقی کشیدم، از نظر من این کار اشتباه بود و

 این توجیح اصال مناسبی هم نبود.اگر حنانه درست

 دل نکنده باشه دوباره دچار تردید میشه! البته که



 !ان ها از دانسته هاي من خبر نداشتند

سور نگاهم را از چهره ي مهربان وبا ایستادن اسان  

 پر ارامشش به سمت بهار چرخاندم ،شانه اش را

 ارام گرفتم و کمی عقب کشیدمش اما با باز شدن در

 اسانسور دیگه کنترل کردنش سخت بود، او تمام

 روحش براي اقاجونش پر میزد

 با خنده از اسانسور بیرون امدم و به مسیر کوتاهی

کردم، دلم براي قدم هايکه داشت می دوید نگاه   

 :تند و کوتاهش ضعف رفت

1861 

 یک قدم با تو      

 کی باورش میشه پاهاي به این کوچولویی انقدر تند-

 و فرز باشه؟

 صداي خنده ي حسام از پشتم امد و همانطور که

 کنارم می امد به دستان بهار که روي در می کوبید

 نگاه کرد

 .علی ببینتش براش ضعف میکنه-

 همان ضربه هاي کوتاه صاحب خانه را متوجه کرده

 بود و در به روي خانم حنا باز شد

 واي اینجارو ببین، سالم جگر اقاجون-

 دستان بابا سریع و محکم تن کوچک و مشتاق

 مقابلش را بهحصار کشید و با سالم گرم ما نگاه



 خندانش سمت ما چرخید

 سالم عزیزان دلم، بفرمائید-

هم براي استقبال جلو امدند ، اما مثل مامان و حنانه  

 همیشه اولین بوسه و سالم گرم قسمت بهار بود و

 !!بعد ما

 مانتویم را کنار روسري و چادرم درون کمد اویزان

 کردم

 ریحانه می خواي با بابا حرف بزنی؟-

 همزمان با بستن در کمد چشمانم روي چهره ي پر

 شیطنتش نشست

انگشت اشاره ام را چشمانم را برایش ریز کردم و  

 سمتش گرفتم

 می دونی که من رو حرف اقاجون حرف نمی زنم-

 از همان دم در قدمی بلند برداشت و انگشتم را در
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 یک قدم با تو      

 دست گرفت و با لحنی مهربان گفت

 .می دونم ولی از صبح که وقتی فکرت درگیر شده-

دلبخند محوي روي لبم نشست و زود گذر کر  

 راست می گفت از وقتی در مورد این شام فهمیده

 بودم جز تعجب و نارضایتی ام فکرم به شدت

 مشغول شده بود، حتی چندباري از رازي که حنانه



 فقط من را در جریانش قرار داده بود خواسته بودم

 .باهاش حرف بزنم که نتوانسته بودم

 شانه هایم را باال انداختم

- ن به چی فکر میکنه؟اي کاش می فهمیدم اقاجو  

 جلو تر امد و دستش را به دور شانه هایم انداخت و

 از فاصله اي نزدیک تر به صورتم نگاه کرد

 علی هیچ کسو تو ایران نداره، دیدي که خواهراشم-

 همون سال رفتن پیش مامان و باباش، االنم یه شام

 خانوادگی تنها محبت کوچیکیه که از دستمون براي

برمیاد این دوست قدیمی . 

 این ها را یکبار گفته بود و تکرارشون ان هم با این

 لحن شمرده و نوازشگر لبخندي ماندگار به روي لبم

 اورد

 می دونم شماها از من بیشتر حنانه را دوست دارید-

 ولی من می دونم رویارویی با مردي که خیلی

 دوستش داري درون زن را چطور به هم میریزه،سه

ردن این عشق خیلی کمهسال براي فراموش ک ! 

1863 

 یک قدم با تو      

 انگشتانش پایین تر امد و دور پهلویم چفت شد و

 کمی من را به نیمی از سینه اش فشرد

 میشه یکم از این درون بهم ریخته ات بیشتر برام-



 توضیح بدي، کیو میدیدي اینجوري میشدي؟

 سرش با هر کلمه اش جلو تر می امد، لحن

اش دلم را قلقلک میداد و این ضعففریبنده  

 شیرین بی اختیار به خنده ام انداخت

 شما بهتر از همه می دونی که اون شازده پسر کی-

 بود؟

اها، خب من االن دلم می خواد شما-سرش جلوتر امد ،   

 یکم بیشتر از

 …اون تحوالت زنونت برام بگی

 …اِهم-

 صداي از پشتش تن به شوق افتاده ي من را در

ش سه متر باال پراند و بی اختیار دو قدم عقبجای  

 امدم ، اما هنوز میان دستان انحصار طلبانه ي حسام

 بودم و او برعکس من خیلی نرم و ارام سمت پشتش

 چرخ خورد و من هم اینطور حنانه را دم در دیدم

 جانم، کاري داشتین؟-

 !!!خاك به سرم، حسام زشته

صورت نگاه خندان و لحن شیطنت امیزش روي  

 حسام ماند

 .داداش جان، بابا کارتون داره-

 بگو االن درگیرم-



 چشمانم گرد شد، بین این دو خواهر و برادر انگار

1864 

 یک قدم با تو      

 فقط قرار بود من خجالت بکشم

 اروم با دست روي بازوي حسام زدم و دندان روي لب

 نبض گرفته ام

 گذاشتم

 !زشته-

جانب به لبم و در ادامه چشمانمبا قیافه اي حق به   

 نگاه کرد

 …چرا مثال همسرمی، عزیز دوردونمی-

 حاجی بیا برو، من با عزیز دوردونتون کار خصوصی-

 !دارم

 نگاه نافذ حسام روي حنانه چرخید ، نرم سمتش

 :رفت

 مخ خانممو نخوریااا-

 و از اتاق بیرون رفت

 حنانه بی خیال حرف حسام خندید و پشتش در را

و سمت من که ناظر کارهایش بودم امد بست  

 !جانم-

 نفسی عمیق کشید و در لحظه اي کوتاه ان حال

 خندان و شاد از درون چشماش پر زد و به جایش دل



 نگرانی نشست

 .انچه می خواست بگه ناخوداگاه در ذهنم مرور شد

- بشینیم؟…در مورده امشبه  

 با اینکه باید می رفتم کمک مامان ، اما فهمیدن

نکه حنانه بیشتر بهم نیاز داره خیلی سخت نبودای . 

 پس ،لبخند گرمی به روي لبم نشوندم و سرم را به
1865 

 یک قدم با تو      

 تائید تکان دادم

 بعد از نشستنمان بر روي زمین ، هنوز ساکت بود،

 صبورانه در سکوت خیره اش بودم، تردید میان

دحرکات صورت و دستانش به وضوح مشخص بو  

 یادته در مورد اقاي گوهري باهات حرف زدم-

 اره-

 نفس عمیق دیگري کشید

 …من از بابا خواستم امشب علی را دعوت کنه-

 حرف یکباره و صریحش متعجبم کرد انقدر که حتی

 نتوانستم نشانش ندهم و به خوبی متوجهش شد

 کمی لب هایش سمت پایین حائل شد

 …یعنی، می دونم احمقانه است اما-

ار خیره در چشمانم حرف زدن برایش سخت بودانگ  

 که چشمانش مرغ هاي فرش را براي دیدن ترجیح



 دادند

 می ترسم از این که ادم دیگه اي را وارد زندگیم-

 کنم ولی هنوز دلم پیش علی باشه

 بهش حق میدادم، اصال این تمام ان موضوعی بود که

 در این چند روز فکرم را درگیر کرده بود

کم کمی کش امد و دستم خواهرانه رويلبخند کوچ  

 انگشتانش نشست

 کار خوبی کردي که خانوادتو در جریان گذاشتی و-

 .خوشحالم که می خواي تکلیف دلتو مشخص کنی

 سرش را به حالت تائید باال و پایین کرد و دست بین

 چتري موهایش برد و از جلوي چشمانش کنارشان

1866 

 یک قدم با تو      

 زد

- ز اون روز که گفتی به فروغ و هادي جریانو بگما  

 خیلی فکر کردم، البته که برگشتن علی هم تو این

 تصمیم بی تاثیر نیست

 سوالی روي زبانم بود که نشد نپرسم

 حاال این اقاي گوهري تو این قرا هاي ساده حرف-

 خاصی زده؟

 لب هایش بالخره به لبخندي شیرین کش امد و برق

نشست خاصی میان نگاهش  



 !اره، گفت می خواد بابا و حسام و ببینه-

 االن دیگر از ان حس بد چند روزه خبري نبود! حاال

 که می دانستم اقاجون از همه چیز خبر دارد حالم

 .بهتر بود

 انگشتانم تا بازویش باال رفت

 امیدوارم اتفاقاي خوب برات بیفته،نگرانم نباش،-

دیدن علی اقاامروز با خودت صادق باش، احتماال با   

 احساس هاي قدیم تو ذهن و دلت چرخ

محبت ها تو دلت ادم…غمگین نشو، نترس…بخوره  

 یادگار می مونن، اینم بدون که خاطره نوعش فرق

 .می کنه انقدر متفاوته که خودت می فهمی

 دستان او هم باال اومد و دستانم را گرفت

 الهی قربونت برم، تو هستی کنارم حالم خوبه،-

واهر داشتن خوبهچقدر خ  

 خیلی زمان نبرد که علی اقا رسید، گذشت این دو

 سال در او تغییر خاصی ایجاد نکرده بود ، دقیق

1867 

 یک قدم با تو      

 .شبیه همان روز هایش بود

 تمام سعیم این بود که خودم را در کمک کردن به

 مامان سر گرم کنم تا توجهی به حنانه یا علی نشان

 .ندهم



- انم حنا خوب با علی اقا کنار اومدخ . 

 نگاهم را از فر و ماهی داخلش گرفتم و به مامان که

 نگاهش به بیرون از اشپزخانه بود دادم، ناخواسته

 چشمان من هم به مقصد نگاه او کشیده شد و بهاري

 که روي پاي علی اقا نشسته بود و با عروسک

 سوغاتی اش درگیر بود

- ک دقیقه تماسحسام هر هفته حتی شده ی  

 تصویري باهاشون گرفت تا بهار وقتی میبینتشون

 .خیلی غریبی نکنه

 خدا خیرش بده دل این مردو شاد میکنه-

 نگاهم از روي علی اقا و حسام که دقیق کنار او

 نشسته بو و چشمانشان شاد و سرحال روي بهار بود

 دوباره روي مامان نشست

 مامان میزو اماده کنم؟-

سمت من برگشت و لبخند ملیح ونگاهش بالخره   

 مهربانی به رویم زد،

 اره، ممنون عزیزم-

 با بیرون امدن من از اشپزخانه، حنانه و بابا هم از پله

 ها پایین امدند و صداي بلند بهار که با دیدن اقا

 :جونش دوباره به بلبل زبونی افتاد

 ادا جو، عدوسیمو ببین، ماله بهار آنومه-
1868 



قدم با تو یک        

- دست عمو علی…ببینم این عروسک خوشگلتو  

 درد نکنه،به به ، چقدر شبیه بهار خانومه منه

 نه ، بهار آنوم گشنگ تر-

 من نیز مانند بقیه به حاضر جوابی دخترکم خندیدم

 و دلم از همین فاصله براي ان چشمان پر اعتماد

 بنفس کودکانه اش غش رفت، خیلی زود بود ولی

می کردم بهش افتخار . 

 اقا جون روي موهاي بهار را همانطور میانحصار

 علی اقا محکم بوسید

 فداي دختر خودم بشم، معلومه بهار من از همه-

 .قشنگ تر

 شام داشت دیر میشد ، پس سریع نگاه خندانم را از

 ان ها گرفتم و به سمت میز ناهارخوري رفتم، بشقاب

ندلی قرارهاي پلو خوري را دانه به دانه مقابل هر ص  

 دادم و افکارم بی اختیار به سمت اقاجون و بهار

 رفت، به اشنایی اي چنان عاشقانه و محکم که غریبه

 اي با دیدنشان باور نمی کرد دخترکم هیچ ارتباط

 !خونی با پدربزرگش ندارد

 زمان زیادي نگذشته، هنوز خوب دل نگرانی هایم را

ي عالقه ي بابت بهار به خاطر دارم و حاال با مشاهده  



 شدید خانواده ام به دخترم برایم ان تفکرات دور از

 .ذهن بود

 حتی حضور زود هنگام بنیامین هم به عنوان نوه

 پسري و خونیشان هم از ارج و قرب خانم خانما کم

 !نکرد

1869 

 یک قدم با تو      

 براي اقا جون به قول خودش بهار یک طور دیگري

 !فرق دارد

- یکنی؟به چی فکر م  

 نگاهم از قاشق و چنگال هاي میان دستم سمت

 صداي حسامم چرخید

 او ان سمت میز دقیق روبه روي من ایستاده بود، لب

 هایم که از قبل خنده را میان خودشان جا داده

 :بودند ، ارام از هم باز شدند

 به خوش بختیام-

 نیشش تا بناگوش باز شد و دل من براي تصویر

فتنمکین مقابلم ضعف ر  

 حواسم بهته ها، امروز خیلی فکرت درگیرم شده،-

 …تا شب دووم بیار عشقم

 چشمک بامزه اش نقطه ي اخر جمله اش شد

 خندیدم و سریع نگاهی به پشتم انداختم، نکند



 :کسی نزدیکمان باشد، اهسته گفتم

 کمتر دلبر باش تا بهت فکر نکنم-

 بادي به غبغبش انداخت ،نگاه کیفورش روي صورتم

یدچرخ  

 …می دونی که مقابل تو بلد نیستم-

 ارام میز را دور زد و شانه به شانه کنارم ایستاد ،

 انگشتانش نرم قاشق و چنگال ها را از میان

 .انگشتانم بیرون کشید

 وقتی پاي فکر تو وسطه، خودخواهانه دلم می خواد-

 !تمامش سهم من باشه

1870 

 یک قدم با تو      

ام و حنانه زود چیده شد ومیز شام به کمک حس  

 همه به دورش جمع شدیم، البته که بنیامینم غرق

 .خواب در اتاق جا مانده بود

 با تعارفات معمول شام شروع شد ، بهار مثل همیشه

 براي خوردن بازي دراورد و ترجیح دادم فعال با همان

 سیب زمینی هاي کبابی ته دلش را بگیرد تا بعد از

ه شامش را بدهمجمع شدن میز با حوصل . 

 نگاهم بی اختیار روي حنانه کشیده شد، ارامش

 میان چشمانش و لبخند بزرگ لبانش نشانگر خوبی

 .بود



 ریحانه جان برات ماهی بکشم یا فسنجون ؟-

 چشمانم از حنانه سمت نگاه منظور دار حسام چرخ

 .خورد، می دانست ته افکارم کجاست

 لبخند زدم

 فسنجون-

- قه ي خاصی به فسنجونشما زن و شوهر عال  

 داریدااا، نکنه قصه ي خاصی پشتش پنهونه؟

 کالم پر شیطنت حنانه نگاه ها را سمت خودش

 کشوند

 قصه ي خاصش شاید از تولد حسام شروع شد؟-

 درسته؟؟

 نگاهمان اینبار روي علی اقا که دقیق کنار حسام

 نشسته بود و دل به دل کالم پر منظور حنانه داد

 ماند،

ستم چه بگویم، حسام همیشه عاشقنمی دان  

1871 

 یک قدم با تو      

 فسنجون بود اما براي من از زمانی که فهمیدم حسام

 دوستش داره فرق کرد، از زمانی که در شمال

 …سفارشش داد

 !!نه به قبل تر از اون برمیگرده، به ماموریت تنکابن-

 چشمانم با لبخندي جا خورده سمت نیم رخ حسام



 چرخید

 ما هیچ وقت در مورد این موضوع دوباره با هم حرف

 نزده بودیم این یاداوري و عالقه به صورتی شیرین و

 !!خودجوش بینمان برقرار بود، بدون گفتن حرفی

 !تو از بچگی فسنجون دوست داشتی-

 :کالم خندان و پر مهر فروغ را حسام ارام جواب داد

 !اره اما از اون روز برام خاص و ویژه شد-

 مامان فروغ به نشانه ي فهمیدن همانطور که دهانش

 پر بود ابرویی باال انداخت و سرش را به حالت تائید

 .تکان داد

 خوب شد توضیح دادي ها قشنگ ذهن منو درگیر-

 .خودتون کرده بودین

 لحن پر تشکر حنانه لبخند سخاوتمندانه ي حسام را

 .به دنبال خودش داشت

- خاص و ویژه ي شماکی بشه ما شنونده لحظات   

 باشیم

 !خیلی دور نیست-

 جواب کوتاه و خوشمزه ي بابا در جواب حسام نگاه

 همه حتی خود حنانه را هم گرد کرد، قطعا توقع

 !یکباره گفتنش را نداشته

1872 

 یک قدم با تو      



 ماما عمه داده عدوس میشه؟-

 سوال بچه گانه ي بهار میان تعجبی غیر قابل باور به

نده ام انداختخ  

 میان خنده ي بقیه ارام سیب زمینی کبابی له شده

 را از روي دامن پیراهنش بر داشتم و اهسته رو به

 :چشمان پر دقتش گفتم

 تو از کجا فهمیدي؟-

 لبخندي دندان نما زد و شانه باال انداخت

 ارام روي مویش را بوسه زدم که صداي گریه اي

 کودکانه گوش هایم را تیز کرد

امین بود، خواستم صندلی عقب بکشم و بلندبنی  

 بشم که حسام دست روي شانه ام گذاشت

 من میرم ، تو هنوز غذاتو شروع نکردي-

 ممنون-

 قاشق و چنگالش را کنار بشقاب قرار داد و اهسته از

 پشت میز بلند شد

 از قدیم گفتن بوي غذا که به بچه می خوره بیدار-

 .میشه

تاق می رفت در جوابحسام در حالی که به سمت ا  

 مامان گفت

 پسرم دلش غذا می خواد-



 بالخره اولین قاشق را به دهانم گذاشتم و خیلی

 زمان نبرد که حسام بنیامین بغل نمایان شد

 حسام جان، بدش من ، ریحانه راحت غذاشو-

 .بخوره

1873 

 یک قدم با تو      

 نه مامان راحتم، شما هنوز غذاتون مونده-

- با بدش من، غذاي من تموم شدحسام با  

 من میلم،بگل ادا جون-

 بیا دخترم تو بیا-

 اقا جون چیزي نخوردي که-

 بابا پر لبخندحصارش را براي بهار باز کرد

 شبا کم می خورم، نگران من نباش عزیزم-

 حسام هم بنیامین را به دستان مهربان مامان سپرد

 و کنار من نشست

عزیزترین عزیزانم، نگاهم دور میز چرخ خورد، میان  

 بین کسانی که هیچ وقت مثل عروس یا غریبه نگاهم

 .نکردن، همیشه دخترشان بودم

 ارام انگشتانم را روي میز دور انگشتان حسام حلقه

 کردم، نگاهش به دنبال انگشتانم تا چشمانم کشیده

 .شد

 به نگاهش عاشقانه لبخند زدم، به او که مسبب تمام



 .این روزهاي خوبم بود

 این روزها سهم نگاه و لبانم لبخند بود، انگار تار و

 پود زندگیم با خوشبختی و امنیت عجین شده بود،

 می دانستم درد هست غم هست، اما کنار خانواده ام

 .همه چیز سخت و اسان راحت گذر می کرد

 زهرا غنی آبادي

 پایان
 


