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وهم بیسنگینی  وجود  بر  شب،  رگانگیز  در  است.  شده  چیره  هایم،  دفاعم 

خواهد با تمسخر به من بفهماند که  غلیان کرده و در این مهلکه ماه، میناامیدی  

 ام. چقدر تنها شده 

 رود.  داند چند ساعتی دیگر، وقتی آفتاب برآید؛ خود رو به زوال میاما خود نمی 

تابیده   هم  من  بر  امیدواری،  خورشید  دیگر  صباحی  چند  تا  است  همین  آری! 

در  می را  زمان صبوری  تا آن  و  تزریق میرگشود  ناامیدی درون هایم  تا  کنم 

 هایم، تصفیه گردد. رگ

 )شاداب کالنتری(

روایت و  داستان  عقاید  روحیات،  با  دختر  چهار  است.  دختر  چهار  زندگی  گر 

ی ما  هایی متفاوت. مهدخت، پریدخت، نسیم و عسل چهار دختر قصهسرنوشت

هایی باعث گره خوردن  هستند که هرکدام ماجرایی مختص خود دارند و اما اتفاق

 شود.شان به یکدیگر میزندگی

 

:مقدمه
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شب بود و خانه انباشته از سکوتی سنگین. باران بهاری نرم نرمک باریدن  نیمه

ها بلند شد... لحظه به لحظه  گرفت و صدای ضرباهنگ قطرات باران روی شیشه

خورد. نوری  ها میتر به شیشهشد و قطرات باران محکمبر شدت باران افزوده می

و با صدای غرّش ابرها دخترک ی ابرها، تاریکی اتاق را درهم شکست  از صاعقه

سایه انداخت.  نگاه  اطراف  و  پنجره  به  خوفناک  کرد.  باز  چشم  ای  هراسان 

هایش را محکم  دید. هینی کشید و دستی پنجره میوحشتناک را پشت پرده

 روی دهان گذاشت.  

دار به گوشش رسید. صدایی مثل خور گوش تیز کرد و صدایی بم، خفیف و خش

هایش تند و عمیق شده بود. قلبش  ن وحشی و درنده. نفسخور کردن یک حیوا 

 اش نشسته بود.های ریز عرق بر پیشانیکوبید و دانهبه شدت می

خورد و گویی موجودی پشت حریر پرده تیزتر به پنجره نگاه کرد، پرده تکان می 

 آید. اسیر بود و تقال داشت بیرون بی

کشید... از روی تخت پایین پرید    به زحمت صدایش را از گلو خارج کرد و فریاد

و دوان دوان سمت در اتاق رفت. به محض باز کردن در به جسمی سخت برخورد 
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هایی قدرتمند بازوهایش را فشرد. کرد و قبل از اینکه نقش بر زمین شود، دست

سوخت، صدایی زد. گلویش از شدت فریادها میامان فریاد می چشم بسته و بی

به گوشش رسید و تا مانع دستی که محکم روی دهانش فشرده می   آشنا  شد 

 فریادهایش شود. 

 عسل... عسل... آروم باش، عسل منم... بابا! چشاتو باز کن. عسل جان.  -

ی آشفته و نگران پدرش،  زنان آهسته چشم باز کرد. با دیدن چهرهدخترک نفس

ش  ای ستبر پدر گذاشت و هق هق گریهبغض در گلویش نشست. سر روی سینه

کرد و او را در آغوش  بلند شد. بهزاد با لطافت موهای طالیی دخترش را نوازش می

 فشرد. می

 جام. هیچ اتفاقی واست نمیوفته، نترس! جانم دخترم، آروم باش. من این -

 اش گفت: های عسلیای بعد، عسل را از خودش جدا کرد و خیره به چشملحظه

 بذار برم واست آب بیارم.  -
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ی پدر مشت رسید. دستش روی سینهرعد و برق آسمان به گوش میهنوز صدای  

 اش را چنگ زد.شد و زیرپیراهنی

 ترسم. نه باباجون، تنهام نذار. می -

 های ترسان دخترش خیره شد و متعجب لب زد: بهزاد گیج و گنگ به چشم

 عسل! چت شده تو؟ چرا اینقدر ترسو شدی؟!  -

های خانه ها رفت. تمام چراغ کالفه از دخترش فاصله گرفت و سمت کلید چراغ

 را روشن کرد و گفت:

 جوری نبودی که!؟ ببین، هیچی نیست. فقط بارون میاد. تو این -

نشست.  و  خورد  سُر  دیوار  کنار  و  گرفت  دندان  به  زیرین  لب  مستاصل  عسل 

باز  دا اشک می صبی با مالیمت لب  ریخت. بهزاد مقابلش روی زانوها نشست و 

 کرد: 

ترسی؟ من تو رو بزرگت کردم عسل.  دخترم، اتفاقی واست افتاده؟ از چی می  -

 جوری شدی؟تو ترسو نبودی که هیچ، خیلی هم جسور بودی. چرا این
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 هیچی، هیچی نشده بابا...  -

 .چند لحظه نگاهش کرد و دستش را گرفت

 جا بخواب.  پاشو، پاشو بریم اتاقم. اون -

از جا بلند شدند و سمت اتاق انتهای سالن رفتند. عسل روی تخت دراز کشید  

 هایش شد.ی تخت نشست. آنقدر نوازشش کرد تا خواب مهمان چشم و بهزاد لبه

*** 

وزید و خنکای آن پوست  انگیز... نسیم خنک صبح بهاری میبهار بود و هوا دل

نوازش میتن ر آواز گنجشکا  به گوش میداد. صدای  کنار ها  رسید. مهدخت 

بافت. این آرامش و اش را میی اتاق نشسته بود و موهای مواج و مشکیپنجره

بخش بود.  خلوت صبحگاهی را دوست داشت. تنها ساعاتی که در روز برایش لذت

جا بلند شد و داخل  ها را بست. از  مویی صورتی آنبافتن موها که تمام شد با گل

های  رنگ و داغ، ظرفی از تکهرا پهن کرد. چند استکان چای خوش  سالن سفره 

اتاق غرق در پنیر و شکرپاش را هم کنار سفره گذاشت. پریدخت گوشه از  ای 
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و   نشست  زانوها  روی  کنارش  بود.  باال کشیده  چانه  زیر  تا  را  پتو  و  بود  خواب 

 آهسته صدا زد: 

 شه. ساعت نزدیک هفتِ.ات دیر میمدرسه   پری... پری پاشو،  -

 پریدخت غلتی زد، کش و قوسی به خودش داد و غرولند کرد:

 رم.  اه... خوابم میاد. ولش امروز نمی -

 مهدخت ابرو درهم کشید و تشر زد: 

ری؟ پاشو ببینم. سه هفته خوردی خوابیدی بسه دیگه. خیر  یعنی چی نمی  -

 سرت امسال کنکور داری.  

با کالفگی پوفی کشید و نشست. موهای لختش ژولیده و بهم مالیده  پریدخت  

 کرده نگاهی چپ چپ به خواهرش انداخت و گفت: های پفبود، با چشم

شم؟! کدوم خری روز چهارده فروردین  یه امروز مدرسه نَرَم کنکور قبول نمی  -

 ره مدرسه؟ قول میدم امروز خود معلما هم نیان.می

 بلند شد و لب زد:مهدخت با حرص از جا 
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 خوای بکن. هر غلطی می -

 سمت مهران رفت و صدا زد:

 مهران... مهران پاشو. ساعت داره هفت میشه. سرکارت دیر نشه. -

 مهران بدون اینکه چشم باز کند غرولند کرد: 

 باشه، باشه برو میام. -

صدای تیک باز شدن در حیاط به گوش رسید. مائده همسر پدرشان با دو نان  

های کوتاه ک تازه وارد حیاط شد و در را بست. حیاط کوچک خانه را با قدم سنگ

ها را روی سفره  اش خم شد و نانطی کرد و وارد خانه شد. با هیکل درشت و فربه

 گذاشت. رو به مهدخت گفت: 

 چرا هیچکدوم بیدار نشدن. دیر شده که!  -

 مهدخت شانه باال انداخت و کنار سفره نشست.

 خیلی صداشون زدم دیگه به من چه! دونم،نمی -

 مائده صدایش را باال برد:
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 خواین بیدارشین؟ پری... مهران... نمی -

 سمت اتاق مشترکش با جمال رفت و در را باز کرد، داخل اتاق سرک کشید: 

 جمال پاشو، سفره صبحونه پهنه.  -

شدند. جمال  شد، مهران و پریدخت هم به اجبار از جا بلند می جمال که بیدار می

نمی کسی  و  بود  شود. تندخو  بلند  جمال  غرولند  و  فریاد  صبح  اول  خواست 

ی خوردند. صدای گریهای بعد همگی دور سفره جمع بودند و صبحانه میلحظه

همان نگاه کافی بود تا   الهه از اتاق بلند شد. مائده نگاهی به مهدخت انداخت و

رفت.   اتاق  سمت  و  برخاست  جا  از  برود.  خواهرش  سراغ  باید  بداند  مهدخت 

خواهرش را در آغوش گرفت و حینی که سعی داشت آرامش کند از اتاق بیرون 

بندد. با اخم های مانتویش را میآمد. چشمش به پریدخت افتاد که با عجله دکمه 

 ظریفی پرسید: 

 ری؟نمی مگه نگفتی مدرسه -

 ی مانتو را بست و آهسته گفت: پریدخت آخرین دکمه
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اس... من موندم عید نوروز  شدهبرو بابا... برم همون مدرسه بهتر از این خراب  -

 جا! خوان بیان اینتازه تموم شده فک و فامیالی این مائده چی می

 مهدخت ابرو کج کرد و نالید:

 هاش! وای نه! حتما باز خواهرش و بچه -

 اش را پوشید و غرولند کرد:پریدخت با غیظ مقنعه

 بچه نگو بگو توله... بگو آفت...  -

 اش را برداشت و تأکید کرد:خم شد کوله

باشه   - لوازمم  به کمد  تولهحواست  اون سگ  ببینم  نیام  بهم  آ!  ها همه چی رو 

 ریختن. 

مهدخت به  ی  زده رو برگرداند و با صدایی نسبتا بلند خداحافظی کرد. نگاه غم

 دنبالش کشیده شد.  

 

*** 
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خواب نسیم  و  بود  شده  بلند  گوشی  آالرم  سرش  صدای  باالی  را  دستش  آلود 

پلک برداشت.  بالش  از روی  را  و گوشی  و چرخاند  کرد  باز  به سختی  را  هایش 

صدای گوشی را قطع کرد. شب دیروقت خوابیده بود و هنوز خستگی از تنش 

جا   از  ناچار  بود.  نرفته  با  بیرون  همراه  داد.  تنش  به  قوسی  و  کش  و  برخاست 

ای عمیق، بلند شد و از اتاق بیرون رفت.زهراخانم مادرش، مشغول آماده  خمیازه

 کردن صبحانه بود.  

 صبح بخیر مامان... -

 ریخت لب باز کرد: ها میطور که چای را داخل استکانزهرا همان

 کنم.االن سفره رو پهن می صبح بخیر مادر، برو نوید رو بیدار کن دیرش نشه. -

 کنی؟ چشم، ناصر چی؟ بیدارش نمی -

 مادرش سینی چای را روی اُپن آشپزخانه گذاشت و گفت: 

 ره مدرسه. بذار بخوابه. نه، شیفت بعدازظهر می -
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نسیم سمت اتاق انتهای سالن رفت، در اتاق را آهسته باز کرد و سرک کشید. 

 های دخترک نشست.خند نرمی روی لبنوید گرماگرم خواب بود و با دیدنش لب

 داداش... داداشی پاشو... -

 داری گفت: بدون اینکه چشم باز کند، با صدای خش

 باشه، برو میام. -

 شی. االن پاشو.نه دیگه، برم بیدار نمی -

 چشم بسته تشر زد:

 رو مخ نرو نسیم. گفتم باشه، برو.  -

هایش را که  بار دخترک پاورچین پاورچین به رختخوابش نزدیک شد و دست این

ی نوید نزدیک کرد. بدون های برهنههمیشه سرد بود، با احتیاط به گردن و شانه

حرفی هر دو دستش را روی تن گرم برادرش گذاشت و نوید هینی کشید و سریع  

شت. نوید با عصبانیت پتو را  چشم باز کرد. نسیم ریز ریز خندید و پا به فرار گذا

 دوید گفت: کنار زد و از جا پرید. حینی که دنبال خواهر بازیگوشش می
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 د آخه مارمولک، چه وضع بیدار کردنه... من گیرت بیارم فقط... -

خنده  زهراخانم  نسیم  ببرد.  پناه  مادرش  به  تا  دوید  آشپزخانه  سمت  کنان 

 معترضانه گفت:

 تونی درست بیدارش کنی؟باز صبح شد، ورپریده نمی  -

ی اُپن نبود و وقتی خواست وارد آشپزخانه شود پهلویش  نسیم حواسش به لبه 

افتاد و پاهایش را  اُپن خورد و تعادلش را از دست داد. روی زمین  با شدت به 

 نگران کنارش زانو زد. داخل شکم جمع کرد و پلک فشرد. نوید دل 

 نسیم غلط کردم... خوبی؟ نسیم، نسیم چی شدی؟ چشماتو باز کن.  -

 مادرشان دلواپس کنارش نشست و پشت دستش زد:

خدا منو مرگ بده. دو تا خرس گنده، سر صبح به جون هم میوفتین. نسیم...    -

 نسیم خوبی؟

اش را باال انداخت و یک چشمش را باز  دخترک با شیطنت یک تای ابروی کمانی

 کرد. آهسته رو به نوید گفت:
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 م نداری؟دیگه کاری باها -

اش را  نوید که مطمئن شد حال خواهرش خوب است، نفس حبس شده در سینه

 بیرون داد و بازوی نسیم را فشرد.

 زهرمار... ترسوندیم. -

 زهراخانم مضطرب پرسید:

 آ !  مادر مطمئنی چیزیت نشده؟ خیلی محکم خوردی -

 نسیم از جا برخاست و با چموشی گفت: 

 خوبم مامان، هیچی نشد. -

 ی لبش را به دندان گرفت و رو به مادرش لب باز کرد:د گوشهنوی

از دستهمی  - مار و مارمولکگم  از دستاش که همیشه  های میی  نه! اون  گید 

 شه.خوره هیچی نمیسرده اینم از تنش که به هر جا می

 صدای زنگ خانه بلند شد، نسیم دستپاچه گفت: 

 نیستم.ای وای پری اومد دنبالم، من هنوز آماده  -
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 با عجله سمت اتاق دوید تا آماده شود. 

*** 

اش را برداشت و از پدر خداحافظی کرد. با رفتنش بهزاد متأثر سر  عسل کوله

ی کیوان را گرفت. بعد از چند بوق  تکان داد و سمت گوشی تلفن رفت. شماره 

 وصل شد.

 جانم؟ -

 سالم کیوان جان، خوبی پسرم؟  -

سالم بابا، صبح بخیر. ممنون خوبم. شما چطوری؟ چه خبر اول صبحی زنگ    -

 زدین؟ عسل خوبه؟ 

 بهزاد با شنیدن اسم عسل، نفسش را بیرون داد و گفت: 

 تونی بیای تهران؟ خواستم ببینم اوضاع درسات چطوره؟ میخوبم، راستش می  -

 کیوان مکثی کرد و نگران پرسید: 

 بابا چیزی شده؟  -
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ترسو  خوامی  - کرده. خیلی  تغییر  و خووش  بزنی. خلق  با عسل حرف  بیای  م 

 مونه.بینه و حتی در طول روز هم جایی تنها نمیشده، شبا کابوس می

لحظه کیوان،  جواب  منتظر  بهزاد  و  بود  لحظه سکوت  در  چند  بعد صدایش  ای 

 گوشی پیچید: 

م بکنم. سعی  تونی کالسام رو یه نگاهی بندازم ببینم چکار میچشم، برنامه  -

 جوری شده جوابش چیه؟ پرسید چرا اینکنم بیام. شما ازش میمی

 بهزاد با اخم ظریفی گفت:

شم بابا، چیزی گه خوب میاس و میگه... فقط جوابم گریههیچی، هیچی نمی  -

 نیست.

کرد، نگرانش  ای که به ذهن کیوان خطور میهای بهزاد و فکرهای آشفتهجواب

 کرد. 

 یام! فردا تهرانم نگران نباشید.پس حتما م -
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ذغالی کت  رفت.  اتاقش  سمت  کرد.  قطع  را  تماس  بهزاد  و  کردند   خداحافظی 

پوشید  رنگش را از روی تخت برداشت و جلوی آینه ایستاد. حینی که کت را می

نگاه چشم  بود.  میز  افتاد که روی  قاب عکس همسرش  به  های عسلی نگاهش 

ها از پشت قاب هم هنوز گرم و عاشقانه  ت سال ایران، حتی حاال و بعد از گذش

 وار گفت: اش را نوازشگونه روی قاب کشید و زمزمهبود. انگشت اشاره

ها کنم تنهایی از پس تربیت بچهایران... کاش بودی، کاش کنارم بودی. حس می  -

بر نیومدم. کوتاهی کردم که از حال عسل خبر ندارم. پدر خوبی نبودم که بهم  

 زنه. منو ببخش ایران.  و نمیکنه و حرفشنمیاطمینان 

های نفسش را سنگین بیرون داد و با برداشتن کیف از اتاق بیرون رفت. با قدم

ای جلوی در اتاق عسل متوقف شد. نگاهی به در  رفت که لحظهبلند سمت در می

ی اتاق انداخت و باز با تکان دادن سرش و دور کردن افکار منفی به راهش  بسته

باز کرد و راهی  ا با ریموت در را  دامه داد. وارد حیاط شد و پشت رُل نشست. 

مطب شد. مطبی که خیلی دورتر از منزلش بود. جایی میان مردمی که اوضاع  

 شان چندان خوب نبود.  مالی 
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ای نبود، بلکه زنی ساده و اش دختر جوان و بزک کرده ای که منشیمطب ساده 

کم ها کمگذشت و مریضز رسیدنش به مطب میسرپرست خانوار بود. ساعتی ا

ی یکی از بیمارها بود  های سالن انتظار را پُر کرده بودند. مشغول معاینهصندلی

 رسید. ای به در اتاق خورد و منشی وارد شد. آشفته به نظر میکه تقه

 ببخشید آقای دکتر، مریض بدحال داریم. بفرستمش داخل؟ -

 نباند:بهزاد با اخم کمرنگی سر ج

 شده؟ بفرستش!چی -

نگاهش به زنی با قد متوسط و درشت هیکل افتاد که دختر جوانی را همراهی  

پیشانیمی از  خون  و  بود  پریده  رنگ  دخترک  و  کند.  صورت  و  گرفته  راه  اش 

 آلود کرده بود. فورا از جا بلند شد و اشاره کرد:هایش را خونلباس

 ادف کرده؟ شده؟ تصبخوابونیدش روی تخت... چی -

 مائده لب گزید و گفت:

 ها سُر خورده افتاده! نه، از روی پله -
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نگاهی   را  صورتش  و  پیشانی  زخم  موشکافانه  رسید،  دخترک  باالی سر  بهزاد 

شد. رو به  های گرد و مشکی دخترک از درد روی هم فشرده می انداخت. چشم

 مائده و منشی گفت:

 بیرون باشید لطفا... -

هم انداختند و از اتاق بیرون رفتند. بهزاد بیمار دیگرش را هم از  ها نگاهی به  زن

اش ردی از  های صورتش را تمیز کرد. روی گونهاتاق بیرون فرستاد. با پنبه خون

به چشم می اینسیلی  از  بیخورد.  به همه  و خون  افتاد  تپش  به  قلبش  رحمی 

 صورتش هجوم آورد. لب گزید و پرسید:

 اسمت چیه دخترم؟ -

 صدای ضعیفی به گوشش رسید.

 مهدخت. -

 کی کتک زدت؟ هوم؟ -

 نی چشمان دخترک لرزید و گفت: نی
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 هیچکس...  -

 بهزاد با لبخند کجی لب به کنایه باز کرد: 

 جای سیلی هیچکس روی صورتت رد انداخته، بهم بگو شاید بتونم کمکت کنم.   -

اش چکید. بهزاد با تأسف مهدخت اما سکوت کرد و تنها قطره اشکی روی گونه

 سر تکان داد و به کارش ادامه داد. 

ای به در اتاق خورد. مائده سرک کشید  اش را پانسمان کرد که تقهزخم پیشانی

 داخل اتاق.

 ای دکتر، حالش خوبه؟ تموم شد؟آق -

 بهزاد با اخم گفت: 

هاتون فقط سیلی زده و سرش رو شکونده یا بدنش هم زخمی شده؟ این پله  -

 اگه شده بگو پانسمان کنم.

 مائده با خجالت لب به دندان گرفت و وارد اتاق شد. 

 اعصابه!کنه پدرش هم بیدرازی میچی بگم آقای دکتر، زبون -
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هایش سرازیر شد. بهزاد ار به مائده نگاه کرد و لب فشرد. اشک مهدخت با انزج

سفید   پوست  جای  جای  زد.  باال  را  دخترک  آستین  و  برداشت  را  فشارسنج 

با دیدن کبودی با لحن دستش هم کبود شده بود.  ها عصبانیتش بیشتر شد و 

 تندی گفت: 

 نیاز به سِرُم داره... بیرون تشریف داشته باشید. -

 رفت و بهزاد بعد از وصل کردن سِرُم، مریض بعدی را صدا زد.   مائده بیرون

دکتر   روی  به  رو  وارد شد.  و  روی سرش جلو کشید  را  میانسال، چادرش  زنی 

نشست و با کنجکاوی به مهدخت نگاه کرد. دخترک چشم بسته بود و خواب به  

 رسید. بهزاد با اخم پرسید:نظر می

 بفرمایید مشکلتون چیه؟   -

که زن از ناراحتی و بیماریش حرف بزند اما زن که عصبانیت دکتر را    منتظر بود

انداخت. سرش را جلوتر برد و چادرش را پیش تر  دید، نیم نگاهی به مهدخت 

 کشید. با صدایی خفه پچ پچ کنان گفت: 



www.taakroman.ir  

 
  

 
23 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

دونن پالونش کجه... باباش  واسه این دختره ناراحت نباشید دکتر! همه محل می  -

از این  جوری بحق داره این باباشم از مجبوری  زنش. نامزدش ولش کرده رفته. 

 ره. دو سال پیش... محل نمی

کرد، با اخم غلیظی های پرت و پالیی که میبهزاد کالفه از اراجیف زن و صحبت

 تشر زد:

می  - چیه  حرفا  این  محترم  بیمار  خانوم  اگر  چیه؟  مشکلتون  گفتم  من  زنی؟ 

 ها منتظرن.مریض نیستید بفرمایید تشریف ببرید، بقیه

ای کرد و لبخندی  زن از رفتار تند دکتر یکه خورد و عقب نشست، تک سرفه

 تصنعی زد.  

 گیره المصب... امونم رو بریده!سردردم آقای دکتر، آروم نمی -

هایی  بهزاد مشغول به کارش شد و ساعتی بعد که سِرم دخترک تمام شد، با قدم 

   سست همراه مائده از مطب بیرون رفت.
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ظهر بود و مطب خلوت شده بود. تمام فکر بهزاد پیش دختری بود که امروز با  

آن حال بد و تن زخمی دیده بود. از جا برخاست و سمت منشی رفت. شهین  

 منشی مطب، کیفش را برداشته بود تا برود. با دیدن بهزاد پرسید:

 امری ندارین آقای دکتر.. -

 بهزاد دست به سینه ایستاد و گفت: 

 دونی جریان این دختره امروز چی بود؟یه سوأل دارم... تو می -

 شهین سر کج کرد و مردد جواب داد:

پرسید من اون چیزی رو که دیدم و شنیدم واال چی بگم دکتر! چون شما می   -

 کنم. اما...دونه چی راسته چی دروغ!؟ قضاوتش نمی گم. وگرنه خدا میمی

 کرد. بهزاد منتظر نگاهش می

و  ام  - لختی  عکسای  دفعه  یه  بود.  کرده  عقد  داشت،  نامزد  دختر  این  خب  ا 

که  بی نامزدش  چرخید.  محل  مردم  بین  و  گوشیا  تو  دست  به  دست  حجابش 

طالقش داد رفت، پدرشم که تا سر حد مرگ کتکش زد و بعدم نه گذاشت دیگه 
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ه و اون گفتن با یه پسر رفیق بودنه درس بخونه نه پاشو از خونه بیرون بذاره. می

بهونه هر  به  بارم  یه  وقت  چند  هر  کرده.  پخش  اینعکساشو  کتک  ای  جوری 

 خوره.می

 آلود سر جنباند و گفت: های شهین متأثر شده بود اخم بهزاد که از شنیدن حرف

 تونی بری، ممنون. می -

*** 

،  گشتند. با نزدیک شدنشان به محلهنسیم و پریدخت از مدرسه سمت خانه برمی

هایش به شماره افتاد. هر روز و هربار قلب نسیم شدت گرفت و نفسهای  تپش

شدند حال نسیم همین بود. برای دیدن پسری  که از جلوی عکاسی محله رد می

های مشکی و گیرا به قلبش  که خودش هم نفهمید چطور و چه وقت با آن چشم

قدم  کرده.  را تسخیر  قلبش  تمام  و  را آهستهپا گذاشته  کرد وهایش  به   تر  رو 

 پریدخت گفت: 

 خوام برم جایی کار دارم. تو برو پری جون، من می  -
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 پری دستش را فشرد و گفت: 

 باشه، فردا صبح باز دیر آماده نشی. خداحافظ.  -

نفس  رسید  که  در عکاسی  دور شد. دخترک پشت  نسیم  از  بلند  های  قدم  با 

شده محبس  فضای  همیشگی  خوش  عطر  شد.  وارد  و  داد  بیرون  را  غازه،  اش 

های محسن  مشامش را پر کرد و نگاهش روی دیوارهای مغازه که پر از عکس

بود، چرخید. محسن پشت میز کامپیوتر مشغول کار بود. بدون اینکه نگاه کند،  

 ی مانیتور لب زد:خیره به صفحه

 بفرمایید. -

 نسیم در تالش بود تا لرزش صدایش را پنهان کند. 

 و... سالم، خسته نباشید. برای فت -

حرفش تمام نشده بود که محسن نگاهش را از مانیتور گرفت و با لبخند گرمی 

 گفت:

 سالم، شمائید! خوش اومدین در خدمتم. -
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های باریکش از شرم لرزش اندکی داشت، لب فشرد تا حرفی بزند  نسیم که لب

 که در مغازه باز شد. پسری جوان وارد مغازه شد و خطاب کرد:

 خواستم.فتو از صفحه اول این شناسنامه می سالم، ببخشید یه   -

 محسن اخم ظریفی کرد و جواب داد: 

 دستگاه فتو فعال خرابه. -

پسر سر کج کرد و زیر لب غرولندی کرد و بیرون رفت. با رفتنش نسیم ابرو کج  

 کرد و گفت: 

 عه خراب شده؟ پس منم برم. برای فتو اومده بودم. -

 د:محسن لبخندش عمیق شد و لب باز کر

خراب نیست، دیدم نوبت رعایت نکرد و از راه نیومده شما رو نادیده گرفت و   -

 خواد. منم ردش کردم.گفت فتو می

 اش بیرون آورد: ای از کولهنسیم لب گزید و ریز خندید، جزوه
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پس لطفا از تمام صفحات این جزوه واسم فتو بگیرید من فردا میام برای تحویل    -

 گرفتنش.

 محسن آهسته پلک زد :

 ، مشکلی ندارهچشم -

گرفته از مغازه بیرون  هایی داغ و رنگتپید و گونهمحابا می دخترک با قلبی که بی

دید تقال داشت نشانی از عالقه را  آمد و سمت خانه رفت. هربار که محسن را می

حرف الی  به  نیکال  فال  به  را  گرمش  نگاه  و  لبخند  هر  ببیند.  رفتارش  و   ها 

 گرفت. می

*** 

آسمان بهار بود و گاه آفتابی و گاهی ابری. باد وزیدن گرفت و ابرهای سیاه در  

هم تنیدند. قطرات درشت باران شروع به باریدن کرد و عسل چترش را باز کرد.  

 های بلند خودش را به عسل رساند.چتر را روی سر گرفت و ملودی با قدم

 ی؟ر عسل... عسل وایسا ببینم. کجا می -
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 تر فشرد. با اخم غلیظی تشر زد: اش را محکمعسل کوله

 اش تقصیر تو و اون رفیقت بود. خوای؟ همهولم کن بابا... چی از جونم می -

 فهمم االن ناراحتی تو واسه چیه؟من نمی -

 عسل متعجب و با غیظ گفت:

گیره.  فهمی؟ اگه پلیس ردش رو بگیره که میواسه چیه؟ دختره مرده... می  -

 و چی بدم؟اگه برسه به ما... اونوقت من جواب بابام

 ملودی چینی به دماغش انداخت و لب کج کرد: 

و   - درست  رو  دختر  اون  وقتی خودتم  بیاره  گیر  رو  تو  پلیس  احمق چجوری 

جا بودی؟ اگه این وسط  خواد بفهمه تو اون شب اونشناختی؟ کی میحسابی نمی 

گوشی با  که  منم  اون  بترسه  باید  گذاشتم. کسی  رو  اون شب  قرار  زدم  زنگ  م 

 ی منو گیر بیاره ولی تو رو عمرا. پلیس شاید شماره 

 عسل درمانده پوفی کشید و گفت: 
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جا جرأت ندارم تنها باشم. یه روزگارم سیاه شده، به غلط کردن افتادم. هیچ  -

 خواب راحت ندارم. 

 ملودی لب فشرد و چشم ریز کرد:

رم تو اون خونه  س بودی! خودت گفتی من میشد پس؟ تو که شجاع و نترچی  -

 کنم جن وجود نداره.ثابت می

هایش از اشک پر شد. ملودی پشت چشمی ی چشمعسل سکوت کرد و کاسه 

 نازک کرد: 

فراموش کن. چندتا   - رو  بوده  نگیر، هر چی  به خودت  رو  قیافه  این  هم  حاال 

اینا ت بابات  با این  آرامبخش قوی بهت میدم یه مدت بخور که جلو  ابلو نباشی 

 کارات. بعدش قول میدم همه چی یادت بره و بشی همون عسل قبلی. 

از داخل کولهاشک  اش قوطی سفیدرنگ و کوچکی  هایش سرازیر شد. ملودی 

 بیرون آورد و سمت عسل گرفت:

 روزی یکی بخور قول میدم حالت خوب باشه. -
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چرخید. دست یهای خیس، نگاهش بین ملودی و قوطی قرص مدخترک با چشم

 لرزانش سمت قوطی رفت و آن را از کف دست ملودی برداشت.

اش در خانه و زنان مسیر مدرسه تا خانه را طی کرد. تمام مسیر به تنهاییقدم 

کرد. کلید را توی قفل چرخاند و با ورودش به حیاط،  ترسش از تنها شدن فکر می

ست و خیالش راحت شد  ی کیوان را دید. لبخند روی لبش نشماشین پارک شده 

 که در خانه تنها نیست.

 قدم تند کرد و وارد خانه شد. صدا زد: 

 کیوان... داداشی... کجایی؟ -

صدایی نیامد، خانه در سکوتی خوفناک فرو رفته بود. باز ترس تمام وجودش را  

 ها رفت. گرفت. آب دهانش را قورت داد و سمت راهروی اتاق

 کیوان... داداش...   -

باز صداهای آزاردهنده به گوشش رسید. هراسناک و به ای  تقه اتاق زد.  به در 

کرد. سرعت دستگیره را باال و پایین داد اما در قفل بود. کوبش قلبش را حس می
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صدای باز شدن در حمام در  انتهای سالن نفسش را حبس کرد و با وحشت نگاه  

ا صدای ضعیفی لب  کرد. با دیدن کیوان، نفسی از روی آسودگی بیرون داد و ب

 زد:

 کجا بودی کیوان؟!  -

 اش را پوشیده و با لبخند سمتش آمد و گفت: ی تنیکیوان حوله

 علیک سالم، حموم بودم.   -

 سالم، چرا جوابمو ندادی پس؟  -

 نشنیدم.  -

 رو به رویش ایستاد و پرسید:

 خوبی؟  -

 سر جنباند و زیر لب گفت: 

 خوبم.  -

 سمت اتاقش رفت و صدایش را باالتر برد. 
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 اومدی! چه زود اومدی، قبال یه ماه دوماه یه بار می -

 کیوان پشت سرش قدم برداشت، یک دستش را به درگاه اتاق تکیه داد و گفت: 

 به خاطر تو اومدم. چت شده تو؟ بابا نگرانته.  -

 اش را از سر برداشت. اش را روی تخت انداخت و مقنعهکوله

بابا شلوغش کرده، حاال یکی دو شب ترسیدم دیگه، باید زنگ بزنه تو بیای؟    -

 خیر سرم فیلم وحشتناک دیدم همین!  

کردیم. ندیده بودم چرت نگو عسل! من و تو شبا با هم فیلم خوناشامی نگاه می  -

 تو خواب بترسی جیغ و داد راه بندازی!  

 لحن تندی گفت:جواب مانده بود، رو ترش کرد و با عسل که بی

 خوام مانتو عوض کنم، برو کنار. می -

کیوان دستش را برداشت و عسل فورا در اتاقش را بست. به در تکیه زد و نگاهش  

خوابید تا کیوان قانع شود اتفاقی  سمت کوله کشیده شد. امشب باید آرام می 

احتی آبی  ها آرامَش کنند. مانتو و شلوارش را با بلوز شلوار رنیوفتاده. کاش قرص
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رنگ عوض کرد. از اتاق بیرون رفت. کیوان هم لباس پوشیده و با تیشرت سفیدی  

که جذب اندام تنومندش بود روی مبل نشسته بود. با تحکم رو به عسل لب باز  

 کرد: 

جا اومدم که با هم حرف بزنیم، نه اینکه جواب سرباال بهم  من از اصفهان تا این  -

 ؟بدی یا بپیچونیم. بگو چی شده

می خوب  نمی عسل  قانع  راحتی  به  کیوان  از  دانست  بخشی  گفتن  شاید  شود. 

ی کمی کرد. مردد نگاهش کرد و سمتش رفت. با فاصله ماجرا مشکلش را حل می

نشست و کیوان دستش را گرفت. با شست آهسته پشت دستش را نوازش کرد  

 و با لحن مالیمی پرسید:

 و! حقیقت رو بهم بگو عسل، همه چی -

ای متروکه جمالتی  چیز در ذهن عسل مرور شد، شبی که قرار بود در خانه  همه

ها  خوانده شود تا اجنه احضار شوند. عسل شرط بسته بود که خواندن آن جمله

نمی را ظاهر  اجنه ظاهر میجنی  ادعا داشت  بالعکس دختری که  و  شوند. کند 
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ها  به خواندن جمله آمیز رفتند و در سکوت ی رعبطبق قرار سه نفر به آن خانه

 مشغول شدند.  

هایی  ها لکهخانه قدیمی و ویران بود. دیوارها دود گرفته و روی بعضی قسمت

هایی که گوشه و کنار خانه نقش بسته بودند شد. تارعنکبوتمثل خون دیده می

جا  جا امن نیست... اینو جمالتی خوفناک روی دیوارها نوشته شده بود: ) این 

اسخانه اجنه  به مرگ ی  دارند... شما  این خانه حضور  در  ارواح سرگردان  ت... 

 نزدیک هستید و....( 

کم صداهایی به  با خواندن جمالتی که یکی از دخترها از فرد رمالی گرفته بود کم

بم و کریه پچ پچ می با صداهای  افرادی  انگار  کردند. گاه صدای  گوش رسید... 

می قهقهه بلند  شیطانی  شکسای  وسایل  و شد.  افتاد  لرز  به  خانه  قدیمی  و  ته 

دخترها هراسناک به هم چشم دوختند. نگاهشان دور تا دور خانه چرخید و در 

تاریکی خانه پا به فرار گذاشتند. عسل دیگر از آن دو دختر چیزی ندید و نشنید 

و تنها به یاد داشت یکی از دخترها دستش را روی قلبش گذاشته بود و کنار در  

 له زانو زده بود. دختری که چند روز بعد خبر مرگش را شنید. و باالی راه پ
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با چشم با فشرده شدن دستش رشته هایی گرد شده به  ی افکارش پاره شد و 

 هایش تند شده بود. کیوان نگاه کرد. نفس

 عسل... حرف بزن!  -

ی کیوان گذاشت و  ی اشکش جوشید. سر روی سینههایش لرزید و چشمه لب

 شد. میان هق هق گریه گفت: اشک ریخت. دلش به گفتن حقیقت راضی نمی

شب تو اتاق تاریک بخونی جن  گفتن اگه نیمههایی بود که مییه ورد و جمله  -

سه همین شبا بینی. از سر کنجکاوی تو اتاقم خوندم و یه صداهایی شنیدم. وامی

 ترسم.از اتاقم می 

تر کرد و دستش را نوازشگونه روی  هایش را دور عسل تنگی دستکیوان حلقه

 موهای دخترک کشید. با لحنی متأثر و آمیخته به مالمت گفت:

این  - حاال  چرا  کردی؟  بازی  چرا  خودت  روان  و  روح  با  دختر؟  کردی  رو  کار 

بره  می یادت  تا  بگذره  باید  بتونی  دونی چقدر  دوباره شب  تا  کنی؟  فراموش  و 
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شب از ترس زیاد توهم  راحت بخوابی؟ اونم امسال که کنکور داری. مطمئنم اون

 زدی. 

می  - شنیدم.  صداهایی  یه  واقعا  خوب  نه  نباش.  نگران  اما  کردم  اشتباه  دونم 

 شم. تو با خیال راحت برگرد اصفهان و به دَرسات برس. می

و   کرد  جدا  خودش  از  را  دستعسل  محبت  با  با  گرفت.  قاب  را  صورتش  ها 

 اش نگاهی به صورت خیس از اشک دخترک انداخت.برادرانه

جوری حالت بده؟ میای بریم اصفهان؟  چطوری با خیال راحت برم وقتی تو این  -

مدیرتون صحبت مییه هفته با  نرو.  مدرسه  نمی ای  از درسات عقب  کنم.  ذارم 

 کنم.بمونی خودم باهات تمرین می 

 هایش را پاک کرد. تر خزید و با پشت دست اشکعسل عقب

 دم از همین امشب دیگه نترسم.خوام. تو نگران نباش، قول مینه، نمی -

 کیوان با حرص لب زد:

 باز  لج -
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*** 

 

پریدخت طبق عادت هرشب گوشی را برداشت و با نسیم تماس گرفت. جدا از 

گذراند، هرشب تلفنی با هم  یم میاینکه تمام ساعات مدرسه را در کالس با نس

کردند. بعد از چند بوق صدای نوید در گوشش پیچید. با چموشی لب صحبت می

 باز کرد:

 به... سالم علیکم، احوال آقا نوید. خوبی شما؟  -

 خانوم. بد نیستم ممنون.سالم پری -

 اشتی!  درو تو برمیدونی با کی کار دارم دیگه، اصال از اول هم نباید گوشیمی -

 ریز خندید و نوید جواب داد:

 دونم اما نسیم تو آشپزخونه بود. میاد االن.بله می -

 اس؟ کوزته مگه؟ گناه داره طفلی!  زنم تو آشپزخونهخبره هروقت زنگ می چه -

 آمیز گفت:نوید طعنه
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 همه که مثل شما یه آبجی بزرگتر ندارن جورشون رو بکشه.  -

 مام ماند و نوید ادامه داد: تبا آمدن نسیم، بحثشان نا 

 نسیم اومد، خداحافظ.  -

از حیاط   بود که صدای پدرش  نداده  نوید را  پریدخت جواب خداحافظی  هنوز 

بلند شد. داد و فریاد داشت و با طلبکارش دست به یقه شده بود. پریدخت ناچار 

  تماس را قطع کرد و سمت حیاط دوید. مهران و مائده هم به دنبالش وارد حیاط

 شدند. 

ها جار و جنجال کمتر شد و مرد طلبکار رفت.  ای بعد با وساطت همسایهلحظه 

جمال عصبی و برافروخته کنار حوض نشست و آبی به صورتش زد. بقیه وارد  

خانه شدند و مائده با لیوانی از شربت زعفرانی وارد حیاط شد. لیوان شربت را  

آلود از شربت نوشید و اخم  ایمقابل جمال گرفت و کنارش نشست. جمال جرعه

 های کف حیاط خیره بود که مائده لب گشود: به موزاییک

دونم چجوری گودرز رو رام کنی، ولی تا االن ترسیدم راجع به من فکر  من می -

 بد کنی و به زبون نیاوردم.
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 جمال چشم ریز کرد و با اخم خیره به مائده لب زد:

 چجوری؟   -

 مائده ابرویی باال انداخت و گفت: 

فهمم. من مطمئنم گودرز از مهدخت خوشش اومده. زنم، نگاه مرد رو خوب می  -

 ذاره. ترسه پا پیش نمیمهدخت چشمش رو گرفته، ولی از سن و سالش می

 کرد و مائده زیرکانه گفت:جمال تیز و کنجکاو نگاهش می

آورد دیگه خواستگار نداره. تو این دو    آبرویی که به بارواال این دخترم با بی  -

شنوی برو به گودرز بگو دخترم رو  سال یه دونه خواستگارم نداشته. از من می

کنه. خودتم از دست خواد قبول میدم. مطمئنم از خدا میجای بدهیم بهت می

لکه میاین  راحت  ننگ  زبونی  با  و  خونه  این  توو  بمونه  چقدر  درازیش  شی. 

 خوری یه روز از دست گودرز.  روز از دست اون حرص میحرصت بده. یه 

 

 آلود ادامه داد:اش چکید و بغضچند قطره اشکی روی گونه
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همه حرص و جوش  به فکر من نیستی، من هنوز جوونم. الهه یک سالشه. با این  -

یه بالیی سرت بیاد من چه خاکی سرم بریزم؟ مهدخت رو بده گودرز، از دست 

 دوتاشون خالص شو.

حرف و  بود  رفته  فرو  فکر  در  عمیق  میجمال  سرش  در  مائده  پیچید.  های 

 آلود گفت: شک 

 اگه نخواست چی؟ -

کنه. مرد پنجاه ساله خیلی دلش گم قبول مییه گفتن که ضرر نداره، اما من می   -

این   از  بعد  اگه  مهدختم  نشده.  سالش  بیست  هنوز  مهدخت  بخواد.  هم 

سن   همین  باشه  داشته  که  خواستگاری  دختری  نمیاد  جوون  پسر  ساله.  و 

عکساش دست عالم و آدم پخش شده رو بگیره. پس چه بهتر بدیمش به گودرز  

 ره. که حداقل اگه قیافه نداره پولش از پارو باال می

 ی لبش را خاراند و لب زد:جمال به فکر فرو رفته و با ناخن گوشه

 باید فکر کنم! -



www.taakroman.ir  

 
  

 
42 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

*** 

 زد نگاهی انداخت و صدا زد:بوق آزاد می  نسیم مات و مبهوت به گوشی که

 نوید...  -

 نوید که چند قدمی تا اتاقش فاصله داشت، برگشت و گفت: 

 جانم؟ -

 اینکه قطع کرد، چی بهش گفتی؟  -

 شانه باال انداخت و لب کج کرد: 

 هیچی، حرف بدی نزدم که ناراحت بشه. زنگ بزن خب.  -

پاسخ ماند. نوید جلوتر آمد و  ا بیی منزلشان را گرفت امتعلل شمارهدخترک بی

 دست به سینه ایستاد.

 خب زنگ بزن گوشیش...   -

نسیم از جا بلند شد و موبایلش را برداشت... خواست به پریدخت پیام بدهد که  

 قبل از آن پیامک پریدخت رسید.
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 گم. بینیم میجان مشکلی واسم پیش اومده، فردا همو مینسیم -

 سمت نوید گرفت و گفت:  نگران گوشی رانسیم دل 

 ببین نوشته مشکلی پیش اومده. -

داد. خب دیگه، البد یه چیزی شده. اگه از من ناراحت شده بود که پیام نمی  -

 پس خیالت راحت برو به کارت برس. 

 ای باال انداخت و سمت اتاقش رفت. نسیم شانه 

صبح زودتر از همیشه بیدار شد و لباس عوض کرد. اضطراب داشت و شب را به  

سختی گذرانده بود. از طرفی کنجکاو بود تا سریعتر پری را ببیند و بفهمد ماجرا  

دوباره دیدن  فکر  طرفی  از  و  میچیست  تپش  به  را  قلبش  محسن  انداخت.  ی 

 آمیز گفت: نوید کنایهخورد. حاضر و آماده کنار سفره نشسته بود و صبحانه می

 شه جلو در.ای! هرروز زیر پای پری علف سبز میچه عجب امروز آماده  -

 اش را بلعید و جواب داد:لقمه
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ام زنگ بود قطع کرد دیگه  خوام زودتر ببینمش بدونم جریان دیشب چیمی  -

 نزد.

 بسوزه پدر فضولی... !  -

قلوپ چند  هولکی  هول  نسیم  زنگ،  صدای  شدن  بلند  و    با  خورد  را  شیر  از 

چرخاند و خداحافظ زیر لب گفت. دوان  اش را برداشت. زبان در دهانش میکوله

 دوان از حیاط خارج شد و پری با دیدنش ابرو باال انداخت و متعجب لب باز کرد:

 اوه اوه... چه حاضرآماده! چه خبره؟  -

دیشب چرا قطع    ها... یه روز من زود آماده شدم همه بهم گیر میدن.حاال ببین  -

 کردی؟

 رفتند، گفت: های نسبتا تند راه میطور که با قدمهمان

هیچی، بابام دومرتبه با اون گودرز عوضی در افتاده بود، بعدشم دیگه اعصابم    -

 داغون بود حوصله نداشتم. 

 نگران مهدخت شدم، گفتم البد بازم بابات کتکش زده!من دل -
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 شانه باال انداخت و گفت: 

 اس... عرضهه طبیعی شده واسم. مهدخت بیکاون -

 نسیم اخم ظریفی کرد و دلخور گفت: 

 شه. جوری، خب چکار کنه؟ حریف بابات که نمینگو این -

 خیال« پریدخت سر تکان داد و لب زد: » بی

نگاه محل،  به عکاسی  بینزدیک  باز  نسیم  مغازههای  پی    ی قرار شد. حواسش 

 ش را گرفت. عکاسی بود که پریدخت رد نگاه

 کنی؟چیه، کجا رو نگاه می -

 نسیم به خودش آمد و سعی داشت هیجانش را پنهان کند.  

 خواستم ببینم عکاسی بازه یا نه! سفارش فتوکپی داده بودم. عه... هیچی... می  -

 پریدخت نگاهی انداخت و با تمسخر گفت:

 مگه کله پزیه این وقت صبح... -
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کرد، حرفش ناتمام ماند و و قفل در را باز می  با دیدن جوانی که خم شده بود

 ناباور ادامه داد: 

 کنه مغازه اش رو!  ولی نه انگار، داره باز می -

بی دندان نسیم  لبخند  گونهاختیار  و  زد  شوق نمایی  و  شور  شد.  سرخ  هایش 

وجودش را فرا گرفت و سمت عکاسی رفت. پریدخت به دنبالش قدم تند کرد و  

 غرولندکنان گفت: 

 رفتی! ذاشتی ظهر میشه، مینسیم دیرمون می -

 هوا برگشت سمت پریدخت و لب باز کرد:نسیم بی

 خوای تو برو. من خودم میام.خب می -

نگاه پریدخت چند لحظه خیره به نسیم ماند و اشتیاق را در برق نگاه دخترک 

 نگاهی به پسر جوان داخل عکاسی انداخت و با تردید سر کج کرد: دید. نیم

 رم. تو هم زودتر بیا.باشه، من می -
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اش را بیرون داد و وارد مغازه شد. نسیم سمت عکاسی رفت، نفس حبس شده 

 برد.پیچیده در فضا که هوش از سر نسیم می باز هم همان عطر خوش 

 سالم، صبح بخیر  -

 با همان لبخند نرم همیشگی جواب داد: 

 سالم، صبح بخیر.   -

 اش را با استرس فشرد و گفت: بند کوله

 کردم این وقت صبح مغازه باز باشه. فکر نمی -

 اش دل دخترک را لرزاند.محسن با جواب رک و صریح

ها الزمتون باشه قبل از مدرسه بخواین  گفتم شاید فتوکپی  به خاطر شما اومدم.  -

 بیاین.

 نسیم لب گزید و گفت:

 ممنون.  -
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را برداشت.    ی آماده شده را روی میز گذاشت و نسیم با تأنی آنمحسن جزوه

هزینه را حساب کرد و سرخوش و شاد سمت مدرسه رفت. با دیدن محسن، برای  

 د. تمام روز انرژی داشت و خوشحال بو

*** 

مائده دختر کوچکش را بغل گرفته بود و سمت آشپزخانه رفت. نگاهی به گوشی 

می  چشمک  سبزش  چراغ  که  انداخت  که موبایلش  کرد  روشن  را  صفحه  زد. 

پیامک گودرز را دید. هیچکس جز مهدخت خانه نبود. گوشی را روی میز گذاشت 

 و با اخم تشر زد:

 جا ببینم.مهدخت... مهدخت بیا این -

هدخت از اتاق بیرون آمد و بی حرف، تنها نگاهش کرد. نگاهی که نفرت از آن  م

همه نفرت ناتوان بود. مائده مقداری پول روی  بارید اما زبانش برای ابراز اینمی

 اپن آشپزخانه گذاشت و با همان لحن تند ادامه داد: 

می  - زود  بگیر.  شیرخشک  الهه  واسه  داروخونه  برمیبرو  زود  تو  گردی.  ری 

 ی غُرغُرای باباتو ندارم. و بنداز پایین نیشتم ببند. من حوصلهخیابون چشات
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مهدخت خواست لب باز کند و حرفی بزند اما زخم روی لبش سوخت و یادش 

های تنش التیام نیافته و تحمل کتک دوباره را نداشت. ها و کبودیآمد هنوز زخم

س عوض کند. مانتو و شال مشکی با اکراه پول را برداشت و سمت اتاق رفت تا لبا

گوشه  افتاد.  آینه  به  نگاهش  که  برود  بیرون  اتاق  از  خواست  و  لبش  پوشید  ی 

ها رفت.  اش کبود. بغض به گلویش چنگ زد و سمت کمد لباسزخمی بود و گونه

آید و الی پر اش کمتر به چشم بی اش را برداشت تا صورت زخمی چادر مشکی 

 چادر صورتش را بپوشاند. 

ای به پا کرد و از خانه بیرون رفت. نگاهش به زمین های رنگ و رو رفتهدلصن

 ها و نیشخندهای اهل محل!  دوخته بود اما نه به خاطر حرف مائده، به خاطر نگاه

وارد داروخانه شد و مستقیم سمت مسئول فروش رفت، قوطی شیرخشک را  

 اش را جلب کرد. برداشت که صدایی مردانه توجه

 خانوم!  مهدخت  -

نگاهی انداخت و با حُجب سمت صدا برگشت، بهزاد حاتمی دکتر محله بود. نیم

 اش گفت:و حیای دخترانه
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 سالم آقای دکتر. -

 سالم، خوبی دخترم؟ بهتری؟  -

 سرجنباند و لب زد: 

 بله، ممنون.  -

 بهزاد نفسش را بیرون داد و با لحن مالیمی گفت: 

خواد کاری  یه چیزایی راجع به مشکالتت شنیدم و خیلی ناراحت شدم. دلم می   -

 اگر ازم برمیاد واست انجام بدم. تو برام مثل دخترمی اگر کاری هست بگو. 

 ی بغض جمع شده در گلویش را قورت داد و آهسته جواب داد:مهدخت توده

 دکتر، ممنونم. شما لطف داری. اما کاری از کسی برنمیاد.   نه آقای -

قدم  با  و  رد شد  بهزاد  کنار  از  و  را جلوتر کشید  داروخانه  چادرش  از  تند  های 

شدند و دخترک تالش  ها سرازیر میمحابا روی گونههایش بیبیرون رفت. اشک

یش به عرق  هاتپید و دستها پنهان کند. قلبش تند میداشت صورتش را از نگاه

نشسته بود. خیلی وقت بود کسی از مهدخت دلجویی نکرده بود، کسی با لحنی 
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اش آمیخته به محبت با او حرف نزده بود. لحن گرم و پر محبت دکتر، قلب یخ زده 

ی محبت شده. مثل گیاهی که در دل را گرم کرده بود. تازه فهمید چقدر تشنه

های مادرش تنگ شد، دلش برای محبت  ای آب باشد.آفتاب و کویر نیازمند قطره 

خواست که در  دلش برای دستی که نوازشش کند تنگ شد. دلش آغوشی می

اشک  با  محبتش،  نالهگرمای  و  دلتنگیها  مثل  هایش  آغوشی  کند.  رفع  را  اش 

 آغوش مادر. 

*** 

ای به پا بود. نسیم  زنگ تفریح بود و حیاط مدرسه پر از هیاهوی دخترها، همهمه

ناصر داشت در محیط  برخالف   و  نوید  با  منزل  از شر و شوری که در  پر  رفتار 

ی پنجره نشسته بود.  مدرسه کامال آرام و منزوی بود. کالس خالی بود و نسیم لبه

کرد که پریدخت با دو ساندویچ وارد کالس شد. یکی  از پنجره حیاط را تماشا می 

ساندویچ  را  از  خودش  کمی  نسیم  گرفت.  نسیم  سمت  را  و ها  کرد  جا  به  جا 

جا  از  پریدخت  که  شدند  ساندویچ  خوردن  مشغول  نشست.  کنارش  پریدخت 
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کوله از  و  رفت  نیمکت  سمت  نسیم برخاست.  برداشت.  را  موبایل  گوشی  اش 

 پُر گفت:ابرویی باال انداخت و با دهان نیمه

 آ... گفته باشم.گیرنری گوشیت رو میدیوونه آخر لو می -

با خندهخیال سرش رپریدخت بی ای  ا تکان داد و مشغول وارسی گوشی بود. 

 شیطنت آمیز گفت: 

خندم  آ صدای این پسره رو گوش کن... چقدر اسکوله... اینقدر میتو رو خدا بی  -

 بهش. 

قبل از اینکه نسیم فرصت حرف زدن داشته باشد، پریدخت سمتش آمد و گوشی  

 نیدند. شرا کنار گوشش گرفت، صدای گوشی بلند بود و هردو می

 الو... سالم   -

لحنی  با  داشت.  خش  تنها  و  بود  نازک  کمی  که  نبود  بم  تنها  نه  پسر  صدای 

 آور گفت: چندش

 خوبی ملیسا جونم. عزیزم...   -
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دست  را  پسرک  و  کرده  معرفی  ملیسا  را  خودش  پریدخت  فهمید  که  نسیم 

  اش را کنترل انداخته لبخندش کش آمد و لب گزید. پریدخت سعی داشت خنده

 کند و با عشوه جواب داد:

 فدای تو ... قربونت دلم تنگ شده.  -

می ریز  به  ریز  آهسته  سرانگشتان  با  داد.  تکان  سر  تأسف  با  نسیم  و  خندید 

کشید.  سرک  و  ایستاد  کالس  در  کنار  گرفت.  فاصله  و  زد  پریدخت  پیشانی 

س  آمدند. نسیم اشاره کرد و پریدخت تماها سمت کالس میچندنفر از همکالسی

ی دخترها نسیم، کنار پریدخت نشست که با هیجان را قطع کرد. با ورود بقیه

 گفت:

 فرسته. خرش کردم االن واسم بیست تومن شارژ می -

 نسیم لب ورچید و گفت: 

کرد. شنیدم از خجالت تنم عرق میتونی؟ من صداشو میپری واقعا چجوری می  -

 خوای ازدواج کنی؟ بعدم مگه تو نمی
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 رتش را جمع کرد و با انزجار گفت: پریدخت صو

 و بد نکن با طرز تفکرت! اینا چه ربطی به ازدواج داره؟ایی نسیم حالم -

 نسیم شانه باال انداخت و گفت: 

کنم از همین االنش هم باید به همسر آیندم وفادار باشم، کال  خب من فکر می -

شه. قلب آدم هتل که  خواد اونی که میاد تو زندگیم اولین و آخرین نفر بادلم می 

 نیست برو بیا باشه.

کنه،  چرت نگو نسیم، همسر آینده من و تو هم االن داره همین غلطا رو می  -

گذشت اون موقع که دختر و پسر پیدا کنی آفتاب مهتاب ندیده باشن. االن همه 

کنن. بعدم مگه من اینارو و، خیلیا هم با اون ازدواج نمیواسه خودشون دارن یکی

 گیرم بعدش یکی دیگه...  کنم یه کم شارژ و پول می دارم؟ خر می دوست

 نسیم سر روی شانه خم کرد و لب زد:

 خوامم باشم. جوری نیستم و نمیدونم من که ایننمی -

 پریدخت چشم ریز کرد و لب به کنایه باز کرد:



www.taakroman.ir  

 
  

 
55 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

الکی واسه من جانماز آب نکش، صبح خوب فهمیدم با اون پسر عکاسه یه سَر   -

 و سِری داری!  

 هایش رنگ گرفت و لبخند نرمی زد. حرف محسن که شد نسیم گونه

کنم اونم خوامش که! دوسش دارم و حس می اون فرق داره، واسه دوستی نمی  -

 کنم نه دوستی!دوسم داره. به ازدواجِ باهاش فکر می

 اش را بلعید: پریدخت تمسخرآمیز لبخندی زد و لقمه

به خودت زهر می  - تا مجردی حالشفقط زندگی رو  با کنی،  ببر. من موندم  و 

 همه تفاوت فکری چرا رفیق فابریکم تویی؟!  این

شدند و پریدخت کاغذ  نسیم در جوابش لبخند زد، دخترها کم کم وارد کالس می

 نسیم گفت: ساندویچ را مچاله کرد؛ رو به

 گم میای روز جمعه بریم شهربازی؟می -

 نسیم لب فشرد و سرش را به طرفین تکان داد: 
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تر بیام خونتون، بعد بریم ذارن من چهارتا کوچه اونطرفمامان بابای من نمی  -

 شهربازی؟!  

 پریدخت ابرو کج کرد و لب ورچید:

بچه که نیستیم،  جا پایه نیستی؟  خیلی لوسی... چجور رفیقی هستی که هیچ  -

 دونم! خوای دانشگاه بری نمیگیریای خانوادت چطور میتو با این سخت

نسیم دستش را روی نیمکت گذاشت و خم کرد. چانه روی دستش گذاشت و  

 گفت:

دونم، به این امیدم مامانم هوامو داشته باشه یا نوید، وگرنه بابام  خودمم نمی   -

 ذاره. نمی

 ثل برق از سر پریدخت گذشت و با هیجان گفت: با آمدن اسم نوید، فکری م

تونی؟ خب نویدم بگو همراهمون بیاد بریم تونی بری بیرون، نمیبا نوید که می   -

 شهربازی!  

 میلی جواب داد:نسیم یک تای ابرویش را باال انداخت و با بی
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 یه جوری نیست؟ نوید بیاد که دیگه من و تو تنها نیستیم، راحت نیستیم!  -

جوری هم نوید و مهران با  گم داداش مهران همراهمون بیاد. اینن میخب م  -

بریم. شه. هم من و تو با همیم حالشو می هم رفیق میشن سرشون گرم صحبت می

 حله؟!

 نسیم چند لحظه فکر کرد.

 دم.کنم خبرش رو میشب با نوید صحبت می -

*** 

یچیده بود. مهدخت  بوی کتلت و صدای جلز ولز روغن داغ در فضای آشپزخانه پ

مشغول آماده کردن شام بود که مائده وارد آشپزخانه شد. لبخند روی لب داشت  

 و کنار اجاق گاز ایستاد:

 به به... دستت درد نکنه. عجب رنگ و بویی داره.   -
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ای  مهدخت شستش خبردار شد تعریف و تمجید مائده بیخودی نیست و باز نقشه

باال  تفاوت شانه  بی  دارد.  مائده تکهزیر سر  نزد.  انداخت و حرفی  از کتلت    ای 

 ی داخل ظرف را برداشت و مزمزه کرد، با همان لبخند گفت: آماده شده 

می  - فکر  همیشه  مهدخت،  خوشحالم  قضیهواست  این  با  که  کردم  عکسا  ی 

واست پیش اومده دیگه نتونی ازدواج کنی. ولی امشب بابات یه خبری بهم داد  

 که کلی خوشحال شدم.

 هدخت ابروهایش به هم نزدیک شد و گیج و گنگ لب زد:م

 چی؟ -

گیر  ها نیست، او را کنار زد و کفمائده که فهمید حواس مهدخت دیگر به کتلت

 را از دستش گرفت. 

پرده عیب و نقص و پشتببین مهدخت، واقعیت اینه که تو دیگه یه دختر بی   -

چی تموم بیاد سراغت. شش نیستی که توقع داشته باشی یه پسر مجرد و همه

حجابت دست به دست چرخید. خودتم ماه عقد بودی بعدش هم که عکسای بی

 نداشتی.  دیدی تو این دو سال کسی اسمی از تو نیاورد و یه خواستگار هم 
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کنایه و  را  نیش  قلبش  و  بود  کرده  تلخ  را  مهدخت  کام  زهر  چون  مائده  های 

توجه به حال گزید. مائده بی فشرد. بغض راه گلویش را سد کرده بود و لب میمی

کشد حرفش را ادامه  هایش را با غیظ و عمیق میدخترک و اینکه چقدر نفس

 داد: 

سا  - دو  از  بعد  تخته خورده  به  دری  خواستگاریت، سنش  حاال  اومده  یکی  ل 

باالست ولی خوبیش اینه که اولش زن نداره و زنش مُرده. دوم اینکه بچه مچه  

کنی. همه تر و خشک  بخوای  تو  نیست  بچههم گردنش  و سامون ی  هاش سر 

 گرفتن. 

 ذوق کرد و قری به سر و گردنش داد و گفت: 

اش  ری تو خونهن چی بهتر؟ میاز همه مهمتر پولداره... خیلی پولدار. دیگه از ای  -

 زنم؟دونی دارم از کی حرف می کنی. میکنی و پول خرج میخانومی می 

 دار مهدخت نگاه کرد و لب زد:های نمبه چشم

 گودرز!  -
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بی و  خشکیده  برگی  مثل  شاخهمهدخت  از  که  شود، جان  جدا  درخت  ی 

ی کریه ست. چهرههوا و سبک، کنار دیوار سُر خورد و آهسته نش اندازه بیهمان

نگاه شبقو  روی  های  اشکی  قطره  و  گرفت  جان  چشمانش  مقابل  گودرز  آلود 

 اش غلتید. مائده ابرو در هم کشید و گفت: گونه

جوری وا  عه وا... این ادا اطوار چیه در میاری؟ مگه خبر مرگ دادن بهت این  -

 ات رو زده حالیته؟گم شانس در خونهرفتی و بغ کردی؟! بهت می

های مهدخت مشت شد و دامنش را در دست فشرد، نگاه خیس و پر از  ت دس

 نفرتش را به مائده دوخت و با غیظ گفت: 

 خوره. ازت متنفرم... حالم ازت بهم می -

بغضش شکست و از جا برخاست. میان هق هق سمت حیاط رفت. نفسش سنگین  

خیس   هایش از اشککشید و گونهشده بود و حس خفگی داشت. عمیق نفس می

 بود. پریدخت به دنبالش وارد حیاط شد و متعجب سمتش آمد. 

 شد مهدخت؟ مائده چی گفت؟ چی -
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 های بریده بریده و هق هق لب باز کرد:میان نفس

بابا من گه گودرز خواستگاریم کرده. می می  - ده بهش. شرط و به زور میدونم 

 کنن.بندم سر بدهی به گودرز این کار رو میمی

 کرد. آهسته با ناباوری لب زد: زده نگاهش میسکوت و ماتپریدخت م

 ولی... ولی اون که... اون که خیلی...  -

ی خواهرش را خواند. گودرز پیر و شکسته بود. خرفت و  مهدخت حرف نگفته

هایی که به  های پهن و بلند. دندانچندش آور. شکم بزرگ و بدهیبت با سبیل

 اش بود.های جوانیه یادگار شرارتزد و رد زخمی روی صورت کزردی می

 های خواهرش را نگاه کرد و آهسته گفت: پریدخت چند لحظه در سکوت گریه

فرار کن مهدخت، به خدا اگه بری هر چی سرت بیاد باز از این زندگی نکبت   -

 بهتره. برو... 

 مهدخت با درماندگی نالید:
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ل گودرز، برم گیر یکی  گی؟ کجا برم؟ کجا رو دارم؟ شهر پُره از امثاچی می   -

 مثل همین میوفتم. شایدم بدترش! 

ی اتاق چمباتمه زده بود. تمام شب را مهدخت پلک روی هم نگذاشت و گوشه

تمام زندگی از کودکی تا به امشب را در ذهن مرور کرد.  پدرش همیشه تندخو  

پا  زد. مادرش همیشه بلد بود چطورشان نمی گاه کتک بود اما با وجود مادر، هیچ

در میانی کند و با مهربانی آب روی آتش خشم جمال بریزد و اوضاع را آرام کند.  

روزگار برایش خوش بود وقتی مادری مهربان هوادارش بود. چهارده بهار از عمر  

ی قلبی کرد. از آن موقع به بعد  مهدخت بیشتر نگذشته بود که مادرش سکته

یگر پناهی نداشت، پشتیبانی  بود که روزگار مهدخت سیاه شد. روزگاری که د

اش و جشن نامزدی کمی طعم خوشبختی را  نداشت. با آمدن مسعود به زندگی

تر از  ها روزگارش سیاهچشید. آرامش را لمس کرد، اما... اما با پخش شدن عکس

قدر که عاشق بود متنفر شد. قبل شد. با رفتن مسعود شکست، شکست و همان

هایش را هم  ها... دلتنگیبستنها، از تمام دل متنفر شد از تمام دوست داشتن

هایش ای از مقابل چشمی گودرز لحظهکنار عشق و آرزوهایش دفن کرد. چهره 
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شد. سر روی زانو گذاشت و دنبال راه چاره بود. فقط یک صدا در گوشش دور نمی

 پیچید. تنها کسی که حرف از کمک و حمایت زده بود، دکتر بهزاد حاتمی!می

 *** 

اتاق   کنج  سنگین،  در سکوتی  نسیم  بود،  نیمه شب  دوازده  به  نزدیک  ساعت 

آهسته صدای  بود.  سرگرم  گوشی  با  و  بود  نشسته  به  برادرش  در  شدن  باز  ی 

ای بعد در اتاق آهسته باز شد. گوشش رسید. لبخند روی لبش نشست. لحظه

 نوید با دیدن خواهرش، با صدایی خفه گفت: 

 دی هنوز؟  ، تو چرا نخوابیسالم -

آهسته در اتاق را بست تا پدر و مادرش بیدار نشوند. نسیم هم با صدایی آهسته 

 جواب داد:

 منتظر تو بودم، چقدر دیر اومدی؟ شام خوردی؟ -

 گذاشت گفت: طور که کت و کیفش را روی میز تحریر مینوید همان

 زدیم دیگه! آره یه چیزی خوردم. فردا رو ازت گرفته بودن؟ صبح با هم حرف می  -
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 نسیم لبخندش کش آمد و لب باز کرد:

 برد، ذوق داشتم بهت بگم زودتر...جوری خوابم نمیخب این -

 کرد با لبخند کجی گفت:های پیراهنش را باز میحینی که دکمه

 چه خبره؟ باز چه خوابی دیدی واسم؟ -

 هایش را در هم پیچید و مردد گفت:ترک انگشتدخ

 اوم... ببین... میای پنجشنبه یا جمعه بریم بیرون؟  -

هایش را باریک ی اتاق آویزان کرد، چشم نوید پیراهنش را روی جالباسی گوشه

 کرد و لب فشرد:

نه اینکه تا حاال با هم بیرون نرفتیم، نبردمت واسه همین ذوق داشتی تا صبح  -

 ردی!  صبر نک

 یک تای ابرویش باال پرید و لب زد:

 فقط من و تو نه!  -

 با کی اونوقت؟  -
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 با پریدخت و داداشش!  -

صبرانه منتظر  کرد که بیحرف نسیم را نگاه مینوید چند لحظه سکوت کرد، بی

جواب بود. نگاه مظلومانه و پرخواهش نسیم دلش را نرم کرد و با لبخند نرمی 

 جواب داد:

 یم.باشه، بر -

 نسیم با ذوق سمت برادرش خیز برداشت و دستهایش را دور گردنش حلقه کرد. 

 وای مرسی...   -

گونه به  خواست  آمیخته  تشری  با  و  برد  را عقب  نوید سرش  که  ببوسد  را  اش 

 لبخند محو، گفت: 

 خوام لباس عوض کنم بخوابم. ام. میعه لوس نشو دیگه، برو بیرون خسته -

 هول هولکی جواب داد:

 رم. فقط حواست باشه بابا...باشه باشه می  -

 نوید کالفه سر تکان داد و حرفش را قطع کرد: 
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 ذاره. حاال برو بیرون.دونم بابا چیزی نفهمه چون نمیبله، می -

تر  اش را بوسید. لبخند نوید عمیقی پا بلند شد و گونهنسیم لجوجانه روی پنجه

و بدون سر و صدا باز کرد، بیرون رفت    شد و نسیم سمت در رفت. در را با احتیاط

 بار نوید اخم کرد:و باز داخل اتاق سرک کشید که این

 د برو دیگه...   -

 نسیم با چموشی گفت:

ی پُر مو که بیشتر نداری اینقدر تأکید داری برم. خواستم بگم دو تا پَر و پاچه   -

 شب بخیر.  

نوید لب گزید و بالشی سمت در پرت کرد و نسیم فورا سرش را عقب برد و ریز 

 ریز خندید. در را بست و پاورچین پاورچین سمت اتاقش رفت.

هایش گرم نشده آهسته وارد اتاق شد و زیر پتو خزید. چشم بست و هنوز پلک

ویبره که صدای  و  بود  از خوابش شد  مانع  بلند شد. حس کنجکاوی  ی گوشی 

ی گوشی را روشن کرد و چند لحظه خیره ست دراز کرد سمت گوشی. صفحهد
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ای ناشناس که ذخیره نشده بود. اما چقدر به ماند به صفحه. پیامکی از شماره 

می  آشنا  شمارهنظرش  یادآوری  با  بهانه رسید.  به  او  با  بارها  که  محسن  ی ی 

 فتوکپی تماس گرفته بود، قلبش هُری ریخت و ناباور لب زد: 

 محسن!   -

 با هیجان نشست و فورأ پیامک را باز کرد.

باران است  شب سردی   - وقت خواب است و دلم پیش تو   _ست و هوا منتظر 

 سرگردان است. 

 لب زد:

 نه... غیرممکنه!   -

ها  اش رفت. چراغ مطالعه را روشن کرد و از بین کتاباز جا بلند شد و سمت کوله

 ویزیت عکاسی را برداشت... کارت

 خودشه، وای خدا خودشه!  -
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ی گوشی هایش از عرق خیس بود. بارها صفحهتپید و دستقلبش به شدت می

تا  داشت.  تردید  دادن  جواب  برای  اما  خواند  بار  ده  را  پیامک  و  کرد  نگاه  را 

های شب از فکر و خیال زیاد خواب به چشمش نیامد. به هر سختی که بود نیمه

 ادرش چشم باز کرد. شب را به صبح رساند. با صدای م

 شه.جان پاشو. پاشو دیرت مینسیم، نسیم -

نزدیک صبح خوابش برده بود و هنوز تنش خسته بود. با رخوت از جا بلند شد.  

نگاهی به گوشی انداخت و با یادآوری پیامک لبخند روی لبش نشست. گوشی  

ط مادرش را دوباره روی میز گذاشت و از جا بلند شد. از اتاق که بیرون رفت فق 

 آلود پرسید:کنار سفره نشسته بود، خواب

 بابا و نوید رفتن سرکار؟ -

 آره، تازه رفتن.  -

 نوید دیشب خیلی دیر اومد، چجوری صبح اینقدر زود رفته؟ -

 کرد گفت:ای برای نسیم آماده می طور که لقمهزهراخانم همان
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ره،  ست کی سرکار می دونم واال... اصال از کاراش سر در نمیارم. معلوم نینمی   -

می  دانشگاه  میکی  درس  کی  میره،  فقط  و  خونه!  شیک  صبح  به  صبح  بینم 

 گرده. ره شب هم برمیزده می ادکلن

 رفت به پشتیبانی از نوید لب باز کرد:طور که سمت توالت مینسیم همان

ان! بعدشم بدبخت  جوریبه تیپ زدنش گیر ندین که جوونای این دوره همه این   -

 داره خب، شهریه دانشگاه سنگینه تازه کمک خرج خونه هم که هست. حق 

 زهرا خانم تشر زد: 

همه تیپ زدن خواد پشت داداشت رو بگیری، سرکار رفتن اینخُبه خُبه ... نمی  -

رسه تو عین مرغ سر خواد؟ برو یه آب به صورتت بزن بیا که االن باز پری میمی

 د حاضرشی!زنی که زوکنده تو خونه بال بال می 

کرد که صدای زنگ خانه بلند  بعد از خوردن صبحانه، تند تند لباس عوض می

رفت مقنعه را سر  شد. با عجله مقنعه را برداشت و حینی که سمت در اتاق می

اش را از روی میز چنگ زد و با صدای بلند خداحافظی کرد. دوان دوان  کرد. کوله
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با صفای خانه را طی کرد   اما  باز کردن در، پریدخت حیاط کوچک  به محض  و 

 گفت:

 های مانتو رو ببند بازه. شی تو؟ نشد یه بار آماده باشی. دکمه کی آدم می -

بست با های مانتو را میطور که دکمه اش را روی شانه انداخت و هماننسیم کوله

 نمایی گفت: لبخند دندان

 شد! تا خود صبح نتونستم بخوابم.پری اگه بدونی دیشب چی -

 شد؟ چی-

 با ذوق ادامه داد: 

 محسن پیام داد... فکرکن! دیدی گفتم اونم دوسم داره.  -

 پریدخت بدون هیچ تعجبی شانه باال انداخت و گفت: 

 بازی کردین آره؟کردم. پس دیشب تا دیروقت پیامفکرشو می -

 دونستم چی بگم! شوکه بودم.  نه بابا، اصال نمی -

 پریدخت پقی خندید و گفت: 



www.taakroman.ir  

 
  

 
71 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ای. تا تو راه بیوفتی، ای... بدبخت محسن! خبر نداره تو چقدر پاستوریزهدیوونه  -

 شه! یاد بگیری دلبری کنی موهای سرش سفید می

ر آن  نسیم لب ورچید و زیر لب غرولند کرد. پریدخت با صدایی که هنوز خنده د

 زد پرسید:موج می

 اس؟شد؟ نوید پایه ی تفریح چیحاال برنامه -

 آره، گفت میاد. -

 

       *** 

و   بود  خشک  شدت  به  گلویش  کرد.  باز  چشم  شدیدی  سردرد  حس  با  عسل 

سوخت. به سختی از روی تخت بلند شد و تلو تلو خوران سمت در اتاق رفت.  می

های پدرش نبود. گوشی تلفن را با دستدار و کُند بود. خبری از  هایش کشنفس

ی ملودی را گرفت. صدای ملودی در گوشش پیچید و  لرزان برداشت و شماره

 سرش تیر کشید. چینی به دماغش انداخت و با درد گفت: 
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 الو... ملودی! حالم خوب نیست. قرص داری واسم بیاری؟  -

 داشتن که دارم ولی...  -

 ولی چی؟  -

 رفته!   قیمتش یه خورده باال -

 پوفی کشید و گفت: 

 وای ملودی تو بیار واسم، پول هست.  -

 ملودی با رضایتمندی گفت: 

 دونی که اینا خارجیه راحت گیر نمیاد منم...چشم میارم. ببخشیدا آخه می -

 عسل با کالفگی حرفش را قطع کرد:

 گیری. باشه فقط بیا!دونم خارجیه، گرونه، تو هم از فامیالتون میآره می -

 اومدم، اومدم...  -
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های ریز عرق روی  تماس قطع شد و عسل خودش را روی کاناپه رها کرد. دانه

رسید. حس کرد  اش نشسته بود. صداهای گنگ و نامفهوم به گوشش میپیشانی

با  کند. حضور کسی را در خانه احساس می کسی کنار گوشش پچ پچ می  کرد. 

دست میان  را  صورتش  و  فشرد  پلک  گرفتترس  این صداهای  ها  شنیدن  به   .

با ترس لحظاتش را می بود. تنها  با خوردن قرص  عجیب عادت کرده  گذراند و 

 گرفت. زیر لب گفت: آرام می

 تو رو خدا زودتر بیا ملودی! -

قرار و متوحش، منتظر ملودی  گذشت. عسل بیآور میلحظات به کُندی و عذاب

دها پراند. آب  جا  از  را  او  تلفن  زنگ  را  بود. صدای  گوشی  و  داد  قورت  را  نش 

 ی پدرش بود. برداشت. شماره 

 الو ، عسل...  -

 سعی داشت ارتعاش صدایش را مخفی کند و جواب داد: 

 الو... بله بابا؟ -
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 چرا مدرسه نرفتی؟ االن بهم زنگ زدن! -

 چیزی نیست. یه کم ناخوش بودم.   -

 ناخوش بودی چرا به من نگفتی؟   -

 شم بابا... دل دردم، فقط نیاز به استراحت دارم.خودم خوب می -

 ای سکوت کرد و گفت: بهزاد لحظه

 خوای بیام خونه؟چیزی الزم نداری؟ می -

 نه ممنون. نگران من نباشین. -

 باشه، کاری داشتی یا حالت بد شد زنگ بزن بهم. مواظب خودت باش.  -

ی گفت و تماس را قطع کرد. صدای زنگ آیفون بلند شد و لبخند روی لبش اباشه 

نشاند. با عجله سمت آیفون رفت و در را باز کرد. ملودی اطراف را نگاهی انداخت  

با احتیاط وارد حیاط خانه شد. نگاهش دور تا دور حیاط چرخید و عسل را  و 

تش را پیش برد و  ، منتظر دید. به محض رسیدنش جلوی در، عسل دسجلوی در

 گفت:



www.taakroman.ir  

 
  

 
75 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 زود باش، حالم خیلی بده!  -

 باشه بابا، بذار برسم. برو کنار ببینم.  -

اش را باز کرد. قوطی کوچک و سفید  همراه هم وارد خانه شدند و ملودی کوله

رنگی بیرون آورد و کف دست عسل گذاشت. عسل بالفاصله سمت آشپزخانه 

 فت: بلعید، ملودی گرفت. حینی که قرص را می

 خوابی؟ببینم بابات اینا دیگه بهت شک ندارن؟ شب آروم می -

 هایش کشید.  عسل لیوان آب را کنار سینک گذاشت و با پشت دست روی لب

گه، منم شبا هرجور شده توو اون اتاق کوفتی تا صبح خفه بابا که چیزی نمی   -

تا فکرکنه خوبم. ولی خیلی کم می می نزدیک صبحمونم  خوابم    خوابم. بیشتر 

ی اون ی پلیس پیدا بشه و واسه قضیهترسم که سر و کلهبره. از اون روزی میمی

 دختره بیان سراغم.

ای که روی عسلی بود برداشت و در دست ملودی یک سیب سرخ را از ظرف میوه

 چرخاند. گفت:



www.taakroman.ir  

 
  

 
76 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 آره، پیگیر شدن ناجور...   -

 نگران گفت: عسل کنارش نشست و دل

قدر ببرنم کالنتری و بابام بفهمه من کجا رفتم و چه  مینمن که نکشتم اما ه  -

نمی  بسه.  واسم  نکردم  که  بیاد  کارا  باهات  کردی  تحریک  رو  مردم  دختر  گه 

 جای خطرناک و آخرشم مُرده! اصال خودمم عذاب وجدان دارم.اون

زد که عسل خیال و آسوده سیب دندان میای سکوت بود و ملودی بیچند لحظه

 گفت:

دونم خوام. خوبه آ... ولی یجوریه. نمیم ملودی، من دیگه از این قرصا نمیگمی  -

 چند ساعت خوبم بعدش از اولم حالم بدتره.

 ملودی پوزخندی زد و گفت: 

ره میشی مثل اول. باشه دیگه نمیارم ولی کنه، اون اثرش میهه...بدترت نمی  -

چرا اینجوری شدی به  شده  قراری کردی بابات افتاد به جونت که چیدوباره بی

 من چه. 
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 عسل لب برچید و دمغ گفت:

 شم. تر هم میخیال شم... عادت کردم، یه کم بگذره بینمی -

اش را روی  ی سیب را داخل بشقاب گذاشت و از جا بلند شد. کولهمانده ملودی ته

 دوش انداخت و گفت:

رو قطع شنوی مصرفت  رم. نظرت عوض شد بهم زنگ بزن. از من میمن می  -

شی اونجا خواستی دیگه  تر میخیال نکن. به قول خودت یه کم دیگه بگذره بی

 فهمه!  ترسی آخرش بابات همه چیو مینخور. االن نخوری باز شب می

 هایش را باریک کرد: چند قدمی سمت در رفت، باز برگشت و چشم 

خواستم اینو بگم، اما دختره چون خیلی ترسیده بوده احتماال از رو پله  نمی  -

ی پلیس اینه که شاید کسی عمدی اونو  پرت شده پایین و مُرده. حاال یه فرضیه

 کشته باشه. خیلی حواست باشه!

زده به ملودی نگاه کرد که تپید و زانوهایش سست شد. مات قلب عسل تند می

زد.  ها گرفت و تند نفس میبیرون رفت. سرش را میان دستتفاوت از خانه  بی
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عرق کرده بود، تمام تنش حس گز گز و خارش داشت. از جا بلند شد و سمت  

 حمام رفت. 

*** 

ی پیراهنش کشید و کت اسپرتش را  نوید جلوی آینه ایستاده بود، دستی به یقه

اتا سمت  رفت.  کنار  آینه  جلوی  از  ادکلن  کمی  زدن  با  کرد.  قدم تن  نسیم  ق 

 ای به در زد. صدای نسیم بلند شد:برداشت و تقه

 حاضرم داداش، اومدم.  -

دستش را روی دستگیره فشرد و داخل اتاق سرک کشید. نسیم جلوی آینه، رژ 

 زد که نوید با اخم ظریفی گفت: می

 بسه دختر، بیا بریم دیر شد.  -

 نسیم رژ را داخل کیفش انداخت و رو به نوید پرسید:

 ن خوب شدم؟ م -

 نوید با لبخند کجی گفت:
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 تو هر کار کنی همون زشتک خودم بودی و هستی...  -

 نسیم با غیظ جواب داد: 

 هم خوشگلم.  زشتک عمته! خیلی  -

 همراه هم از اتاق بیرون رفتند که زهراخانوم از آشپزخانه گفت:

 گردین؟ شام منتظرتون باشم؟کی برمی -

 فت گفت:رطور که سمت در می نوید همان

 گردیم. شام بخورید بخوابین. نه مامان، دیر برمی -

 نسیم با ذوق زیر لب گفت: 

 ایول داداش خودم...   -

خداحافظی کردند و از خانه بیرون رفتند. نوید پشت فرمان نشست و ماشین را 

 استارت زد، نسیم پخش را روشن کرد و صدای آهنگ را باال برد...

 نوید حین رانندگی گفت: 
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 ش مهدخت رو هم بیارن. کا -

 نسیم صدای آهنگ را کمتر کرد و پرسید:

 مگه تو مهدخت رو دیدی؟ -

 نوید سر تکان داد و گفت:

کنی  سوزه واسش. آخه اینجوری که تو تعریف مینه، فقط از تو شنیدم. دلم می -

بینم... به نظرم پریدخت رو بیشتر باید اسیر کنن تا  و اون پریدخت که من می 

 مهدخت!

بیار معرکه نشه! راستی  گفت میارمش اگه زنپری که می  - باز آتیش  باباشون 

 بینی؟ مگه تو پری رو چجوری می

 ی لب نوید نشست و جواب داد:پوزخندی گوشه

شناسمس! اگه مانع دوستی تو  پری خیلی تخسه، دیگه من که پسرم خوب می  -

 شم واسه اینه به تو اعتماد دارم. با اون نمی
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تر شد و ادامه  ی لب به دندان گرفت و حرفی نزد، لبخند نوید عمیقنسیم گوشه

 داد: 

 پسر داره! درست گفتم نه؟! پری دوست -

 گرفت، نوید تهدیدوار گفت:  نسیم لبخندش کش آمد و نگاه از نوید

جوری که پری رو با چند بار دیدن و حرف زدن شناختم  آ... همینحواست باشه   -

 اگه تو هم پاتو کج بذاری... 

 نسیم صدایش را باال برد و معترضانه حرف نوید را قطع کرد:

دی؟ کارای پری به من چه؟ نه به اون اعتماد دارم عه وا... چرا به من گیر می  -

نت نه به این تهدیدت! من با پری تو مدرسه دوستم و تموم. به من چه که  گفت

 اش به من ربطی نداره.کنه، واسه من که دوست خوبیه بقیهاون چکار می

با دیدن پریدخت و  طبق قرار، ساعت پنج عصر جلوی شهربازی بودند. نسیم 

 مهدخت، با ذوق گفت:

 عه مهدختم اومده، چه خوب!  -
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رفتند و احوالپرسی کردند. اولین دیدار بود بین مهران و نسیم،    همراه نوید جلو

هایی ساده به تن داشت و دور از هر شور و شوقی  مهدخت و نوید! مهدخت لباس

جان و تصنعی و نگاهش سرد بود. وارد شهربازی شدند. دخترها بود. لبخندش بی

دند. مهدخت خندیرفتند، پریدخت و نسیم مدام پچ پچ داشتند و میجلوتر می

برمی قدم  کنارشان  آهسته  میاما  لبخند  زحمت  به  گاهی  و  و  داشت  نوید  زد. 

رسیدند،   هوایی  تِرَن  کنار  صحبت.  مشغول  و  بودند  دخترها  سر  پشت  مهران 

 ها را به هم زد و گفت: پریدخت با هیجان دست

 بریم تِرَن؟! عاشقشم!  -

 نسیم با ترس ابرو کج کرد و لب زد: 

 ترسم. من می نه تو رو خدا -

 ای گفت: نوید با لبخند موذیانه

 ام... بریم. من پایه -

 مهران نگاهش به ترن بود و سر کج کرد:
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 آره، موافقم.  -

 پریدخت رو به خواهرش پرسید:

 مهدخت، نمیای؟ -

 حوصله جواب داد:مهدخت بی

 جوری هم فشارم پایینه. اینجا منتظر هستم تا شما بیاین. نه، من همین -

 ت اصرار نکرد اما نوید دست خواهرش رافشرد و کنار گوشش گفت: پریدخ

 ترسم نداریم. باید بیای! خوام مینمی -

های نسیم، همراه با مهران سمت باجه رفت. پریدخت دست  توجه به اعتراضبی

ای بعد  نسیم را گرفت و سمت صفی که برای سوار شدن ترن بود رفتند. لحظه

فشرد و هربار که صدای  م با ترس بازوی نوید را مینوید و مهران برگشتند. نسی

شد. شنید استرسش بیشتر میای که سوار ترن بودند را میجیغ و فریاد عده

 کنار گوش نوید نجوا کرد:

 شم. بذار برگردم.نوید غلط کردم، سوار نمی -
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 نوید ریز خندید و با صدایی آهسته گفت:

 نوبتمون شد!   *و*ه خوردمم فایده نداره،دیگه بگی گ -

دست خیس از عرق نسیم را گرفت و دنبال خودش کشاند. کنار هم نشستند و  

و   بود  بسته  چشم  ترس  با  نسیم  بودند.  سرشان  پشت  مهران  و  پریدخت 

ی محافظ قفل کرده بود. با حرکت ترن صدای  هایش را با تمام قدرت به میلهدست 

زد. تمام لحظاتی که با قه میپروا قههای نسیم هم بلند شده بود و نوید بیجیغ

های ترن در حرکت بودند، نسیم چشم بسته بود و  سرعت، میان پیچ و خم ریل

بود. زد. صدای خندهجیغ می پُر کرده  نوید، مهران و پریدخت گوشش را  های 

ترن که از حرکت ایستاد، نسیم نایی برای بلند شدن نداشت. نوید بازویش را  

کمک   شدنش  بلند  به  و  دستگرفت  و  کرد.  بود  همیشه  از  سردتر  نسیم  های 

اش را  رفت و تکیهموهایش آشفته از کنار شال بیرون ریخته بود. سرش گیج می

 کرد:ی پهن نوید داده بود. زیر لب غرولند میبه سینه

 زدم. الهی خیر نبینید، خفه شید ایشاال... داشتم سکته می -
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حالی شالش را  خندید و نسیم را روی نیمکت نشاند. نسیم با بینوید ریز ریز می

 جلوتر کشید و مرتب کرد. نوید گفت: 

 ای چیزی بخوریم، نسیم رنگ به رو نداره!  بریم یه آبمیوه -

 حالی گفت:نسیم با بی

 لرزه هنوز.ندارم از جا بلند شم، زانوهام می من که اصال حال -

 هوا لب باز کرد: مهران بی

 جا! آریم همینخریم می خب شما بشین، می -

 ای سکوت شد و پریدخت رو به نوید گفت:لحظه

 جا!آره، نسیم و مهدخت اینجا باشن، ما بریم بخریم برگردیم این -

ه نسیم دنبالشان کشیده شد.  پسرها سر جنباندند و همراه پریدخت رفتند. نگا

ها به بازی گرفته  مهدخت سرش را پایین انداخته و بند کیفش را میان انگشت

 بود.

 روح مهدخت انداخت و پرسید: نگاهی به صورت غمگین و بینسیم نیم
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 چرا نیومدی؟ درسته من خیلی ترسیدم اما عوضش حالم جا اومد.  -

 مهدخت تلخندی زد و آهسته جواب داد:

 شه! تر میال من با این چیزا جا نمیاد. هرروز زندگی واسم سیاه ح -

 نسیم با دلجویی لب گشود:

 اینقدر ناامید نباش، از کجا معلوم یه روز شاید تو خیلی خوشبخت بشی!   -

 مهدخت نگاه مغمومش را به نسیم دوخت، صدایش آمیخته به بغض بود و گفت: 

ی سوار بر اسبم پنجاه یاد، شاهزاده فعال که چند شب دیگه واسم خواستگار م -

 سال رو رد کرده!

به چشمزده نگاه متحیر و مات ماند. چانه های نمی نسیم  ی دار مهدخت خیره 

از بغض می  تا اشک لرزید و  لب می مهدخت  هایش سرازیر نشود. نسیم فشرد 

 ناباور سر تکان داد:

 خب بگو نه! چجوری بابات اجازه داده بیان؟ -

 رآگین خندید:مهدخت زه
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 شه. ی ننگ راحت میبابام؟ اون خوشحاله، خوشحاله که داره از دست این لکه  -

 نسیم سمت دخترک متمایل شد و متعجب پرسید:

 مهران و پری! اونا چیزی نگفتن به بابات؟ اعتراض نکردن؟ -

 ی لبش را جوید.اش غلتید و گوشهاشکی روی گونه قطره 

اونا  عُگن بینه، اون دوتا می  - رضگی از خودته! کاری به کارم ندارن. من مثل 

 زبون ندارم، دل و جیگر فرار و خودکشی و این کارارو ندارم. آدم این کارا نیستم.  

کرد و دنبال راه چاره بود. صورت مظلوم و نگاه نسیم متأثر و غمگین نگاهش می

 کشید. ی مهدخت، قلبش را به آتش میمعصومانه 

 ر میاد بگو مهدخت.  اگه کاری ازم ب -

ای بعد نگاهش رنگ امید گرفت  مهدخت سر تکان داد و سکوت کرده بود. لحظه

 و ملتمسانه رو به نسیم گفت: 

 دی؟ اما قول بده بین من و تو بمونه!  نسیم یه کاری ازت بخوام واسم انجام می -
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تواند کاری برای تنهایی مهدخت انجام دهد فورأ  نسیم خوشحال از اینکه، می

 سر تکان داد:

 گم. آره، حتما، به جون نوید به هیچکس نمی -

 های مهدخت نشست و گفت: با آمدن اسم نوید، لبخند نرمی روی لب

 نوید رو خیلی دوس داری نه؟!   -

 تر شد و لب باز کرد: نسیم لبخندش پهن

یشتر از خیلی... نوید تو تمام خانواده تنها کسیه که همیشه واسم وقت خیلی ب  -

 اس...  کنه! به جونم بستهداره و بهم توجه می

 نفسش را بیرون داد و یکدفعه گفت: 

 من و نوید رو ولش کن، کاری که گفتی رو بگو االن میان نمیشه حرف بزنیم. -

 لب برداشت:ای از امید برای نجاتش لب از  مایه مهدخت با ته

شناسی؟ تو خیابون)...( نزدیک خونمون  آهان، ببین دکتر بهزادحاتمی رو می  -

 مطب داره.



www.taakroman.ir  

 
  

 
89 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 شناسم. یکی دوبار هم رفتم مطبش.آره، آره می -

 های نسیم را فشرد و ادامه داد: دست 

برو مطبش، بگو مهدخت رو یادته تو داروخونه بهش گفتی حاضری کمکش   -

خواد جای بدهیش اونو بده به یکی  اره. بگو باباش می کنی؟ بگو نیاز به کمکت د

 تونه، اگه ازش برمیاد، نذاره.از طلبکاراش. بگو اگر می

ی کالمشان قطع ای گفت و با برگشتن مهران، پریدخت و نوید رشتهنسیم باشه

 شد. 

*** 

بود.   دوخته  فریبرز  به  کمرنگی چشم  لبخند  با  و  بود  انداخته  پا  روی  پا  بهزاد 

کرد. سکوت بر فضای ی پزشکی بهزاد را بررسی میز با اخم غلیظی پروندهفریبر

نگاه کرد،   بهزاد  به  اخم  با همان  و  برداشت  را  فریبرز عینکش  بود،  اتاق حاکم 

 وار گفت: مالمت
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گم آرامش داشته باش؟ این گم استرس واست سَمه؟ نمی بهزاد من بهت نمی  -

 چه وضعشه؟

 کمی صاف نشست و با لبخند گفت: بهزاد پا از روی پا برداشت،

 شه؟ چکار کنم؟ زندگی بدون استرس هم می -

 آلود گفت:فریبرز اخم

 ؟ چرا نشه؟ دردت چیه استرست واسه چیه؟یعنی چی -

 نگران لب باز کرد:بهزاد نفسش را بیرون داد و دل

نمی   - داده،  رفتار  تغییر  خیلی  عسل  بگم؟  نمی چی  نباشم،  ناراحت  تونم تونم 

 تفاوت باشم. بی

ها را روی فریبرز از جا بلند شد و مدارک پزشکی را مرتب کرد، همانطور که برگه

 گذاشت گفت:هم می

دی؟ عسل اگه بدونه  گی؟ چرا وضعیتت رو توضیح نمیهات نمی چرا به بچه  -

 کنه؟آرامش چقدر واست الزمه بازم بدخلقی می
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 ای کرد و جواب داد: بهزاد تک سرفه 

شه. عسل کنه. اما همین استرس از من به دخترم منتقل مینه، بدخلقی نمی  -

دم باید مدام در هراس باشه که قراره کی پدرش رو از دست بده. پس ترجیح می

این قضیه پنهون بمونه. عمرم دست خداست. شاید حاال حاالها مشکلی واسم  

 بخورن؟ پیش نیاد، چرا از االن عسل و کیوان مضطرب باشن و غصه 

فریبرز با ناامیدی سر تکان داد و هوفی کشید. بهزاد از جا بلند شد و دست روی  

 ی فریبرز زد، با خنده گفت:شانه 

 تر از این حرفام.  ی منو نخور رفیق، پوست کُلفتغصه -

سنگینی   قلبش  روی  غم  کرد.  خداحافظی  و  فشرد  گرمی  به  را  فریبرز  دست 

اهی مطب شد. نزدیک ظهر شده بود و منشی  خورد. رکرد و بغضش را فرو میمی

گرفت. به سرعتش اضافه کرد تا زودتر برسد. به مطب که رسید مدام تماس می 

مثل هرروز سالن مطب پُر بود از بیماران. فکرش را آزاد کرد و سعی داشت به  

 ای به در اتاق خورد و بهزاد گفت: کارش متمرکز شود. تقه

 بفرمایید -
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ا  وارد  آهسته  گفت.  نسیم  سالم  لب  زیر  و  جنباند  سر  بست.  را  در  و  شد  تاق 

 هایی که قرار بود بگوید خیس عرق بود. هایش از استرس حرفدست 

روی صندلی مقابل بهزاد نشست. بهزاد مثل همیشه، با همان لبخند و خوشرویی  

 پرسید رو به نسیم گفت:ها رو میکه حال مریض 

 خُب دخترم، مشکلت چیه؟ در خدمتم. -

 م ابرو کج کرد و مضطرب گفت:نسی

 اوم... من... من مریض نیستم، یعنی... اومدم باهاتون صحبت کنم. -

 اخم ظریفی بین ابروهای بهزاد نشست و کنجکاو پرسید: 

 چه صحبتی؟ -

 راستش من دوست مهدختم، واستون از طرف اون پیغام آوردم.  -

لحظه مهبهزاد  غمگین  و  رنجور  صورت  و  کرد  فکر  کوتاه  مقابل ای  دخت 

 هایش جان گرفت. سر جنباند و گفت:چشم 

 شنوم. خب... می -
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 گم؟ گفت بگم همون که توو داروخونه...دونید که کیو میمی -

 صبرانه حرفش را قطع کرد:بهزاد بی

 خوای بگو. دونم. خودم بهش گفتم کمکی میآره، آره می -

 نسیم که خاطرش جمع شد دکتر درست شناخته، ادامه داد:

خواد اونو جای بدهیش بده به یه مرد سن باال،  راستش به من گفت باباش می  -

 گفت بهتون بگم اگر کاری ازتون برمیاد کمکش کنید. 

تر ای سکوت کرد. اخم بین ابروهایش غلیظبهزاد با تأثر ابرو در هم کشید و لحظه

 شد: 

 آدرس خونشون رو واسم بنویس. فقط همینو گفت؟  -

 و گفت: نسیم سر تکان داد 

 آره دکتر، پیغامش همین بود.   -

 خودکار را از روی میز برداشت و آدرس نوشت. نگاهی به دکتر انداخت و لب زد:

 بااجازه، امری ندارین من برم. -
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 بهزاد قدرشناسانه نگاهش کرد و با لبخند نرمی گفت:

 برو به سالمت دخترم، ممنون که خبر دادی.  -

 نسیم تا نزدیک در رفت که بهزاد صدایش را کمی باال برد:

 یه لحظه وایسا...  -

 ی پا چرخید و منتظر نگاهش کرد.نسیم روی پاشنه

 حق ویزیت داده بودی؟ -

 بله دکتر، وقت گرفتم. -

 بهزاد دست توی جیبش برد و مبلغی روی میز گذاشت. 

 بیا بردار دخترجون، نیازی به ویزیت نیست. -

 مردد گفت:نسیم 

 آخه وقتتون رو که گرفتم. -

 بهزاد با تأکید گفت: 
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 خواد.بیا دخترجون، بردار. واسه پنج دقیقه حرف زدن پول نمی -

تر شد و سمت میز برگشت. پول را برداشت و حرفی که در نسیم لبخندش پهن

 زد را به زبان آورد:گلویش دل دل می 

 شه. اصال نیست.می جوری کم پیداممنون، چقدر شما خوبی! این -

بهزاد در جوابش فقط لبخند نرمی زد و نسیم رفت. با رفتنش لبخند بهزاد خشک 

قرار بود  اش نگاهی انداخت، بیشد و فکر مهدخت دلش را آزرد. به ساعت مچی

 ی پدری مهدخت.برای پایان امروز، برای رفتن به خانه

ای جیرجیرک در فضای درخشیدند. صدها میگون بود و ستارهآسمان شب نقره

برد حیاط پیچیده بود و مهدخت کنار حوض نشسته بود. دستش را در آب فرو می

باال میمیو مُشتی از آب بر گرفت و آب را توی حوض  داشت، کمی دستش را 

انگیز بخش بود. مهدخت غرق در دنیای غمگرداند. صدای آب برایش لذتبرمی

از حیاط، روی تخت نشسته بودند و پچ    ایخودش بود و پریدخت و مهران گوشه

رسید. صدای در کردند. گهگاهی صدای ریز ریز خندیدنشان به گوش میپچ می

بلند شد، نگاه مهدخت سمت مهران چرخید. مهران نگاه از پریدخت گرفت و از 
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کنان سمت پوشید و لخ لخای را میهای سرمهتخت پایین آمد. حینی که دمپایی 

 ش را باال برد: رفت، صدایدر می

 کیه؟!   -

 صدایی مردانه، گیرا و با لحنی مؤدبانه جواب داد:

 دکتر حاتمی هستم. -

هایش داغ شد. مهران پشت در رسیده بود و  قلب مهدخت به تپش افتاد و گونه

 در را باز کرد. بهزاد با لبخند کمرنگی دستش را پیش برد و رو به مهران گفت: 

 سالم، خوب هستین. -

 نگ و متعجب نگاهش کرد و دستش را به سردی فشرد:مهران گ

 سالم... بفرمایید؟  -

 پدر محترمتون خونه تشریف دارن؟ با ایشون صحبتی داشتم. -

 مهران یک تای ابرو را باال پراند و گفت: 

 بله، هستن. یه لحظه... -
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ی سر و دست پرسید:» از در فاصله گرفت و سمت خانه رفت. پریدخت با اشاره 

 کیه؟«

 مهران سر تکان داد و از در به داخل خانه سرک کشید.

 بابا... بابا دم در کارتون دارن، دکتر حاتمی!  -

مائده و جمال، زانو به زانوی هم نشسته بودند و سینی کوچک چای مقابلشان  

 جمال استکان چای را داخل سینی گذاشت و متعجب به مائده نگاه کرد: بود. 

 جا اومده چکار؟دکتر حاتمی این -

 اش را تکانی داد و از جا بلند شد. مائده هیکل فربه

 دونم واال .. بیا برو ببین.  نمی -

جمال پیراهنش را برداشت و روی زیرپیراهنی آبی رنگش پوشید. گلویی صاف 

تر کرد. دخترها وارد تن سمت در موهایش را پنجه کشید و مرتبکرد و حین رف

با   با دیدن دکتر، دست جلو برد و احوالپرسی کردند. بهزاد  خانه شدند. جمال 

 خوشرویی گفت: 
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ببخشید این وقت شب مزاحمتون شدم. عرضی داشتم خدمتتون اما اگر مانعی   -

رون یه وقت در  نیست داخل حیاط صحبت کنیم. یه مقدار خصوصی هست و بی

 شنون!و همسایه می

موقع، سر داخل حیاط برد و جمال که ذهنش پر از سوال بود برای این آمدن بی 

 یاال گفت. رو به دکتر سر کج کرد و از جلوی در کنار رفت:

 بفرمایید...  -

بهزاد نگاهش را پایین انداخت و یاالگویان وارد حیاط شد. نگاهش دور تا دور 

 ی تخت نشست.شان چرخید و لبهحیاط کوچک خانه

 جمال تعارف کرد: 

 بفرمایید داخل خونه دکتر. -

 جا خوبه.نه متشکرم، همین -

کرد. مائده با سینی چای وارد شد و جمال کنارش نشست و منتظر نگاهش می

با دکتر احوالپرسی کرد و همان  جا ایستاد. بهزاد از سینی را دست جمال داد. 
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ما وقتی دید مائده قصد رفتن ندارد به اجبار لب به سخن  بودن مائده معذب بود ا

 باز کرد:

راستش غرض از مزاحمت اینکه، من شنیدم شما یه مقدار بدهی داری. و چون    -

خواین مهدخت خانوم رو به عقد اون آقای آین. میی پرداختش برنمیاز عهده

 طلبکار در بیارین درسته؟! 

 د و گفت:جمال و مائده نگاهی به هم انداختن

 بله، چطور؟  -

کنم. اما به خواستم بگم که این بدهی هرچقدر باشه تقبل میراستش من می  -

 شرطی که مهدخت خانوم با اون آقا ازدواج نکنه. 

 ای سکوت کرد و دستی تکان داد، مردد گفت:جمال لحظه

 واال... چی بگم، خدا خیرتون بده. اگه... -

 گفت: مائده با عجله میان حرفش پرید و 

 ببخشید آقای دکتر... یه لحظه!   -
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 رو به جمال اشاره کرد:

 بیا باهات حرف دارم. -

جمال نگاهی به دکتر انداخت و عذرخواهی کرد. همراه مائده چند قدمی دورتر 

 ایستادند. مائده با صدایی آهسته اما از روی غیظ گفت: 

نکنی  - میقبول  رو  داریم مهدخت  بدهی  واسه  فقط  ما  مگه  نون خور  دآ!  یم؟ 

خوای؟ مهدخت رو به گودرز ندی یه عمر تو این خونه موندگاره! بده  اضافه می 

 ی ننگ کمتر!خور و لکهشه هم یه نونگودرز هم بدهیت صاف می 

باشه و سر جنباند.  کرد  فکر  کمی  بهزاد جمال  و هردو سمت  گفت  لب  زیر  ای 

 کرد که جمال گفت:برگشتند. دکتر، منتظر نگاهشان می

 خوایم مهدخت سروسامون بگیره.  ی بدهی نیست، ما میواال فقط قضیه -

 بهزاد پوزخندی زد و لب به کنایه باز کرد: 

 سروسامون؟! با مردی که همسن پدرشه؟ -

 مائده با غیظ لب جوید.
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دونیم کی به شما چی گفته ولی جمال پدرشه... ببخشیدا آقای دکتر، ما نمی  -

 دونه که موافقه. خواد. البد یه چیزی میدشمنش که نیست! صالح دخترش رو می

بهزاد عصبی شد و تند تند پلک زد تا عصبانیتش را کنترل کند. لبش را از داخل  

 رو به جمال گفت: به دندان گرفت و با نفس سنگینی که بیرون داد 

شااهلل یه پسر جوون و  مشکل چیه آخه؟ سن و سال دختر که باال نیست، ان  -

 دم. برازنده میاد، بدهی رو هم که من می

 باز مائده مداخله کرد:

ره خواستگاری دختر برازنده، مهدخت خودش لگد به بختش  جَوون برازنده می  -

تو محل چه رسوایی راه انداخته؟  نما کرده. شما خبر داریزده. ما رو هم انگشت

حاال یه آدم خداشناسی پیدا شده مهدخت رو با همون عیب و ایراد خواسته. به  

خانواده آبروی  اومده  و  نکرده  توجه  مردم  حدیث  و  شما حرف  بخره.  رو  ما  ی 

 خوای مانع بشی؟ می

اله اال اهلل گفت. جمال در ادامه  ئده ی حرف مابهزاد سر تکان داد و زیر لب ال 

 گفت:
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حق با زنمه دکترجان. منم از حرف و حدیث مردم خسته شدم. یه تیره و دو    -

بدهی هم  می نشون.  پرداخت  میم  خریده  آبروم  هم  بده شه  خیرت  خدا  شه. 

 خیال این قضیه شو.خواستی کمک کنی اما بی

 بهزاد ناامید از جا بلند شد و برای تالش آخر گفت: 

دم.  به جز بدهی، ده میلیون هم اضافه بهتون میبه حرفای من فکر کنید. من    -

 اما شرطم همونه که گفتم. مهدخت رو به اون مرد ندین! 

هایشان را شنیده بود،  ، حرفخداحافظی کرد و رفت. مهدخت که از پشت پنجره

ریخت. تنها امیدش بهزاد بود. با رفتن بهزاد، صدا اشک می جا ایستاده و بیهمان

اتاق   سمت  هم  گوشهمهدخت  گرفت.  رفت.  بغل  را  زانوهایش  و  نشست  ای 

داد:» از حرف های پدرش چون ناقوس مرگ در سرش دنگ دنگ صدا میحرف

 و حدیث مردم خسته شدم، یه تیره و دو نشون!«

*** 
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تیک نسیم  صدای  بود.  پیچیده  اتاق  کوچک  فضای  در  دیوارکوب  ساعت  تاک 

میز تحریر نشسته و ذهنش درگیر مسئله ریاپشت  پیامک ی  بود. صدای  ضی 

 ی محسن، لبخند روی لبش نشست.گوشی بلند شد. با دیدن شماره 

 سالم، اگه به خاطر پیامک اون شب ناراحتی ببخشید.  -

 نسیم لب گزید و فورا جواب داد:

نمی  - ندادم.  جواب  ببخش  تو  ناراحت  نه،  بدم.  جوابی  نتونستم  اما  چرا،  دونم 

 نیستم.

 پیامک بعدی رسید. گوشی را روی سایلنت گذاشت،

دلم   - نیستی.  ناراحت  که  خوشحالم  کردم.  ناراحتت  کردم  فکر  بود،  بد  حالم 

 خواد بیشتر با هم آشنا بشیم.می

تپید و فارغ از گذر زمان مشغول  دار بود. قلبش تند میهای نسیم سرخ و تبگونه

نکه پیامک دادن به محسن شد. با صدای باز شدن در، متوجه آمدن نوید شد و ای
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یک ساعتِ تمام گذشته است. قبل از اینکه نوید وارد خانه شود دستپاچه پیام 

 داد: 

 تونم پیام بدم. شب بخیر  من فعال نمی -

ها دیروقت بود و گوشی را روی میز گذاشت و از اتاق بیرون رفت. مثل اکثر شب

نوید    بار زهرا خانوم هم داخل آشپزخانه منتظرش بود.نوید برگشته بود. اما این

وارد خانه شد و زهراخانوم بالفاصله از جا بلند شد. با صدای ضعیفی، طوری که  

 بقیه را بیدار نکند صدا زد:

 جا مادر کارت دارم. نوید، بیا این -

نوید کتش را روی دست انداخته بود و سمت آشپزخانه رفت. آهسته سالم کرد 

 و متعجب رو به نسیم و مادرش گفت:

 افتاده؟ شده؟ اتفاقی چی -

 مند لب باز کرد:زهرا خانوم گالیه
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کجا   - میای؟  دیر  شب  اینقدر  چرا  بپرسم  که  بزنیم،  هم حرف  با  موندم  بیدار 

 کنی؟ری؟ چکار میمی

 های نوید نشست و گفت:لبخند نرمی روی لب

 کنم؟ اضافه کار وامیستم. الهی قربونت برم، کجام؟ چکار می -

 زهراخانوم قانع نشده و نگران به نوید چشم دوخته بود. 

می  - که  روزی  نصفه  اون  مگه  کار؟  کافی چقدر  واست  ایاز  حاجی  مغازه  ری 

 کنی درس بخونی؟شه؟ کی وقت مینیست؟ بعد درس خوندنت چی می

 شد و با لبخند کجی گفت:  نوید نگاهش سمت نسیم کشیده

 خوام با مامان حرف بزنم.فضول خانوم برو بیرون می -

 نسیم با شیطنت ابرو باال انداخت و جواب داد:

 نوچ، اصل کاری منم که باید بدونم.  -

 نوید سرش را به طرفین تکان داد و نفسش را بیرون داد. ناچار لب از لب برداشت. 
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انداز کنم. این پولی که  خوام پسزم دارم. میراستش... اوم... پول بیشتری ال   -

شه. بابا هم که مطمئنم خودش گرفتم فقط خرج خودم و دانشگاه می همیشه می

 تونه کمکم کنه. مجبورم بیشتر کار کنم.کلی گرفتاری داره و نمی

 واسه چی اینقدر پول الزم داری؟   -

 نوید نگاهش را پایین انداخت و با شرم گفت:

 خوام ازدواج کنم!  .. میخوام.می -

ای سکوت شد، دل نسیم هُری فرو ریخت و مات زده مادرش را نگاه کرد. لحظه

 زهرا خانوم پرسید:

 و زیر سر داری؟ من نباید بدونم؟ نباید بهم بگی؟ کی -

ببخشید مامان... ترسیدم مخالفت کنید. دختر خوب و خانواده داری هست    -

ما اوضاع  مقدار  یه  ولی  یه ولی...  این خواستم خودم  واسه  بهتره.  ما  از  لیشون 

 تونیم، دستمون تنگه.  شو زدم نگید ما نمی اندازی داشته باشم تا وقتی حرف پس

 از دخترای دانشگاهه؟ -
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 جا.ی حاجی مغازه داره. گاهی میاد اوننه، پدرش کنار مغازه -

بش را مچاله  کرد و فکر ازدواج کردن نوید قلنسیم بغض کرده نوید را نگاه می

ای بعد کرد. بدون حرفی از آشپزخانه بیرون رفت و وارد اتاقش شد. لحظهمی

اش  ی اشک غلتیده روی گونهای به در اتاق خورد، نسیم با سر انگشتان قطره تقه

را پاک کرد. نوید وارد اتاق شد و لبخند محوی روی لب داشت. کنار نسیم نشست  

هایش را دور  زانوهایش را جمع کرده و دستو نگاه نسیم به زمین دوخته بود.  

 زانوها قالب کرده بود. 

 چته؟ چرا قهر کردی؟ -

 با همان نگاه سر به زیر و بغض کرده جواب داد:

 قهر نکردم!  -

 ای کرد و گفت:تک خنده 

 ات... من تو رو نشناسم باید برم بمیرم. حرف بزن، از چی ناراحتی؟ جون عمه -

 لرزید:ید دوخت، صدایش میدارش را به نو نگاه نم
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 آ... حسودم نیستم. ولی تو ازدواج کنی...  لوس نیستم -

 هایش چکید و ادامه داد: اشک 

 شم. خیلی تنها می -

و   بوسید  را  موهایش  روی  کشید.  آغوش  در  را  نسیم  و  کرد  دراز  دست  نوید 

 دخترک را در آغوش فشرد. 

قربون آبجی لوس و حسودم بشم. من هر موقع با هرکسی ازدواج کنم هیچی    -

 شه. تا ابد خواهرمی و جات تو قلبمه. بین من و تو عوض نمی 

 کرد. ی پیراهنش بازی میی نوید بود و با دکمهنسیم سرش روی سینه

ری آخر شب میای. اگه من شب بیدار  فعال که فقط عاشق شدی، صبح زود می  -

خط   نمونم رو  دورت  باید  دیگه  کال  کنی  ازدواج  بینمت.  نمی  هم  اندازه  همون 

بکشم. بابا هیچوقت نیست، باشه هم وقتی واسم نداره. مامانم از بابا بدتر... مدام  

ی بیرون رفتن و تفریحم  اس، بهانهسرشون شلوغه و کار دارن. ناصر هم که بچه

 صحبتم تویی. تویی، هم
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 نوید با خنده گفت: 

 دیم تنها نباشی.نخور، شوهرت می غصه -

 ی نوید زد. آهسته مشت به سینه

 ای درد...   -

 از آغوشش جدا شد و پرسید:

 اسمش چیه؟ چند سالشه؟ خیلی خوشگله؟  -

فضولیش به تو نیومده، برو تستایی که امروز زدی رو بیار ببینم چکار کردی.    -

 وای به حالت بیشتر از سه تا غلط داشته باشی! 

ها را از روی میز برداشت لبخندش کش آمد و از روی تخت بلند شد. برگه  نسیم

 و مقابل نوید گرفت.

*** 

کیوان از ماشین پیاده شد و سمت خانه رفت. کلید را توی قفل چرخاند و وارد  

های بلند طی کرد؛ در حیاط شد. حیاط بزرگ و پر از دار و درخت خانه را با قدم 
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اد کسی خانه نیست. وارد خانه شد و نگاهش دور تا دی خانه نشان میقفل شده

دور خانه چرخید. کتش را درآورد و روی کاناپه انداخت. فکر و خیال عسل باعث  

شده بود کیوان خیلی زود برای جویا شدن حالش به تهران برگردد. فکری مثل  

و دعا می  بود  افتاده  به جانش  اتاق عسل خوره  باشد. سمت  فقط خیاالت  کرد 

در اتاق را باز کرد. نفسی سنگین بیرون داد و شروع به گشتن اتاق عسل   رفت،

خواست به فکر و  کرد. مهم نبود که عسل اگر بفهمد چه واکنشی دارد، فقط می

های باطل خودش پایان بدهد. گوشه به گوشه و جزء به جزء اتاق را زیر و  خیال

ی زیر تختخواب... در کمد  ها، میز توالت و حتی کتابرو کرد. میز مطالعه، قفسه

ها را زیر و رو کرد. با پیدا کردن قوطی سفید رنگ داخل جیب  را باز کرد و لباس

پالتو، ضربان قلبش باال رفت و عرق به تنش نشست. آهسته در قوطی را باز کرد 

 ها لب زد:و با دیدن قرص

 خدایا خودت رحم کن!   -

*** 
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شده  پارک  ماشین  دیدن  با  مق عسل  کیوان  باال  ی  ابرو  و  شد  متعجب  در،  ابل 

 انداخت.

 وا... چه زود به زود میاد!  -

های بلند سمت خانه رفت. کلید را داخل قفل چرخاند و وارد حیاط شد. با قدم 

 کَند صدا زد:هایش را از پا میحینی که جلوی درگاه خانه کفش

 سالم... کیوان... داداشی!  -

اهی انداخت و سمت اتاق رفت. در را باز کرد  جوابی نیامد، دور تا دور خانه را نگ

ی اتاق حینی کشید. تمام وسایل اتاق بهم ریخته بود.  و با دیدن اوضاع آشفته

ها رفت. جیب پالتویش را فکری مثل برق از سرش عبور کرد و سمت کمد لباس

تپید. محابا میگَشت. خبری از قوطی قرص نبود! لب به دندان گرفت و قلبش بی

ب پنجره  صدای  بیرون رفت، سمت  اتاق  از  با عجله  به گوش رسید.  در  از شدن 

جوید و  دوید. پرده را کنار زد و با دیدن کیوان بند دلش پاره شد. لبش را می

فشرد. در باز شد و کیوان وارد خانه شد، هردو در سکوت  ناخن به کف دست می

 به هم خیره بودند. عسل به سختی لب باز کرد.



www.taakroman.ir  

 
  

 
112 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 ... فقط آرامبخشه! اونا... فقط -

روی  سیلی  جای  راند.  عقب  به  را  عسل  که  بود  کیوان  محکم  سیلی  جوابش 

کرد و شوری خون را در دهانش حس کرد. ناباور چشم به کیوان  صورتش گزگز می

هایش از شدت عصبانیت دو دو کشید و چشم دوخت که تند و عصبی نفس می

 گزید و صورتش برافروخته بود.زد. لب میمی

آمد. رفت و کیوان جلوتر میتر میبا پاهای لرزان و سست، قدم به قدم عقب  عسل

 اش غرید:های به هم قفل شدهاز بین دندان

چه غلطی کردی تو عسل؟ چه مرگت بود که رفتی سمت این قرصای لعنتی؟!    -

 کنه؟!  دونی ترامادول باهات چکار میاحمق می

و پشتش را به دیوار تکیه داد. هایش را خیس کرده بود  های عسل گونهاشک 

 هایش لرزید و گفت:لب

 خوردم. کرد می دونستم چیه، فقط چون آرومم می به خدا نمی -



www.taakroman.ir  

 
  

 
113 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

هُرم نفس نزدیک که  آنقدر  ایستاد،  مقابلش  را هایش گونهکیوان  های دخترک 

بید میمی مثل  نحیفش  تن  را میسوزاند.  قلبش  شنید.  لرزید و صدای ضربان 

 عسل را چنگ زد و با حرص پرسید:ی  کیوان مقنعه

 دونی چیه؟ از کجا میاری اگه نمی  -

 عسل میان هق هق گفت:

 گه خارجیه، کم یابه. آرامبخشه! یه نفر واسم میاره می -

هیچی    - روش  که  قرصی  قوطی  چجوری  احمق  توی  آشغال!  اون  خورده  گوه 

 خوری؟  ننوشته رو اینقدر با اطمینان می

 این را کیوان با فریاد گفت و از تُن بلند صدایش عسل در خود لرزید.  

میمی  - داره؟  عوارضی  چه  بابای دونی  به  خطرناکه؟  و  اعتیادآور  چقدر  دونی 

 شه؟ بفهمه چه حالی می  بیچاره فکر نکردی که وقتی

 دستش را به دیوار پشت عسل تکیه داد و نهیب زد: 

 خوری؟ چند وقته؟روزی چندتا می -
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 با صدایی مرتعش گفت:

شه. از همون  شم بخورم چون حالم بد میهر هفت هشت ساعت مجبور می  -

 ها شروع شد. موقعی که اون ترس و اضطراب

گریه هق  تنش  هق  آهسته  و  شد  بلند  زانوها  اش  روی  خورد،  سُر  دیوار  روی 

ای  ها گرفت. دست کیوان مشت شد. با ضربهنشست و صورتش را میان دست

 قرار بود. زد و بیآهسته به دیوار، از عسل فاصله گرفت. مقابلش قدم می

گفت،  دونه چه حالی شدم وقتی دکتر از عوارض و خطراتش میفقط خدا می  -

 زد.  ست قلبی و کما و مرگ مغزی حرف می لرزید وقتی از ایتمام تنم می 

 داشت. سمت عسل چرخید و مقابلش زانو زد:کرد و قدم برمیکیوان غرولند می

 گرفتی؟داد کی بود؟ از کی قرص می اون که بهت قرص می -

 عسل با التماس گفت:

تو رو خدا نذار بابا بفهمه، کیوان تو رو خدا آبرومو نبر... نذار کسی بفهمه. به    -

 خورم. دا دیگه نمیخ
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 ها گرفت و تکان داد:هایش را میان دستشانه 

 گرفتی؟ بگو از کجا قرص می -

 با ترس و گریه جواب داد:

مدرسه  - دخترای  از  یکی  ملودی،  میاز  پول اس!  ازم  و  گرونه  قرصاش  گفت 

 گرفت. می

کیوان عصبانی و مضطرب مقابلش نشسته بود و فکرش درگیر بود. عسل کمی 

 های سرد کیوان را فشرد. ملتمسانه گفت:زید و دستجلوتر خ

توروخدا کیوان... تو رو خاک مامان... به بابا حرفی نزن، به مدرسه چیزی نگو...    -

 ره. تو مدرسه آبروم می

کیوان با درماندگی به عسل نگاه کرد، دیدن نگاه پرخواهش دخترک قلبش را  

 فشرد، پلک بست و نفسش را بیرون داد. می

خوام  گم به خاطر اون ترسیدی و میی احضار جن رو... میگم قضیه ه بابا میب  -

باید  بیای،  باهام  باید  بشی.  کنی خوب  هوایی عوض  و  حال  تا  اصفهان  ببرمت 
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شه، مراقبت باشم. دوز قرصا باال بوده و واسه ترک کردنش حالت خیلی بد می

 شه از بابا پنهون کرد.  جا بمونی نمیاین

شد. ادامه  های عسل شنیده میی گریهث کرد و فقط صدای آهستهای مکلحظه

 داد: 

ده، یه جوری باید لو بدیمش.  اون دختره عوضی حتما داره به بقیه هم قرص می  -

هرچی  کردن  ترک  واسه  بدی  قول  اگه  بفهمن.  مدرسه  مسئوالی  و  مدیر  باید 

کنیمی همکاری  باهام  و  بگیری  گوش  رو  میگم  نه  منم  باب،  نه  ذارم  بفهمه  ا 

 ات. مدرسه 

 عسل سر کج کرد و مطیعانه لب باز کرد:

ام  دم. ولی بیام اصفهان، درس و مدرسهچشم داداش، هرچی تو بگی... قول می  -

 گیری؟شه؟ چجوری اجازه ام رو میچی می

 کنم. فقط بهم قول همکاری بده. تو فکرش رو نکن، خودم درستش می -

 سر جنباند و دماغش را باال کشید: 
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 دم. چشم، قول می -

پاشو برو صورتت رو یه آب بزن. چمدونت رو هم آماده کن. فردا صبح اول وقت   -

 کنیم.حرکت می

جان سمت اتاقش رفت، نگاهش دور تا دور اتاق درهم ریخته  هایی بیعسل با قدم

حس خفگی داشت و هایش را پاک کرد.  اش چرخید. با سرانگشت اشک و آشفته

از سرش برداشت. دکمه  باز کرد و مانتو را روی  مقنعه را  های مانتو را تند تند 

 ای به در اتاق خورد و کیوان صدا زد: تخت انداخت. تقه

 عسل...  -

نما بود. اش زیاد از حد باز و بدن دخترک نگاهی به خودش انداخت، تاپ بندی

 اش را بست.سینه ی رویاش را تن کرد و دکمهشومیز لیمویی

 بله، بیا داخل...  -

 در آهسته باز شد، کیوان با اخم ظریفی وارد شد و با نگاهی به اطراف گفت: 

 بذار با هم جمعشون کنیم.  -
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توجه به او، شروع به مرتب کردن اتاق  کرد و کیوان بیعسل دلخور نگاهش می

به کار شد. بینکرد. عسل هم لحظه بعد دست  بود و  شان سکوتی سنگ ای  ین 

 دزدیدند.  شان را از هم میحتی نگاه

ساعت از ده شب گذشته بود که صدای باز شدن در حیاط بلند شد.  عسل نگران 

 به کیوان نگاه کرد که کیوان لب زد: 

 نگران نباش، حواسم به همه چی هست.  -

قبل از اینکه بهزاد برسد، عسل سمت اتاقش دوید. بهزاد وارد خانه شد و با دیدن 

 کیوان، لبخند زد: 

 به به آقا کیوان، چه بی خبر!   -

 کیوان با لبخند جواب داد:

 سالم، خسته نباشید -

 گرفت ادامه داد: رفت و کیفش را میحینی که سمت بهزاد می 

 کالسم کنسل شده بود گفتم بیام یه سر بزنم.  -
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 بهزاد کتش را درآورد و گفت: 

 نامزدت چه خبر؟کار خوبی کردی، خوشحال شدم اومدی. از  -

 برد و کمی صدایش را باال برد: کیوان کیف را سمت اتاق می

 خوبه، دیشب تلفنی باهاش صحبت کردم. سخت مشغول درس خوندنه.  -

ای از اتاق گذاشت و سمت آشپزخانه رفت. دو فنجان چای آماده  کیف را گوشه

را خشک هایش  ای کوچک دستکرد و روی میز آشپزخانه گذاشت. بهزاد با حوله

 کرد و پرسید:می

 عسل کجاست؟ خوابه؟  -

 های چای اشاره کرد و گفت:کیوان به فنجان

 نه بیداره، شما بیا یه چای بخوریم، میاد حاال... -

 بهزاد صندلی را عقب کشید و گفت: 

 چیزی شده؟ -

 کیوان سر تکان داد: 
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 ی کوچیک دارم. خواسته بشه؟ یه خواستهنه چی می -

 ای؟ چه خواسته -

 تر شد و فنجان را مقابل پدرش گذاشت:کیوان لبخندش عمیق

 خوام اجازه بدین عسل رو با خودم ببرم اصفهان.می -

 نگاه بهزاد خیره ماند و گنگ پرسید: 

 چرا ؟ اتفاقی افتاده؟ -

 اش آرام باشد. سعی داشت چهره کیوان نفسش را بیرون داد و لب فشرد.

 عسل یه بچگی کرده، از سر کنجکاوی... -

 رنگ از رخ بهزاد پرید و دستپاچه گفت:

 چکار کرده؟ -

پرواس. شناسیدش که... کنجکاو و بیخواسته مثال اجنه رو احضار کنه، میمی  -

راحت  اتاقش  توو  و  بترسه  باعث شده شبا  یا هرچی،  بوده  توهم  اما خب حاال 

 اشه. گفتم اگر اجازه بدین...نب
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 طاقت از جا بلند شد و سمت اتاق عسل رفت. کیوان به دنبالش صدا زد:بهزاد بی

 بابا یه لحظه وایسا... چیزی نشده... بابا... -

 مقابل اتاق عسل، رو به روی پدرش ایستاد و مانع شد.

خونه دور    برم یه مدت از اینهیچ اتفاقی نیوفتاده، فقط ترسو شده همین! می  -

 گردیم. شه برمی باشه حالش خوب می

 بهزاد دست به صورتش کشید و نفسش را بیرون داد. 

دونستم یه غلطی  کنه همینه... میگم حالش خوب نیست، بدخلقی می هی می  -

 کرده! 

دم  گین غلط کرده، خب ناراحت نباشید دیگه. من قول میخودتونم دارین می -

 سل سابق! از اصفهان برگشت بشه همون ع

 بهزاد سر کج کرد و با کالفگی گفت:

خوام ببینمش  خوام چکارش کنم؟ میذاری برم تو اتاق؟! مگه میاالن چرا نمی  -

 از زبون خودش بشنوم چکار کرده چی شده!؟ برو کنار پسرجون. 
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کیوان ناچار کنار رفت و بهزاد در را باز کرد. عسل روی تخت نشسته و زانوهایش  

ب بغل گرفته  از  را  قبل  بود.  به زمین چشم دوخته  از اشک  با صورت خیس  ود. 

 اینکه بهزاد حرفی بزند، لب زد: 

 ببخشید بابا...  -

های آهسته کنار تخت رفت و نشست. دیدن صورت خیس از اشک بهزاد با قدم

 دخترکش و آن نگاه هراسان خشمش را فروکش کرد. با مالیمت پرسید:

ا  - از  بود دخترجون؟ چرا  این همه مدت تو هرشب  چه کاری  ول بهم نگفتی؟ 

 ترسیدی و به من چیزی نگفتی؟!  

 عسل سر به زیر جواب داد:

 خواستم سرزنش بشم.ای کردم، نمیدونستم کار احمقانهمی -

بهتر نیست به جای اینکه بری اصفهان، ببرمت پیش روانپزشک. اینجوری بهتر   -

 کنی!فراموش می

 خوام یه مدت اینجا نباشم. حال و هوام عوض بشه. نه باباجون، فقط می -
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 بهزاد سکوت کرد و دلش راضی به رفتن نبود. کیوان مداخله کرد: 

دم کنم. قول می نگران هیچی نباشید بابا. درس و مدرسه و همه رو هماهنگ می  -

 بعد یه هفته همه چی به حالت عادی برگرده. 

 سر تکان داد و گفت:  با نارضایتی و اجبار 

 باشه، اما بیشتر از یه هفته نشه...  -

 

*** 

می آزار  را  گوشش  خشن  و  گنگ  خانهصداهای  متروکه...  داد.  و  متوحش  ای 

رعباسکلت و  گرفته  خاک  قهقههایی  صدای  جیغ  انگیز.  فریادهایی  صدای   ...

با چشممانند... انسان ن زده به  هایی از حدقه بیروهایی که گوشه و کنار خانه 

داد. پیچید و جوالن میای نامعلوم خیره بودند. درد در تمام بدن عسل مینقطه

کرد. تنش خیس از عرق بود و  کشید و سرانگشتانش گزگز میپاهایش تیر می

فشرد. هراسان از خواب پرید و نفس نفس  هایی تنومند گلویش را میانگار دست
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گونه غلتید. کیوان  زد. اشک می با  هایش روی  و  بود  پایین تخت، دراز کشیده 

باز کرد. فورا از جا برخاست و عسل را در آغوش   صدای هق هق عسل چشم 

 کشید:

 هیس... آروم باش، من کنارتم. چیزی نیست...نترس!   -

 عسل با صدایی لرزان التماس کرد:

 کنه.حالم خیلی بده، کیوان تو رو خدا یه کاری کن. تمام تنم درد می -

 شه. صبر کن االن میام. عسل! بابا االن بیدار میتر آروم -

لرزید.  از اتاق بیرون رفت و عسل زانوهایش را بغل گرفته بود. تنش داغ بود و می

 کیوان با لیوانی آب و قرص برگشت.

 عسل با دیدن قرص پرسید:

 این چیه؟ مگه نگفتی...  -

 کیوان حرفش را قطع کرد: 
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کنه  ، اینو خودشون دادن. دردت رو کم میظهر رفته بودم کلینیک ترک اعتیاد  -

جاییم دارم زود بهت قرص اما قطع نه! باید طاقت بیاری عسل. امشبم چون این

 دم که بابا نفهمه. بریم اصفهان خیلی بیشتر باید تحمل کنی.می

هایش را پاک کرد و قرص را برداشت. لیوان آب را یک  عسل با پشت دست اشک 

 گزید. هایش نبود و از درد لب مینفس سر کشید. حریف اشک

این    - بابا  اینقدر گریه نکن،  پاهاتو ماساژ بدم.  بذار دست و  دراز بکش عسل، 

 فهمه به خدا.حالت رو ببینه می

 اش بلند نشود. عسل دراز کشید و بالش را روی صورتش فشرد تا صدای گریه

*** 

های  طور که فرشانصدای بلند جاروبرقی در فضای خانه پیچیده بود و مائده هم

خورد،  کشید و هیکل درشتش به سختی تکان میای رنگ سالن را جارو میقهوه

 زد:با صدای بلند نیش و کنایه می
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لیاقت! بعد دو سال خواستگار داره واسش میاد  ی لوس و بیاه اه اه... دختره   -

ق چپیدی که  ها زانو بغل گرفتی تو اتاچه ادا اطواری راه انداخته. مثل ننه مُرده

چی مثال؟ االن باید با دُمت گردو بشکنی و بیای یه دستی به سر و روی این خونه  

و اون قیافه نکبتت بکشی که حداقل این خواستگارت فرار نکنه! خاک بر سرت 

که اینقدر اشک ریختی چشات عینهو موش کور شده و دماغت اندازه بادمجون  

اندازه به  کرده.  افورم  از ریخت  کافی  نمیی  باباتو  وگرنه جلو  بزنه تادی  گرفتم 

خورد و خاکشیرت کنه. واسه این پتیاره خواستگار میاد من باید کُلفتی کنم... 

 شاهلل که همین امشب دستت رو بگیره گورتو گم کنی بری از این خونه... ان

هایش سرخ و متورم بود.  ی اتاق، لب پنجره نشسته بود و پلکمهدخت گوشه

آمد، ریخت. با هر کلمه که از دهان مائده بیرون مید و اشک می ساییدندان می

هایش بیشتر گوشت کف دستش را  شد و ناخنتر مشت میهایش محکمدست 

ای  های پنجره نگاه کرد، لحظههایش تند و عصبی بود. به شیشهفشرد. نفسمی

تکه با  و  بشکند  را  شیشه  خواست  مشت  دلش  دست  بزند.  را  رگش  آن  از  ای 

اش تا نزدیک شیشه رفت و باز پایین افتاد. هق هقش بلند شد از اینهمه ه شد

 ناتوانی و درماندگی.
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 صدای جاروبرقی قطع شد و غرولندهای مائده ادامه داشت.  

با دست و  زانوها گذاشت  را روی  را میها گوشدخترک سرش  تا هایش  فشرد 

را کمتر بشنود. لحظه مائده  برهمصدای کریه  بعد صدای  خوردن در حیاط   ای 

بلند شد. از پنجره بیرون را نگاه کرد، مائده رفته بود. سکوت خانه را فراگرفته  

زنگ  گوشش  در  مائده  پدرش! صدای  آمدن  تا  بود،  نمانده  ظهر  تا  چیزی  بود. 

 خورد...می

 شاهلل همین امشب گورتو گم کنی! ان -

ت از جا بلند شد،  طاقکرد. بی کجی میی گودرز مقابل چشمانش به او دهنچهره

کوچکی   دستی  ساک  انداخت.  سرش  روی  شالی  و  کرد  تنش  مانتو  عجله  با 

های اش را هم داخل ساک انداخت. با قدم برداشت و یک دست لباس و شناسنامه

هایش را پاک کرد. پشت در که  تند از خانه بیرون رفت و با پشت دست اشک 

ست... در قفل بود! ناامید به  هایش فرو نشرسید تمام امیدش ناامید شد و شانه 

کرد که دید کلیدی داخل قفل چرخید. ترس تمام وجودش  در قفل شده نگاه می

را گرفت، مائده یا جمال اگر بودند، با دیدن آن ساک دستی روزگارش سیاه بود.  
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کرد و خشکش زده بود که پریدخت را دید.  هایی گرد شده به در نگاه میبا چشم

حرف به یکدیگر زُل زده بودند. پای خواهرش را پایید و بینگاه پریدخت سر تا  

دست پریدخت روی در لغزید و آهسته از جلوی در کنار رفت. در را باز گذاشت 

 و لب زد: 

 من ندیدمت... برو!  -

مهدخت نگاه از خواهرش گرفت، تا جلوی در رفت و باز برگشت. پریدخت هنوز 

 کرد. آهسته گفت:ایستاده بود و نگاهش می

 خداحافظ...  -

هدف و  های تند و بلند، راهی بیاز خانه بیرون رفت و در را بهم کوبید. با قدم 

می فشرده  دستش  در  کیف  بند  بود.  گرفته  پیش  در  را  مقصد  و بدون  شد 

هایش خیس از عرق بود. به هیچ چیز فکر نکرده بود، به کجا رفتنش، کجا  ت دس

 ماندنش، هیچ چیز... 
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پیچ محلهکوچه در  پیچ  به خیابان اصلی رسید. جلوی های  و  کرد  را طی  شان 

مطب دکترحاتمی رسید. نگاهی نومیدانه به مطب دکتر انداخت و زهرخندی روی  

 لبش نشست. زیر لب زمزمه کرد:

 خوای کمکم کنی و مثل دخترتم...هه! نده اومدی که میفقط گُ -

با صدای بوق ماشینی که درست پشت سرش ترمز کرد، هینی کشید و به عقب  

های رنگین بهزاد گره خورد که پشت رُل نشسته بود و برگشت. نگاهش به چشم 

کرد. چند قدم به عقب برداشت و به محض باز شدن با اخم ظریفی نگاهش می

 گرد کرد و رفت. صدای بهزاد بلند شد:عقب در ماشین

 مهدخت... مهدخت وایسا... -

داشت که بند کیفش رو به عقب کشیده شد. توجه به صدای دکتر قدم برمی بی

 ایستاد و به بهزاد نگاه کرد. 

 وایسا دختر، باور کن من اومدم با پدرت حرف زدم ولی...  -

 مهدخت بغض کرده میان حرفش پرید:
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 خوان از دستم راحت بشن، خالص بشن.  مشکلشون پول نبود. کال می  آره، ولی   -

 بهزاد سر کج کرد و با استیصال گفت:

گی چکار کنم دخترجون؟! به خدا اگه هرچقدر پول بخوان حاضرم بدم.  خب می  -

 خوایم مهدخت ازدواج کنه.گن ما می اما می 

 مهدخت نگاهش را به زمین دوخت و زیر لب گفت: 

ی گودرز  شه، بدتر از خونهرم... مهم نیست چی می نیست، دارم می دیگه مهم  -

 که سرم نمیاد! 

 اخم بهزاد غلیظ شد و نهیب زد: 

 خوای بری؟ فرار کردی؟!  یعنی چه که می -

 حرف سر تکان داد.دخترک بی

 زنیم. فرار راهش نیست. برو دختر جون.برو تو مطب حرف می -

 و گفت:  مهدخت نگاه خیسش را به بهزاد دوخت

 گردم.نه، من برنمی -



www.taakroman.ir  

 
  

 
131 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 بهزاد چشم درشت کرد و تشر زد:

 زنیم. گفتم برو با هم حرف می  -

بار مهدخت سمت مطب قدم برداشت. مطب هنوز خلوت بود و تنها شهین این

 پشت میز نشسته بود که با دیدن دکتر از جا بلند شد، آهسته سر جنباند:

 سالم آقای دکتر. -

های سنگین منشی، وارد اتاق دکتر ت، مهدخت زیر نگاهبهزاد زیر لب سالم گف 

ی اتاق  شد. روی صندلی نشست. بهزاد کتش را درآورد و روی جالباسی گوشه 

 آویزان کرد. صندلی را عقب کشید و مقابل مهدخت نشست.

 ی غمگین دخترک انداخت و پرسید: دکتر نگاهی به چهره

 جوری شنیدم!  ببینم مگه تو قبال ازدواج نکردی؟ من این -

 مهدخت سر جنباند و لب زد: 

 چرا، عقد بودم.  -

 ری... خب بعد از طالق که آزادی، اصال چرا نمی  -
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 مهدخت که متوجه منظور دکتر شد، حرفش را برید و گفت: 

انون  عقدمون محضری نبود. تو شناسنامه ثبت نشده بود واسه همین از نظر ق  -

 هنوز پدرم قیم منه. 

حل، پوفی کشید و پنجه میان موهایش کشید. مهدخت بهزاد ناامید از این راه

گونه و  شد  جمع  خودش  در  زبانش  بیشتر  روی  که  حرفی  خجالت  از  هایش 

هایش را فشرد و نفسش را کمی آزاد کرد. مِن مِن  چرخید رنگ گرفته بود. لبمی

 کنان گفت: 

 شه..... اگه میاوم... چرا... یعنی. -

 بهزاد با اخم ظریفی نگاهش را تیز کرد، منتظر پرسید: 

 شه چی؟اگه می -

 اوم... خب... من... من شنیدم شما...  -

 و بزن. چی شنیدی؟ حرفت -
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ی چشمش نشسته  شرمگین بغضش را قورت داد و قطره اشک لجوجی که گوشه

کار برد و یک نفس    بود را با سرانگشت گرفت. پلک فشرد و تمام توانش را به

 گفت:

 کنید؟ شنیدم شما خانومت فوت شده. خب... خب چرا خودتون عقدم نمی -

کرد، گلویش خشک شده بود و متعجب از پیشنهاد زده نگاهش میبهزاد مات

زد. دخترک با صدایی مرتعش ادامه مهدخت، به او خیره شده بود و پلک نمی

 داد: 

اختیار خودم و یه زندگی  شم صاحب جا میبعد یه مدت طالقم بدین، بعد اون  -

 دم.  جدا واسه خودم تشکیل می

 ای استهزاآمیز کرد و گفت:بهزاد تک خنده

گی دخترجون؟ مگه بچه بازیه؟ بعدم تو همسن دختر منی! االن وقت  چی می   -

 ازدواج پسرمه نه من که پنجاه سال رو هم رد کردم! 

 و ملتمسانه گفت: های مهدخت صورتش را خیس کرده بود اشک 
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خوام، هیچی... عقدم کنید و یه مدت بعد طالقم بدین. نه  هیچی ازتون نمی  -

مهریه، نه مراسم نه هیچی... فقط منو از اون جهنم نجات بدین همین! من جایی  

خوامم سمت قانون و مددکاری و این جاها هم برم. تنها راه رو ندارم برم، نمی

 خالص شدنم همینه! 

 شد متأثر گفت: های دخترک، قلبش فشرده می ز دیدن اشکبهزاد که ا

کنم. بعدش رم سفر... دارم کارامو رو به راه میدخترجون من سه ماه دیگه می  -

 رم. چطور عقدت کنم و ...واسه همیشه می

 مهدخت نگاه به بهزاد انداخت، میان حرفش پرید:

ماه ازتون طالق    شم. بدون هیچ ادعایی سر سهبه خدا واستون دردسر نمی   -

 گیرم. می

 سرش را پایین انداخت و با خجالت ادامه داد:

 تو این سه ماه، من مطیع شمام... رابطمون هر جور که خواستین...  -

 بهزاد با کالفگی لب زد:» ال اله اال اهلل... «



www.taakroman.ir  

 
  

 
135 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ای سکوت شد و باز  مهدخت خجول، لب گزید و حرف در دهانش ماسید. لحظه

 شد گفت:به سختی شنیده می مهدخت با صدایی که

بینم نه شما،  گم اما هرجور فکر کنید باز منم که آسیب می ببخشید که اینو می  -

 خواین کمک کنید...منم که باید اعتماد کنم. پس اگه می

دست جدیت  بهزاد  با  شد،  متمایل  جلو  به  کمی  و  گذاشت  میز  روی  را  هایش 

 پرسید:

ی پر از گرگ، تو یه دختر  شی؟ تو این جامعهفکر کردی بعد از طالق راحت می  -

تونی راحت زندگی کنی؟ خرجت رو از کجا میاری؟ ی بیست ساله ، میمطلقه

با کدومای که میامنیت خونه تنها زندگی کنی  کار    خوای  و  مَرده؟ اصال خونه 

 واست گیر میاد؟

تلفن روی میز زنگ خورد، بهزاد گوشی را برداشت و صدای منشی در گوشش 

 پیچید: 

 ببخشید آقای دکتر، مطب شلوغ شده. بیمارا منتظرن!   -
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 یه چند لحظه دیگه صبر کنید...  -

 گوشی را قطع کرد و رو به مهدخت با آرامش گفت: 

 اس؟پدرت االن خونه -

 سرش را به طرفین تکان داد:

اومدم که نبود اما بعید نیست تا االن برگشته باشه. آخه امشب اون خواستگارم    -

 قراره بیاد.  

تو االن برو خونه، شماره همراه پدرت رو واسم بنویس. من ظهر باهاش حرف    -

 کنم بالخره. زنم. یه راهی پیدا میمی

هراسید. از جا تکان نخورد و  خانه می دخترک پای رفتن نداشت و از برگشتن به  

 اش را به بهزاد دوخت. بهزاد آهسته پلک زد: نگاه درمانده 

 ذارم به اجبار عقدت کنن. برو دخترجون، برو نترس. من نمی -

بود را برداشت،  برد و تکه کاغذی که روی میز  مهدخت دست لرزانش را جلو 

 شماره را یادداشت کرد.  بهزاد خودکاری سمتش گرفت و او با گرفتن خودکار،
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دزدید و زیر لب آهسته خداحافظی کرد. از اتاق  مهدخت نگاهش را از بهزاد می

بیرون آمد و بیمارهایی که در سالن انتظار مطب بودند کنار گوش یکدیگر پچ پچ 

نگاه می و  مالمتکردند  بودند. های  دوخته  دخترک  به  را  تحقیرآمیزشان  و  وار 

ها از مطب بیرون رفت. کوچه  توجه به آنادت کرده بود و بی ها ع دیگر به این نگاه

قدم های محلهپس کوچه با  را  به خانه شان  کرد. هرچقدر  بلند طی  و  تند  های 

ها پر  رفت. کوچه شلوغ بود و پسربچهشد ضربان قلبش باالتر میتر مینزدیک 

می بازی  فوتبال   هیاهو  با  و  صدا  و  ح سر  نفس  و  رسید  در  پشت  بس کردند. 

شنید. در باز شان را فشرد، صدایی نمی اش را بیرون داد. زنگ بلبلی خانه شده 

مائده چشم و  را  شد  نازکش  ابروهای  و  بود  بیشتر درشت کرده  را  های گردش 

 درهم آمیخته بود. تشر زد:

 ی کی رفتی هان؟ بیا تو ببینم!  معلوم هست کدوم گوری رفتی؟ با اجازه -

ه که صدای مائده را شنیده بود، توپ را زیر پایش نگه  ای ده دوازده سالپسربچه

 داشت و با لودگی گفت:

 رفته بوده عکس بگیره...  -
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هایش را کج کرد و با تأسف ها با صدای بلند قهقهه زدند و مائده لب ی بچهبقیه

آلود وارد حیاط  گونه سر تکان داد. مهدخت لب به دندان گرفت و بغضو سرزنش

در بلند شد و بعد هم صدای غرولندهای مائده... دخترک اما  شد. صدای کوبیدن  

های سریع وارد خانه شد. پریدخت از اتاق بیرون آمد و با دیدنش، مات با قدم 

 زده نگاهش کرد و لب زد:

 چرا برگشتی دیوونه؟!  -

هایش سرازیر شد و از کنار پریدخت رد شد. وارد اتاق  های اشک روی گونهقطره 

ی اتاق کِز  اش بلند شد. تمام روز را گوشه. هق هق گریهشد و بغضش شکست

می بیراه  و  بد  مدام  مائده  بود.  میکرده  پریدخت سرزنش  و  چرا  گفت  که  کرد 

 برگشته؟!  

هایش را  ساعت هفت شب بود که صدای جمال به گوشش رسید. مضطرب دست 

 فشرد. صدای پدرش بلند شد: مشت کرد و می 

 مهدخت... دختر بیا ببینم.  -
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های سست، سالنه سالنه از اتاق بیرون رفت. جمال جلوی درگاه آشپزخانه  با قدم 

ایستاده بود و مائده بچه به بغل، کنارش بود. رو به روی پدرش ایستاد و زیر لب  

 سالم کرد. جمال ابرو در هم کشید و عتاب کرد:

 خبر؟ هان؟ تو امروز کجا رفتی بی -

 داد:   آب دهانش را قورت داد و آهسته جواب

 مغازه رفتم، چیزی الزم داشتم!   -

تو غلط کردی، گوه خوردی. بگو رفته بودم هرزگی! رفتی مطب این یارو دکتره،    -

 شماره منو دادی که چی بشه؟ 

 مائده دست جلوی دهانش گرفت و چشم درشت کرد: 

کنی؟ کشی؟ حیا نمیگی جمال؟! دختر ، تو خجالت نمیعه عه عه... راست می  -

خوای با آبروی پدرت بازی کنی؟ به این پیرمرد رحم کن اینقدر خونش  تا کی می

 رو به جوش نیار... 

 ی مهدخت را گرفت. دندان سایید و گفت:جمال چنگ انداخت و با خشونت یقه
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شم. از خودم در عجبم که  آبرو راحت میبیفردا برای همیشه از دست توئه    -

ی ننگی مثل تو رو تا حاال نکشتم و نگهت داشتم. فردا که با همون دکتر  چرا لکه

زنم و واسه ام خط میی من گذاشتی بیرون، اسمتو از شناسنامه و از خونهپات

 همیشه برای من میمیری. فهمیدی؟!  

اش را ول کرد. مائده  ال یقهریخت و جمشکسته اشک می مهدخت هراسان و دل

 کرد و متعجب پرسید:گنگ نگاهشان می

 ره؟!چی گفتی جمال؟ فردا با دکتر می  -

بلند پریدخت و مهران گوشه از جا  با حرف جمال  از سالن نشسته بودند و  ای 

شدند. آهسته جلو آمدند و همگی چشم به دهان جمال دوخته بودند و منتظر  

 :آلود گفتبودند. جمال اخم 

دونم چی گفتن به هم. ولی دکتره زنگ زد و  خر رفته مطب دکتر، نمیاین کره  -

خوام از دست این خوام، میدم منم گفتم پول نمی گفت هرچی پول بخوای می

آبرو راحت بشم تا نزدم نکشتمش. گفتم خودت حاضری بیای همچین دختری  بی

شده و خدا زده پس شناسنش رو بگیری؟ حاال یکی پیدا  که همه به هرزگی می
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ذاری؟ گوشی رو روش قطع کردم ولی باز دو ساعت  خواد بیاد. تو نمیگردنش می

دم، دخترتم از  دم، به خودتم پول اضافه میبعد زنگ زد که آره، من بدهی رو می

 برم. اون خونه می

 مائده دستپاچه پرسید:

 ده؟چقدر می -

 جمال شانه باال انداخت و لب زد:

 دونم!چه می -

 مائده چشم و ابرویی کج کرد و گفت: 

 ده شیربهاس که بعد منت نذاره. گرونم حساب کن باهاش.بگو پولی که می -

 پریدخت با تمسخر گفت:

 خوای؟ تو شیرش دادی که شیربها می -

 جمال تشر زد: 

 ساکت شو پری! مائده شیر نداده من که نون دادم...  -
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و چشم  انزجار  با  اشک  مهدخت  از  که  هایی خیس  بود  دوخته  پدری چشم  به 

 فروخت. سمت اتاقش رفت که صدای جمال بلند شد:آشکارا او را می

گودرز رو رد کردم اما این یارو گفته امشب میاد باهات حرف داره، یه لباس    -

 مثل آدمیزاد بپوش. 

می  گمان  شد،  اتاقش  نزدیک وارد  و  نزدیک  اتاق  دیوارهای  میکرد  شوند. تر 

شد و راه نفسش را بند آورده بود. اش فشرده میروی سینهسنگی بزرگ انگار  

سوخت و نفیری زهرآلود ته گلویش را به درد آورده بود و منتظر  هایش میچشم 

ها رفت، بلوز دامنی زرشکی برداشت و رها شدن بود. با اکراه سمت کمد لباس

 روسری گلبهی رنگ.

کرد. ا روی سرش مرتب میی دیوارکوب اتاق ایستاده بود و روسری رجلوی آینه

 آمیز گفت: پریدخت وارد اتاق شد و یک تای ابرویش را باال انداخت، طعنه

کردم. کاش عکسای تر از اونی هستی که فکر مینه خوشم اومد ازت... زرنگ  -

اینجوری شوهر دکتر تور میمن پخش می اینقدر پولدار و  شد و  زدم. المصب 
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ره! به جای اون تار موهای سفید ال به الی  جذابه آدم سن و سالش رو یادش می

 گیره. موهای سر و ریشش، اون دو تا چشم رنگی و درشتن که چشم آدم رو می

 مهدخت تشر زد:

خفه شو پری... تو چجور خواهری هستی؟ به جای اینکه مرهم دردم باشی،   -

 پاشی به زخمم؟  نمک می 

 آلود جواب داد:پریدخت اخم

و این موقعیت، با این اوضاع مالی ما و بدنامی که واسه تو  گم؟ تمگه دروغ می  -

 درست شده یه همچین خواستگاری مگه بده؟ 

خواست که منو به خاطر خودم من نه دنبال پولم نه خوشگلی، دلم آدمی رو می   -

 بخواد. فکر کردی واسه چی داره میاد؟ عاشقم شده؟ 

 پریدخت دهن کج کرد و با تمسخر گفت:
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دونی  شو بخور. میهه... عشق! عاشقی! عشق و عاشقی رو بذار دم کوزه آب  -

شی؟! حاال گودرز پیر و خرفت بود. اینکه دیگه باید کنارش چقدر خوشبخت می

 با دُمت گردو بشکنی! 

 مهدخت با کالفگی به در اتاق اشاره کرد و گفت: 

 خدا پری... برو بیرون حوصله این حرفارو ندارم.برو، برو تو رو به  -

پریدخت پشت چشمی نازک کرد و از اتاق بیرون رفت. صدای زنگ خانه بلند 

تر کشید و  اختیار محکمشد و قلب دخترک از جا کنده شد. گره روسریش را بی

بود. صدای کناره و مضطرب  گرفت  دندان  به  لب  را دست کشید.  های روسری 

 رسید.یاال از سالن به گوش می آمدگویی وخوش

ی اتاق نشست و زانوهایش را بغل گرفته بود. در باز شد و پریدخت وارد گوشه

 اتاق شد. ذوق زده گفت: 

هاشو که نگم برات...  مهدخت اگه ببینی چه دسته گل خوشگلی آورده! شیرینی  -

باکل این منطقه رو بگردی اینجوری پیدا نمی ور کن  کنی. وای از محله گفتم، 

 کنن. شانس داری بخدا! ی دخترا بهت حسادت می همه
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 آلود گفت: میل و بغضمهدخت اما بی

 شه. شه ادامه ندی؟ به خدا حالم داره بد میپری می -

و   کرد  باز  را  در  مائده  باشد،  داشته  دادن  پریدخت مهلت جواب  اینکه  از  قبل 

 سرک کشید: 

خوام با مهدخت حرف بزنم. ایش... ه می گپری بیا بیرون ببینم، از راه نیومده می  -

 اس خواستگاری دختر چهارده ساله اومده! انگار جوون بیست ساله 

 پریدخت ابرو باال انداخت:

 خواد مهدخت چای ببره بعد... وا... نمی -

 مائده چینی به دماغش انداخت:

لش  برن که داماد یه نظر عروس رو ببینه بپسنده... اینو که تمام هیکچای می  -

 بازی جمع بشه حالم بهم خورد. رو همه دیدن. پاشو بیا بیرون زودتر این مسخره

های بلند سمت در رفت و رو مهدخت با حرص لب گزید و از جا برخاست، با قدم 

 به روی مائده ایستاد. چشم ریز کرد و با صدایی خفه تشر زد:
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فعال دور، دور توئه...  کنم.  هاتو تالفی مییه روز تمام این حرفا و نیش و کنایه  -

 شه! تونی بتازون، نوبت منم میتا می 

 بذار خرت از پل رد بشه بعد زبون درازی کن!   -

 رو گرداند و از اتاق بیرون رفت، پریدخت هم به دنبالش راهی شد. 

ای به در اتاق خورد. مهدخت دستپاچه دستی به روسری  ای نگذشت که تقهلحظه

 زد:  و پیراهنش کشید. آهسته لب

 بفرمایید. -

ای سر به زیر ایستاده بود. آهسته سالم کرد  بهزاد وارد اتاق شد و مهدخت گوشه

و بهزاد با لبخند نرمی جواب داد. ظاهرش مثل همیشه بود، با همان کت و شلوار 

 و عطر خوش همیشگی.

تشکچه بشیند.  روی  مقابلش  کرد  اشاره  مهدخت  به  و  نشست  اتاق  کنار  ی 

نه نشست. سکوت سنگینی در فضای اتاق حاکم بود. بهزاد با  دخترک با طمانی

 ای گفت:صدای آهسته
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 زنم. نگرانم کسی حرفامو نشنوه.  ببخش که اینقدر آهسته حرف می -

 مهدخت با همان آهستگی جواب داد:

 اشکالی نداره، راحت باشین. -

 ای کرد و ادامه داد: بهزاد تک سرفه 

هایی که با پدرت داشتم مجبور  ا خب با صحبتدونم پدرت گفته یا نه؟ امنمی  -

خوام تمام شرایط رو بگم. خوب  شدم به پیشنهاد تو فکر کنم. اما همین اول می

 فکراتو بکن. اگر موافق نیستی بگو. 

 کشید و گفت: اش میمهدخت ناخنش را روی دامن زرشکی

 کنم. هرچی باشه قبول می -

 بهزاد با اطمینان و تحکم لب باز کرد: 

جوره به  نه! اول حرفامو گوش کن... ببین دخترجون، سفر من حتمیه و هیچ  -

شه بین ما. اول اینکه قرار نیست  تأخیر نمیوفته. پس این یه قرارداد سه ماهه می

ی من مهمونی و بعد هیچ اتفاقی بین من و تو بیوفته. تو فقط دو سه روز خونه
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خ میواست  اینکه  ونه  دوم  نیستیم!  هم  خونه  یه  تو  ماه  سه  این  حتی  و  گیرم 

نمی بچههیچوقت  در خوام  فکر  هزارجور  چون  ببرن،  ازدواج  این  از  بویی  هام 

کشم. شاید باور نکنن هام خجالت میکنن و اینکه من خودم جلو بچهموردم می

با  این فقط یه ازدواج سوری بوده و فکرکنن پدرشون سر پیری از رو ی هوس 

یکی همسن دختر خودش ازدواج کرده. سوم اینکه تو توی این سه ماه یه کار  

کنی و جای مناسب واسه زندگی. چون زندگی سختی در انتظارته  خوب پیدا می

 گم؟ دونی که چی میاگر بخوای چهارچوب اخالقی خودت رو حفظ کنی، می

 مهدخت شرمگین سر جنباند و لب زد:

 دونم.آره، می -

 زاد نفسش را بیرون داد و گفت: به

گیرم. چون اصال این ازدواج رو  و حرف آخر اینکه من هیچ مراسمی واست نمی   -

سر و  دیم و بیقبول ندارم و واسم رسمیت نداره. فردا کارای قانونی رو انجام می

و  اندازه ساکت  همین  میای طالقمون هم،  همراهم  مراسمی  بدون هیچ  و  صدا 

 تو این شرایط رو قبول داری؟ اس. حاال  مخفیانه



www.taakroman.ir  

 
  

 
149 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 ی مهدخت غلتید.قطره اشکی روی گونه

 قبوله  -

*** 

محمدی کنار باغچه را  ی گلوزید و شاخ و برگ بوتهباد بهاری آرام و مالیم می 

خوش  می عطر  خنک...  نه  و  گرم  آنچنان  نه  هوا  و  بود  ظهر  نزدیک  رقصاند. 

ا پُر کرده بود. قابلمه را ی نذری زهراخانوم فضای حیاط کوچکشان ررشتهآش

تک اجاق  گوشهروی  قابلمهشعله  کنار  بود.  گذاشته  حیاط  دست ی  به  مالقه   ،

ها را از دست  کرد و نسیم با احتیاط آنهای چینی را پر از آش میایستاده و کاسه 

می  میمادر  تزئین  نعنا  و  پیازداغ  کشک،  با  کوچکی  گرفت.  سینی  توی  و  کرد 

باز بود  برد. در حیاط نیمهها میهای آش را برای همسایه گذاشت؛ ناصر کاسهمی

 و پریدخت سرک کشید:

 خوای؟صابخونه... مهمون نمی -

جون، پری اومد« سمت در رفت نسیم با شنیدن صدای پریدخت از جا پرید:» آخ 

 و رو به پریدخت گفت:
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 اومدی بیا داخل جون، خوشسالم پری -

 انوم احوالپرسی کرد. رو به نسیم گفت: پریدخت وارد حیاط شد و با زهراخ

 بوی آش کل محله رو برداشته، عجب جاافتاده و خوش رنگ و لعابه!   -

 نمایی جواب داد:نسیم با لبخند دندان

 بله دیگه، دستپخت مامان جونمه!  -

ای از حیاط برد. آهسته  پریدخت دست نسیم را کشید و همراه خودش گوشه

 گفت:

 تونم زیاد بمونم. باید برگردم. نسیم شرمنده من نمی -

 چرا؟ چیزی شده؟  -

 پریدخت با ناراحتی سرتکان داد: 

آد  واال اینقدر یهویی شد که اصال خودمم تو شوکم. دیشب قرار بود گودرز بی  -

 خواستگاری دیگه، ولی یهو بابام اومد و گفت کنسله... بگو به جاش کی اومد؟

 نسیم سر جنباند و پرسید:
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 کی؟ -

 رحاتمی! دکت -

 نسیم چشم درشت کرد و صدایش باال رفت:

 چی؟ دکتر حاتمی؟!  -

 عه... داد نزن دختر. آره...  -

 کرد و لب زد: نسیم کنجکاو و منتظر نگاهش می

 خب... نتیجه؟  -

 های نسیم را گرفته بود و سر به زیر گفت: پریدخت با ناراحتی دست 

تو خمره  - رفت  با سر  مهدخت  گفتم  و  اولش خیلی خوشحال شدم،  ی عسل 

شه، بدهی بابام به گودرز رو داد و پنج میلیون  شه. ولی باورت نمیخوشبخت می

اسمی هم شیربها. بعدش اینقدر خرفت و ناخن خشکه که به بابام گفت هیچ مر

 گیرم. انگار اومد مهدخت رو خرید. مهدختم دیوونه قبول کرد.نمی
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نگاه می  تنها  مات و مبهوت  بود. پریدخت قطره  نسیم  مانده  باز  کرد و دهانش 

 ی چشمش جمع شده بود را پاک کرد و ادامه داد: اشکی سمج که گوشه

مح  - میبره  بگیرن عصر  رو  آزمایش  آزمایش، جواب  رفته  با مهدخت  ضر االن 

شرف حتی رن. خیلی دلم سوخت واسه مهدخت. دکتره بیکنه و میعقدش می

 گفته به جز بابا که باید رضایت بده واسه عقد، هیچکس دیگه محضر هم نیاد. 

 صدای نسیم به سختی آزاد شد و گفت: 

زد شه! دکتر حاتمی که تو محل به خداشناسی و درستکاری زبونباورم نمی  -

اینقدر بی اینجوری که تو میرحم  بود  باشه!  بوالهوس  از آب  و  اومده  انگار  گی 

آلود ماهی گرفته و تو این وضعیت یه دختر ترگل ورگل واسه خودش برده... گل

 قشنگ مهدخت رو خریده!  

 پریدخت بغضش را قورت داد و گفت: 

گرفت، یه حلقه دست مهدخت مینداخت و یه چیزی  گودرز حداقل عروسی می  -

 اش... این مرتیکه حتی واسه مهریه گفت پنج سکه! هم پشت قباله
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چشم  مقابل  مهدخت،  غمگین  اما  و  مهربان  و  صورت  بست  نقش  نسیم  های 

 های نسیم صورتش را خیس کرد. اشک 

هایش را پاک در باز شد و نوید وارد حیاط شد. نسیم رو گرداند و تند تند اشک 

سالم کرد. نوید لبخند   کرد. پریدخت با لبخندی تصنعی، بغضش را قورت داد و

 زد و گفت: 

 سالم علیکم پری خانوم. احوال شما؟ آبجی خانومم چطوره؟ -

 نسیم نفسی عمیق کشید و گفت: 

 چه زود اومدی!   -

 رفت، گفت:نوید رو به مادرش سالم کرد و حینی که سمت خانه می 

 وجبی؟دی. چه کار کنم نیمگیری، زود میام گیر میدیر میام بهونه می -

 هراخانوم نگاهش به نسیم افتاد و با اخم ظریفی پرسید: ز

 نسیم... گریه کردی؟ -

 نسیم سر تکان داد:
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 نه، گریه واسه چی؟ -

 آورد و با خنده گفت:هایش را در مینوید کفش

می  - من،  مادر  کردی  پا  به  نذری  اوضاع دیگ  این  تو  نکنه؟!  گریه  خوای 

 ه خدا شوهر نصیبش کنه!  دونه چقدر التماس کرده کشوهری خدا میبی

 نسیم با غیظ گفت: 

ای هم هستین شما پسرا که ای درد... نخیرم اصال اینجوری نیست. چه تحفه  -

 آدم دلش بخواد. 

 با رفتن نوید، پریدخت رو به نسیم گفت: 

 کاری نداری با من؟ برم دیگه!  -

 لب ورچید و جواب داد: 

گذرونیم. حاال بیا بشین یه کاش بودی، با خودم گفتم تا عصر کلی خوش می  -

 کاسه آش که با هم بخوریم، بعد برو. اونا که هنوز از آزمایشگاه نیومدن!  
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باشه و  کرد  کج  سر  بود پریدخت  حیاط  کنار  که  کوچکی  تخت  روی  گفت.  ای 

ی کاسه ی تخت نشست و  نشست و نسیم سینی کوچکی روی تخت گذاشت. لبه

آشی جلوی پریدخت گذاشت و ظرفی هم برای خودش. هنوز قاشق اول را توی 

شان بلند دهان نگذاشته بود که در حیاط را زدند. صدای  منیره خانوم همسایه 

شد. زهراخانوم در را باز کرد و به محض باز شدن در، منیره خانوم وارد حیاط  

ای  خانوم کاسهپرسی کردند و منیرهشد و دخترها به اجبار از جا بلند شدند. احوال

 پر از شکالت را دست زهراخانوم داد.  

ام  دونید سپهر چقدر از دستپخت شما لذت برد. بچهنذرتون قبول، ممنون. نمی  -

تازه امروز از شهرستان برگشته. دیگه به امید خدا چیزی نمونده درسش تموم  

 بشه. 

 به زهراخانوم ادامه داد: نیم نگاهی به نسیم انداخت و باز با ذوق رو 

شاهلل واسش شه. اندیگه درسش که تموم بشه واسه خودش آقامهندس می  -

 آستین باال بزنم و یه دختر خوب و نجیب بگیرم.  
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میمنیره تمجید  و  تعریف  پسرش  از  مدام  خنده خانوم  پریدخت  و  را  کرد  اش 

رده بود.  جوید و خودش را سرگرم ظرف و ظروف کداد. نسیم لب میقورت می

بعد از کمی خوش و بش با زهراخانوم، خداحافظی کرد و رفت. نوید بالفاصله از  

 کنان رو به نسیم گفت:خانه بیرون آمد. خنده 

آخ قربون آبجیم برم اینقدر دلش پاکه، دیگ نذری جمع نشده حاجت گرفت.   -

 خوای؟ بیا اینم شوهر مهندس، دیگه چی می

ی برادرش را نیشگون گرفت. نوید صورتش از  پریدخت پقی خندید و نسیم بازو

 درد جمع شد و ادامه داد: 

کرد هی از  کردم. هی به تو نگاه میگم؟ از پنجره نگاه میخب مگه دروغ می  -

 کرد.پسرش تعریف می

نسیم نگاهی چپ چپ به نوید انداخت و کنار پریدخت نشست. مشغول خوردن  

 سیم گفت: خورد که نشدند؛ پریدخت تند و با عجله می

 تر پری!  وا... چه خبرته؟ یواش -
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 داد جواب داد:اش را قورت میپریدخت حینی که لقمه

برگرده. میمی  - نباشم مهدخت  یا شایدم ترسم من  ببینمش  خوام قبل رفتن 

 بتونم همراهشون محضر برم. 

 ای فکر کرد:دوباره مشغول شد که نسیم لحظه

 ره خونه خودش... اگه امشب می -

 رد و پریدخت منتظر پرسید: مکث ک

 خب...  -

 فردا نباید واسش... -

بقیه پریدخت  و  کرد  قطع  را  حرفش  خجالت  با  با  و  دانست  نگفته  را  حرف  ی 

 ناراحتی گفت: 

این دکتر که من دیدم، کدوم رسم رو به جا آورد که صبح عروسی رو به جا    -

 شم، شایدم رفتم. زنم پیگیر میبیاره!؟ حاال باز من زنگ می 

 اش را بیرون داد و زیر لب غرولند کرد:نسیم نفس سنگین شده 
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مردک خودش جوونیاشو کرده، آرزو نداره اونوقت مهدخت بیچاره هم باید به  -

 ای واسه خودش... پاش بسوزه. شب جمعه

ی خالی را عقب  حرفش را بلعید و با تأسف و حرص، سر تکان داد. پریدخت کاسه

 گذاشت. 

 شمزه بود.دمت گرم، خیلی خو -

 نوش جون  -

 فورا از جا برخاست و رو به زهراخانوم گفت:

 خاله ممنون، خدا قبول کنه. ببخشید من خیلی کار دارم باید برم. -

 نسیم با عجله بلند شد و ظرفی از آش را سمت پریدخت گرفت:

 اینم ببر خونه، واسه تو آماده کرده بودم. -

پریدخت با لبخند تشکر کرد و ظرف را گرفت. با رفتنش نوید به حیاط آمد و  

کرد که ی تخت نشست. لبخند محوی روی لب داشت و مادرش را نگاه میلبه

 زهراخانوم متوجه نگاهش شد. با اخم ظریفی پرسید: 
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ای؟این نگاهت یعنی اومدی  وقت روز خونهچه خبره نوید؟ چه حرفیه که تو این    -

 که حرف بزنیم.

 ای کرد و گفت: نوید تک خنده

 فهمه. آره اومدم حرف بزنیم.فدای مامان گلم که حرف رو از نگاه آدم می -

 دونم، راجع به چی حاال؟!  و که میاین -

 نوید سرش را آهسته خاراند و بعد از مکث کوتاهی لب باز کرد:

 ی خواستگاری بگیرید. خوام واسم زنگ بزنید و اجازهیامرخیر... م -

قابلمه  و  نازک کرد  برداشت. زهراخانوم پشت چشمی  اجاق  از روی  را  ی خالی 

 برد گفت:طور که سمت شیرآب کنار حوض میهمان

دوزه. اون وقت پسر  ببین توروخدا... منیرخانوم خودش واسه سپهر میبُره و می  -

رو بکش    گه تنم کن. همونم خودت زحمتشمده می من خودش بریده، دوخته او

 دیگه! 

 نوید از جا بلند شد، دنبال مادرش قدم برداشت و گفت: 
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ریم نوکرتم، من کجا بریدم دوختم، خب خواستگاری واسه همینه دیگه... می  -

 شیم.  آشنا می

 داد مداخله کرد:هایشان گوش مینسیم که تا آن لحظه به حرف

شیم دیگه. بعد هم من مطمئنم ریم آشنا می جون، میامان گه خب مراست می -

 ی شما هم هست.ی نوید، سلیقهسلیقه

 زهراخانوم با غیظ لب گشود:

 باز تو پا برهنه پریدی وسط حرفی که بهت مربوط نیست؟!  -

 عه وا!   -

 رو از نسیم گرفت و به نوید گفت: 

 نگ بزنیم.باشه، شب بابات بیاد باهاش حرف بزنم، شماره بده ز -

اش را ببوسد که  نوید زیر لب ایول گفت و ذوق زده سمت مادرش خم شد تا گونه

 سرش را عقب برد و تشر زد:

 برو برو عقب، از این لوس بازیا خوشم نمیاد.   -
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 خانوم...  چاکرخواتم حاج -

 کرد.خندید و نگاهشان مینسیم ریز ریز می

*** 

می  خانه پشت  کیوان  و  بود  سکوت  در  جزوهغرق  بود.  نشسته  مطالعه  ی ز 

های عسل به گوشش کرد و غرق فکر بود که صدای نالهاش را مطالعه میدرسی 

تخت، جنین روی  رفت. عسل  اتاق  و سمت  برخاست  جا  از  فورأ  در  رسید.  وار 

لرزید و درد وجودش را گرفته بود. دست روی بازوی  خودش جمع شده بود، می

 نحیفش کشید و صدا زد:

 جان...عسل  عسل... -

اش بلند شد و سرش را باال گرفت، با التماس دار، هق هق گریهتنش داغ بود و تب

 گفت:

 کیوان توروخدا یه کاری کن، حالم بده... کیوان تو رو خاک مامان...   -
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کرد که عسل از روی تخت بلند شد. تلو تلو  کیوان ناچار و درمانده نگاهش می 

 خورد و صورتش خیس ار اشک و عرق بود.  می

 ری؟ چته؟ کجا می -

 نالید:

 خورهحالم داره بهم می -

قدم تند کرد و سمت توالت رفت. عوق زد و فورأ در توالت را باز کرد... کیوان  

 ای به در زد:د. تقهنگران پشت در ایستاده بودل 

 عسل، عسل جان... خوبی؟  -

حال تکیه به چهارچوب در زد. نفس نفس پریده و بیدر باز شد و دخترک رنگ

 زد و ملتمسانه لب باز کرد:می

 شه، داداش تو رو خدا... خوام، سرم داره منفجر میکیوان قرص می -

 کیوان با دلسوزی لب زد:

 مل کن عسل... فقط یه ساعت، یه ساعت دیگه تح -
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 ی برادرش کوبید و با گریه فریاد زد:اختیار مشت به سینهعسل عصبی شد و بی

 تونم... حالم بده، بفهم.  تونم لعنتی، نمینمی -

 گفت: خورد و بد و بیراه میهایش پیاپی به سینه و بازوهای کیوان میمشت

کنه مام تنم درد می خواد قرص بخورم... تاصال تو چکار داری؟ ولم کن... دلم می   -

 فهمی؟!  می

هایش را محکم نگه داشت و او را در آغوش کشید. تن نحیفش میان  کیوان دست

های کیوان غلتید حرکت ماند. اشک روی گونهبازوهای تنومندش اسیر شد و بی

 اش را روی سر دخترک گذاشت.و چانه

 تحمل کن خواهری، دووم بیار، بذار خالص شی. قربونت برم. -

 ریخت. قرار بود و اشک می سل بیع

 درد دارم ... خیلی حالم بده  -

حینی که عسل را در آغوش داشت سمت حمام رفت، در را باز کرد و به داخل  

 هایش داشت و گفت: حمام هدایتش کرد. با نفسی عمیق سعی در مهار اشک
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 شه. برو خواهری. برو یه دوش بگیر... برو حالت بهتر می -

 ر از قبل میان گریه داد زد:تدخترک عصبانی

 خوام... ولم کن. دست از سرم بردار...خوام، نمینمی -

های عسل، به سختی  کیوان وارد حمام شد و دوش را باز کرد، میان مشت کوبیدن

هایشان خیس شد و آب از سر و  کردند. لباساو را زیر دوش برد. هردو گریه می

تن  رویشان می به  برخورد آب سرد  گُرگرفتهچکید.  و  به  داغ  را  او  ی دخترک 

بی و  گرفت  آرام  آورد.  میخودش  اشک  پایین  صدا  نگاهی  با  کیوان  ریخت. 

های سستش را سمت در برداشت و از حمام بیرون رفت. پشت در  انداخته، قدم

هایش حمام ایستاد و دستش را به دیوار تکیه داد. سر روی دیوار گذاشت و پلک

فشرد. قطرات آب از ال  های عسل قلبش را میالتماس ها ورا فشرد. دیدن اشک

چکید. بغضش را قورت داد ها می های خیسش روی سرامیکبه الی موها و لباس

ی  و با رخوت سمت اتاقش رفت. گرمکن و شلوار طوسی رنگ تن کرد و با حوله

ی تنی سفید رنگ از حمام بیرون  گرفت. عسل با حولهکوچکی نم موهایش را می
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هایش سرخ و خمار بود، شرمگین هایش را دور تنش گرفته و چشم دست   آمد.

 مقابل کیوان ایستاد و لب زد: 

 ببخش کیوان، ببخش که زدمت! -

 کیوان لبخندی زد و گفت:

های کوچولو و ضعیف تو واسه من نوازشه! برو لباس بپوش  مگه زدی؟ اون مشت  -

 بیا با هم کیک و آبمیوه بخوریم.

 نگاه ملتمسش را به کیوان دوخت و آهسته گفت: 

 خوام، فقط تو رو خدا...حالم بده... هیچی نمی -

 پلک فشرد و سر تکان داد: 

 دم. اما بعدش باید بریم دکتر.باشه، برو لباس بپوش، قرصم بهت می -

 نگاه عسل نگران شد و هراسان پرسید:

 آ...  شم دکتر چرا؟ من بستری نمی -
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هایش را به آرامی روی  آمد، صورت دخترک را قاب گرفت و شَست کیوان جلوتر  

 دار او کشید. با عطوفت گفت:های تبگونه

شه درمان رو توو خونه ادامه داد یا ده که میریم دکتر، اون تشخیص میمی  -

 کنی باشه؟ نه؟! اگر گفت بستری، بدون هیچ ترس و نگرانی قبول می

 ا به طرفین تکان داد: عسل قدمی به عقب برداشت و سرش ر

 نه، نه کیوان، تو قول دادی خودت کمکم کنی. نه اینکه بستریم کنی!  -

آره، قول دادم اما به شرطی که تو باهام همکاری کنی. نه اینکه با قسم و گریه   -

و التماس قرصاتو زودتر از وقتش بخوری. اینجوری که اون کوفتی از تنت بیرون  

تر بندازیم، تحملت رو بیشتر کنی. من مصرفش رو عقبره. باید هرروز زمان  نمی

 ترسم تو چیزیت بشه.  اینجوری می

 عسل لب فشرد و اشک ریخت. با درماندگی گفت:

می  - بگی.  تو  هرچی  باشه  میباشه...  لباس  آبمیوه  رم  و  کیک  میام  پوشم 

 خوریم هروقت خودت خواستی قرص بده. خوبه!  می



www.taakroman.ir  

 
  

 
167 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 لبخند کیوان کش آمد و گفت: 

خوام مطمئن بشم که ریم تا وضعیتت چک بشه. فقط میخوبه، اما دکتر می  -

شه ترک کرد. ولی سر  این عالئم طبیعیه و تحت کنترل باشی. سرخود که نمی

 دم.ی بستری نمیقولم هستم اجازه

 عسل با اکراه برای پوشیدن لباس، سمت اتاقش رفت.

*** 

دست نگه داشت و فورأ زنگ   پریدخت پشت در خانه ایستاد، ظرف آش را با یک

ها گرفت و منتظر ایستاد. در باز شد و وارد   را فشرد. دوباره ظرف را میان دست

را   که جواب سالم خواهرش  و حینی  بود  ایستاده  در  مهران پشت  حیاط شد. 

 داد، ظرف آش را گرفت و ادامه داد: می

 ه؟! به به... این آش خوردن داره! از خونه نسیم اینا آوردی دیگ  -

 آمیز گفت: دخترک لب کج کرد و طعنه

 بله، اتفاقا خود نسیم جون زحمت تزئینش رو کشیده. -
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 رفت و سر تکان داد:مهران سمت خانه می

ای جونم... پس دیگه باید انگشتامم بخورم. کی بشه این نسیم خانوم تو خونه    -

 خودم آش بپزه!  

 زخند گفت:آورد، با پو آهی کشید و پریدخت کفش از پا در می

شه با این همه دوست دختر که تو ردیف هه! به همین هوا باش... حتما زنت می  -

 کردی! 

 مهران وارد خانه شد و ظرف را روی اُپن گذاشت. 

 به جون خودم، مرگ تو از اون روز شهربازی به بعد با همه کات کردم.  -

 رفت، چینی به دماغش انداخت:پریدخت سمت اتاق می

 ذاری؟ بقیه کجان؟مرگ خودت، از من چرا مایه می -

 مهران قاشقی برداشت و شانه باال انداخت.

خبر ندارم، اما هرجا باشن باید برگردن کم کم، مهدخت داره میاد. بابا که باید  

 همراهشون بره محضر.
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صدای زنگ بلند شد و مهران پوفی کشید. سمت در رفت و پریدخت از پنجره 

 باز شد و مهدخت همراه بهزاد وارد حیاط شد.  سرک کشید. در

دهه اینکه  با  ماند،  ثابت  بهزاد  روی  قدبلند، نگاهش  اما  بود  عمرش  پنجاه  ی 

اش شخصیتی قابل احترام از  چهارشانه و جذاب بود. موها و محاسن جوگندمی

 های رنگینش گرم و مهربان بود.  او ساخته بود و چشم

را به داخل خانه راهنمایی کرد. وارد خانه شدند  گفت و دکتر  مهران خوش آمد می 

و پریدخت احوالپرسی کرد. مهدخت بدون نگاهی به بهزاد، سمت اتاق رفت و 

آلود و عصبی پریدخت به دنبالش وارد اتاق شد. نگاهش به خواهرش بود که بغض

با لحنی غمزده اش را داخل چمدانی کوچک میتند تند لوازم شخصی ریخت. 

 گفت:

 ری؟ ی میدار -

انداخت. جلوتر  جوابی نداد، تنها با حرص بیشتری وسایلش را داخل چمدان می

های رفت و مچ دستش را گرفت. نگاهشان به هم قفل شد. حریری از اشک چشم 
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آالیش بود. پریدخت رنگ و رو و بیدو خواهر را پوشانده بود. صورت مهدخت، بی

 زهرخندی زد و لب زد:

 ی خودت.  لباسای تیره و بدون آرایش بری خونهشگون نداره با این  -

 تر کرد و ادامه داد:اش چکید. لبخندش را عمیقپلک زد و قطره اشکی روی گونه

بهت   - و  داشتی  دوسش  همیشه  که  سفیدم  مانتو  اون  کنم.  آرایشت  بشین 

 دادم رو هم بپوش، مال خودت.  نمی

 مهدخت میان بغض لبخند زد و جواب داد:

 خوام... زاد ناراحت بشه، گفته اصال نمیترسم بهمی -

 پریدخت تشر زد و کالمش را برید: 

 غلط کرده، این کمترین حق توئه! مگه بَرده خریده؟  -

میل نبود و با  سمت کیفش رفت و چند قلم لوازم آرایش برداشت. مهدخت بی

 تأنی روی زمین نشست.



www.taakroman.ir  

 
  

 
171 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

نگذشته بود  پریدخت روبروی خواهرش نشست و آرایش را شروع کرد. چیزی  

که مائده و جمال برگشتند. مهدخت که صدایشان را شنید، از جا پرید و مضطرب  

 گفت:

 اومدن، باید برم!  -

 پریدخت دستش را کشید و او را نشاند، تشر زد:

 بشین ببینم، بذار کارم تموم بشه. نمیمیره که دو دقیقه تحمل کنه. -

 ولی آخه...  -

 د:پریدخت با اخم غلیظی حرفش را بری

 آخه نداره... زیادی داری کوتاه میای. اینقدر ضعیف نباش. اه... -

تر  مهدخت ناچار لب فرو بست و مطیعانه نشست. لحظاتی بعد، پریدخت عقب

 نشست و با حظ به خواهرش نگاه کرد. لب باز کرد:

صاحب   - مثل  موقع  اون  نه  شدی،  عروس  شبیه  حاال  دختر.  شدی  محشر 

 های عزا!  مجلس
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هایش با طراوت. پوست مشکی مهدخت حاال برق بیشتری داشت و لبهای  چشم 

ای از موهای مواج و زاغش از  ها نداشت و طرهها و کبودیسفیدش ردی از زخم

زیر روسری سفید رنگ بیرون ریخته بود. هر دو از اتاق بیرون رفتند. مائده با 

کرد. غرولند  لب  زیر  و  گرداند  رو  کرد،  نازک  چشمی  پشت  جمال   دیدنشان 

 تفاوت کتش را برداشت گفت:بی

 چه عجب! بریم آقای دکتر. -

بهزاد اما با اخم ظریفی سر تا پای دخترک را از نظر گذراند. مانتوی بلند و سفید  

تراش و بکر او را به نمایش گذاشته بود و صورتی که برای اولین که اندام خوش

ی چمدان گرفت و دسته  دید. مهدخت نگاه از بهزاد بار بدون زخم و کبودی می

کوچکش را فشرد. بهزاد پشت سر جمال، از خانه بیرون رفت. نگاه دخترک دور  

هایش نشست. مهران، الهه را در بغل  تا دور خانه چرخید و نم اشک در چشم

 تفاوت بود، لب باز کرد: داشت و جلوتر آمد. نگاهش سرد و بی

بی  - ما  نه  بود.  خودت  زندگی  و  کار  به  سرت  پری،  مثل  کم  یه  فقط  آبرو اگه 

 ی بخت. رفتی خونهشدیم نه خودت اینجوری میمی
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 پریدخت تشر زد:

 ره! عه مهران بس کن دیگه. حاال که داره می -

 های پریدخت خبر داشت، با تلخندی لب زد:مهدخت که از تمام شیطنت

 شین... خداحافظ.  ت میبرای همیشه از دستم راح -

ی الهه را بوسید. خواست از پری خداحافظی کند که سر تکان  جلوتر رفت و گونه

 داد: 

 خواد چی بگه؟ من باهاتون میام. بهزاد می -

 مهدخت سر کج کرد.

 من از خدامه... بیا. -

*** 

 کرد. آهسته گفت: های تست نسیم را نگاه مینوید با اخم کمرنگی، به دقت برگه

 ریاضی باید بیشتر تمرین کنی، خیلی ضعیفی!  -
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جوابی نشنید و سرش را باال گرفت. نسیم دست زیر چانه گذاشته و در عالم فکر  

ای آهسته به  ها را با ضربههایش را جمع کرد و برگهو خیال خود غرق بود. لب

 سر خواهرش زد. دخترک هینی کشید و دست از زیر چانه آزاد کرد: 

 زنی؟را میهان... چیه چ -

 کوفت، حواست کجاست؟ فهمیدی چی گفتم؟ -

 نسیم ابرو کج کرد و لب باز کرد:

 کنم. طفلی االن چه حالی داره؟دارم به مهدخت فکر می -

 نوید نگاهش را باریک کرد و با جدیت گفت: 

کنی که ساعت یک نصفه شب، تو اولین شب ازدواجش داری تو خیلی غلط می  -

 الی داره! کنی االن چه حفکر می

 ای گفت: نسیم با خجالت لب گزید و با لبخند کش آمده 

ادب منظورم این بود که شوهرش پیره باالی پنجاه تربیتی نوید! بیخیلی بی  -

 سال سن داره، خب البد خیلی ناراحته. 
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 نوید یک تای ابرویش باال پرید و لب از لب برداشت:

کنه اره که هرکی ندونه فکر میگی پیره، باالی پنجاه سال سن دیه جوری می  -

این دکتر، کمرش خم خورده، کچله و پوستای صورت و گلوش هم آویزونه! دکتر 

به اون خوشتیپی... واال من که چندبار رفتم مطبش، المصب چنان بدنش عضالنی  

ده کنه بازوهاش االن اون روپوش سفیدش رو جر میاس که آدم فکر میو ورزیده

صدتا   واال  تنش.  نمی تو  پاشم  گرد  به  خوشگل،  جوون  رنگی،  چشم  رسن. 

 کنی... کنم که تو غلط میخوشتیپ و متشخص. پس در نتیجه بازم تأکید می

 از خجالت حرفش را قطع کرد: ایخندید و با جیغ خفهنسیم آهسته می

 ادب شدی. دیوونه...نوید... نوید خیلی بی -

 داد: خندید و با تشر شیرینی ادامه نوید آهسته می

شن.  به قول خودت درد... ساکت شو اینقدر جیغ جیغ نکن بابا مامان بیدار می  -

ی خودت فکر کن که کنکورت رو قراره گند بزنی در ضمن تو به حال دو ماه دیگه 

 با این وضع تست زدنت. 
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هایی که از شدت خنده و شرم، اش را جمع کرد و اشکنسیم به زحمت خنده 

ده بود را با پشت دست پاک کرد. نوید جدی و به  هایش جمع شی چشمگوشه

 دور از شوخی گفت: 

که کنم. اما تو حواست بیشتر به ناصر باشه. بابا و مامان  نسیم من که وقت نمی  -

کنن و زیر بار بدهی و قسطای خودشون موندن. تو حواست به ناصر  مدام کار می 

 کنه، یه خورده واسش وقت بذار. باشه. درساش داره اُفت می 

 نسیم لب ورچید و لب باز کرد:

 ده! ره. به حرفم گوش نمیناصر بداخالقه... من آبم باهاش تو یه جوب نمی -

 نوید سر کج کرد:

فقط  - اون  برادر    نسیم  اندازه که من  بیای.  همون  راه  باهاش  باید  ده سالشه! 

دونم هواتو داشته باشم، تو هم خواهر بزرگتر  بزرگتر توام و خودم رو مسئول می

 ناصری، وظیفه داری حواست بهش باشه. 

 نسیم با اکراه لب جمع کرد و جواب داد: 
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 کنم.باشه، از فردا بیشتر بهش توجه می -

 ها را مقابل نسیم گذاشت و گفت: گاهش کرد، برگهبا لبخند محوی ن 

شم. هوش میهاتو درست کن. االنم بدو برو اتاقت که دارم بیتصحیح شد؛ غلط  -

 خیلی خوابم میاد.

 ی نوید را نرم بوسید.خیز شد و گونهنسیم نیم

 ممنون، شب بخیر داداشی.  -

 آهسته پلک زد: 

 شب بخیر.  -

ت، آهسته وارد اتاق شد و در را بست. چراغ  پاورچین پاورچین سمت اتاقش رف

می  چشمک  مطالعه  میز  روی  پیامک گوشی  دیروقت  همیشه  محسن  زد. 

 فرستاد. پیامک را باز کرد. می

 کنی! سالم. خوبی؟ یادی ازم نمی -
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کرد، بعد از هر پیامک، تماس یا دیدار با ی دخترک سنگینی میغم روی سینه

همه  کرد اگر نوید بفهمد، آنای فکر میهمحسن، حس عذاب وجدان داشت. لحظ

می چه  داشت  که  میاعتمادی  گوشش  در  نوید  صدای  مانع    _پیچیدشود!  اگه 

لب فشرد و انگشتش روی    _شم واسه اینه بهت اعتماد دارم!دوستیت با پری نمی

 ی گوشی لغزید، جواب داد:صفحه

 زنیم. سالم، فردا میام حرف می  -

 ریدخت پیام داد.به محض فرستادن پیامک، پ

 مامانت بلده کاچی درست کنه؟ -

 ی لب نسیم نشست. جواب داد:لبخند کجی گوشه

کنه. واسه  کنه. خیلی هم خوشمزه درست میآره، هرماه واسه خودم درست می  -

 خوای؟مهدخت می

 ای بعد جواب داد:لحظه
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کنه. به دونم درست  آره، من بلد نیستم. این مائده گور به گوری هم بعید می  -

 مامانت بگو، من و تو با هم ببریم.

 کنم مامانم اجازه بده همرات بیام! فکر نمی -

 پیامک محسن باالی صفحه آمد: 

 چیزی شده نسیم؟ -

 جوابی نداد، پیامک پریدخت رسید:

 ی تو با من، تو فقط بگو چشم... شب بخیر. اجازه -

 گوشی را روی میز گذاشت و نفس سنگینش را بیرون داد. زیر لب زمزمه کرد:

 طفلی مهدخت!   -

برد. به محسن  پتو را کنار زد و دراز کشید. پنجه میان موهای بلندش فرو می

می حرففکر  به  کرد.  فکر  مهدخت  پنهان...به  عشق  این  عاقبت  به  های  کرد، 

غریبانه و  ساده  عقد  از  که  مهدپریدخت،  می ی  لحظهخت  از  و  گفت.  عقد  ی 
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شد، پلک بست های مهدخت... با فکری آشفته و قلبی که از غم فشرده میاشک 

 و خوابید.

*** 

دادند. ها با سروصدای زیاد، از رسیدن صبح و آغاز روزی دوباره خبر میگنجشک

تر با هرروز بود. چشم که باز کرد بوی عطر تلخ  روزی که برای مهدخت متفاوت

های کوچک و بزرگی افتاد که عکسای مشامش را پُر کرد. نگاهش به قابه مردان

ای رنگ چیده شده بودند. تصویر پسری جوان کنج اتاق، روی میز چوبی و قهوه

که با لبخندی عمیق تنها خواهرش، عسل را در آغوش گرفته بود. کنارش قابی 

مسرش کنار هم  از دکتر و همسر مرحومش. سمت دیگر آن، عکسی که بهزاد و ه

همان بودند.  ایستاده  سرشان  پشت  کیوان  و  عسل  و  بودند  دراز  نشسته  طور 

ای به در اتاق خورد. صدای بهزاد  کرد. تقهها را نگاه میحرکت، عکسکشیده و بی

 بلند شد:

 مهدخت... بیداری دخترجون؟!   -
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یش زد. صدااختیار لبخند میهای دکتر برایش شیرین بود. بیدخترجون گفتن

 را کمی باال برد و جواب داد:

 بله، بیدارم.  -

 یه لحظه بیا -

ی تخت برداشت. دستی به موهایش  از جا بلند شد، روسری و دامنش را از لبه

ها را بست. دامنش را تن کرد و هول هولکی روسری  کشید و تند تند با گلسر آن

گ و شلوار ورزشی  آستین آبی رن را گره زد. در را باز کرد. دکتر با تیشرت نیمه

دید. مشکی مقابلش ایستاده بود. برای اولین بار بهزاد را با لباس غیررسمی می

کشید. موهای ی پهنش را به رخ میبازوهای عضالنی و تیشرت جذبی که سینه

ی تیشرت بیرون زده بود. لب گزید و نگاهش را نرم و کم پشتی که کمی از یقه

 به زمین دوخت: 

 صبح بخیر. بله؟  -

 خواهرت زنگ زد، با اصرار آدرس اینجا رو گرفت تا بیاد و کاچی بیاره.  -
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 مهدخت نگاهش را باال گرفت، اخم ظریفی بین ابروهایش نشست و گنگ لب زد: 

 کاچی؟ -

بودن   صوری  از  کسی  که  آمد  یادش  تازه  بهزاد،  خندان  نگاه  و  محو  لبخند  با 

هایش رنگ زفافش بوده. گونهشان خبر ندارد و به تصور بقیه دیشب، شب  ازدواج

 گرفت و باز نگاهش را به زمین دوخت. بهزاد گفت: 

یه بلوز شلوار یا پیراهن راحتی بپوش و اون روسری رو هم بردار از سرت. برو    -

 اتاق من، روی تخت بخواب.  

 گرد تا برود که مهدخت لب باز کرد:عقب

 آخه...  -

 بالفاصله بهزاد برگشت:

ت و بعد بهشون  خوای با همین بلوزدامن و روسری ببیننآخه چی؟ تو که نمی -

 بگی تمام دیشب رو تو اتاق پسرم بودی؟!

 دخترک سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت: 
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 خوام. نه نمی -

لباس را بست. چمدان  در  و  برگشت  اتاق  لباسبه  بین  از  کرد.  باز  را  ها،  هایش 

و و نیمه آستین بود را انتخاب کرد. تر از زانپیراهنی که بلندی آن تا کمی پایین

ی یاسی و قسمت باالی های ریز و درشت رنگارنگ داشت با زمینهپیراهن، گل

اش  آن اندامی و جذب بود؛ تنش کرد و گلسرش را باز کرد. موهای مواج و مشکی

اش تضاد زیبایی  ایجاد کرده بود. ها ریخته و با سفیدی بازوها و سینهروی شانه

ن آینه  گُر  به  تنش  ببیندش،  لباس  این  با  بهزاد  اینکه  تصور  از  انداخت.  گاهی 

گرفت. شرمگین سمت در رفت و با نفسی که از سینه بیرون داد، دستگیره می

داد.  را قورت  استرس آب دهانش  با  برداشت،  بهزاد قدم  اتاق  را فشرد. سمت 

صدای زنگ  ی راه مانده بود و برای وارد شدن به اتاق مضطرب بود. دستش نیمه

آیفون بلند شد. نگاهش سمت آیفون چرخید که در اتاق باز شد. نگاه از آیفون 

برداشت که با بهزاد رو به رو شد. نگاه بهزاد روی صورت مهدخت لغزید و پایین  

 کشیده شد. دخترک قدمی عقب برداشت و او از کنارش رد شد. 
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ا بود.  رویش  به  رو  اتاق  به  خیره  مهدخت  و  رفت  آیفون  که سمت  بزرگ  تاقی 

شد. تخت دونفره با رو تختی زرشکی و سفید. سمت اش رو به حیاط باز می پنجره

ها بود و میز مطالعه و کامپیوتر. آینه و میزتوالت سمت  ی کتابراست اتاق قفسه

دیگر اتاق بود و قاب عکسی از همسرش. صدای بهزاد، کنار گوشش او را از جا  

 پراند.

 مثال باید خواب باشی! اومدن... چرا وایسادی دخترجون؟ -

سمت تختخواب قدم تند کرد و فورا دراز کشید. صدای سالم و احوالپرسی به  

 شنید، نسیم!  رسید. به جز پریدخت، صدای آشنای دیگری میگوش می

 ای بعد هردو وارد اتاق شدند. پریدخت با ذوق گفت: لحظه

پرنسس  - مثل  مهدخت خودمونه...  این  ببینش!  این    هاوای  رو  و  این خونه  تو 

 تخت خوابیده!

 مهدخت لبخند نرمی زد و آهسته روی تخت نشست. نسیم گفت:

 خانوم. حالت چطوره؟ ظاهرت که معلومه بد نگذشته!به به عروس -
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لبه پریدخت  گرفت.  دندان  به  لب  مهدخت  و  خندیدند  ریزریز  تخت هردو  ی 

 نشست:

رم میز صبحونه رو توو آالچیق  ای، چه حیاطی! من می وای دختر، عجب خونه  -

 بچینم. تو هم برو دوش بگیر بعد بیا. 

 نسیم متعجب گفت: 

 شه که! عه وا! بره دوش بگیره بعدم بیاد تو حیاط؟! نمی -

 در هم کشید:پریدخت ابرو 

کنن  یه ساعت بعد راه  آره خب، زایمان که نکرده نتونه بیاد! تازه زایمانم می  -

 خوره. میوفتن. هوا هم که بهاری و گرمه سرما نمی 

 از جا بلند شد و سمت در رفت.  

 آ مهدخت منتظرم -

دست و  نشست  مهدخت  کنار  نسیم  پریدخت،  رفتن  گرفت. با  را  هایش 

 کشید. با تأثر گفت: های دخترک مینه روی دستهایش را نوازشگوشَست 
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دونم اون االن دیگه شوهرته اما واقعا خیلی واست غصه خوردم مهدخت، می  -

از دستش عصبانی شدم. من رفتم پیشش بهش گفتم تو رو کمک کنه و از دست  

 اون گودرز بوالهوس نجاتت بده اونوقت خودش هوا بَرِش داشت! 

ت گرفت و بغضش را قورت داد. مهدخت نگاهی به در دارش را از مهدخنگاه نم 

 شد گفت: انداخت و با صدایی که به زحمت شنیده می

 خوری بین خودمون بمونه؟ نسیم... یه چیزی بگم قسم می  -

 حرف سر جنباند. مهدخت با همان لحن آرام لب گشود:نسیم نگاهش کرد، بی

بیه. این ازداجمون صوری  کنید نیست! خیلی آدم خودکتر اونجوری که فکر می  -

 و الکی بود. واسه اینکه منو از دست بابا و اون خونه نجات بده! 

 گیج و گنگ پرسید: 

تو    - اومده  اسمش  االن  کردین!  ازدواج  واقعا  که  شما  صور؟  چی  یعنی 

 ات!  شناسنامه 

 سر تکان داد:



www.taakroman.ir  

 
  

 
187 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 ده! آره، اما بینمون رابطه نیست. تازه بعد یه مدت طالقم می -

 م درشت کرد و متعجب لب باز کرد:نسیم چش

 کنی! یعنی دیشب...یعنی چی؟ شوخی می -

 مهدخت میان حرفش پرید:

و االن دیده! واسه اینکه دیشب من رفتم تو اتاق پسرش خوابیدم. حتی موهام  -

 خواست بیاد لباس عوض کردم.پری می

داشت.  کرد و توان به زبان آوردن هیچ حرفی را ننسیم متعجب ففط نگاهش می

 مهدخت ادامه داد: 

 یه وقت پری نفهمه. خواهرمه اما بهش اعتماد ندارم. -

 نسیم از فکر بیرون آمد و گفت: 

مگه   - بعد  بعدش چی؟  بده  اما طالقت  رو!  بدبخت  دادم  وای من چقدر فحش 

ممکنه تو یه خونه باشید و بتونه تحمل کنه؟! اگه هوس کرد، بالیی سرت آورد  

 ه اصال راضی نشد طالقت بده اونوقت چی؟بعد طالقت داد، یا اگ
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 آلود گفت: مهدخت سر به زیر انداخت و بغض

گی و تنهایی  دونم ته این بازی که شروع کردیم چی بشه؟! به بعدش و بیوهنمی  -

فکر نکردم. فقط به خالص شدن از چَک و لگد بابام فکر کردم. به فرار از زیر نگاه 

 شدن از دست مائده فکر کردم. همین!  سنگین و حرف و حدیث مردم. به راحت

کرد. دست روی بازویش گذاشت و با تکان  دار نگاهش میحرف و غصهنسیم بی

 آرامی گفت: 

 ه... پاشو برو دوش بگیر بریم تو حیاط. پاشو... خدا بزرگه، هر چی صالح باش -

 مهدخت با پوزخندی لب زد: 

 دوش صوری!   -

قاب عکس   به  نگاهش  برخاست.  جا  از  مهدخت  و  زیر خنده  زدند  پقی  دو  هر 

کرد وارد حریم او و بهزاد شده. اش جمع شد، حس میهمسر بهزاد افتاد. خنده

 و سمت حمام رفت.   های گیرای آن زن. رو گرداندتنش داغ شد از دیدن چشم
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ی محسن سمت سالن رفت. وصل خورد، با دیدن شماره گوشی نسیم زنگ می

 ای گفت: کرد و با صدای آهسته

 الو...سالم -

 مند جواب داد:محسن گالیه

کنی؟حاال تماس رو معرفت! منو وابسته کردی و حاال کم محلی می سالم بی  -

 پیام باید بدم تا یه جواب بدی؟!    گم موقعیت حرف زدن نداری، پیام چی؟ ده تامی

 بغض راه گلوی دخترک را سد کرده بود و به زحمت لب باز کرد:

تونم. بابام درکم کن محسن! منم بهت دل بستم، وابسته شدم اما به خدا نمی  -

ذاره. گه نسیم اگه دختره من باشه که خاطرم جمعِ که پاشو کج نمیهمیشه می

گه من بهت اعتماد ذاره خیلی محدود باشم، می مینوید همیشه حمایتم کرده و ن

 ی پنهانی!  گیرم از این رابطهدارم. خیلی عذاب وجدان می

 صدای محسن بلند شد: 
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یعنی چی این حرفا نسیم؟ خوبه یه مرتبه هم باهام بیرون نیومدی، هربار ده   -

 دقیقه اومدی عکاسی حرف زدیم و زود رفتی، اینم از پیام و تماس! 

گم عقد کنیم.  گم بیا خواستگاری، نمیی زیادی ندارم، نمین که خواستهخب م  -

هامون رو در جریان بذاریم. اینجوری  گم اگه واقعا دوسم داری خانوادهفقط می

 شن. که بهتره. اونا هم با هم آشنا می

 ای سکوت حاکم شد،محسن نفسش را بیرون داد، پوفی کشید و گفت: لحظه

زنم. تو هم با مادرت،  وای باشه. من امشب با مادرم حرف می خ باشه، اگه تو می  -

 خواد حرف بزن. خوبه؟ نوید یا هرکس که دلت می

 زد، گفت: نسیم با صدایی که خوشحالی در آن موج می

 و راحت کردی!  دونی چقدر خیالمعالیه، ممنون... نمی -

 کنم. جونم، تو فقط بخند... تو خوشحال باش. من هرکار بگی می -

 صدای پریدخت بلند شد: 

 نسیم کجا موندی یه ساعته؟ بیا دیگه.  -
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 نسیم لب به دندان گرفت:

 محسن من باید قطع کنم، کاری نداری؟ -

 دم جواب بده. نه قربونت. مواظب خودت باش، فقط تو رو خدا پیام می -

 چشم، تو هم مواظب خودت باش. خداحافظ.  -

 کرد:خت میز را چیده و با حظ نگاه می تماس را قطع کرد و سمت حیاط رفت. پرید

آ ولی االن دوباره اشتهام باز شد.  ای شد! صبحونه خورده بودمعجب صبحونه  -

 برم ببینم مهدخت کارش تموم شد یا نه؟ 

نسیم روی صندلی چوبی نشست و پریدخت سمت خانه رفت. پشت در حمام  

ی کوچکی روی موهایش بود و با بلوز  ای به در زد، مهدخت حولهایستاد و تقه

ای رنگ از حمام بیرون آمد. پریدخت قدمی به عقب برداشت شلوار راحتی سُرمه

 و سرتاپای خواهرش را از نظر گذراند.  

 چیه پوشیدی؟!  این چه وضعشه؟ اینا -

 مهدخت نگاهی به لباسش انداخت و پرسید:
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 چشه مگه؟ لباس راحتیه دیگه!   -

 پریدخت رو ترش کرد و جواب داد: 

لباسا می  - این  با  این خونه  خوای بگردی؟ خیر سرت نوعروسی!  افتضاحه، تو 

 بلوز شلوار گشاد، رنگشم تیره... اه اه اه. بی سلیقه!  

 ق کشاند. مهدخت غرولند کرد:مچ دستش را گرفت و سمت اتا

 خوبه دیگه پری، گیر نده! چی بپوشم خب؟ -

 بیا تا بهت بگم چی بپوشی. -

ها رفت. در کمد را باز کرد. یک طرف  وارد اتاق شدند، پریدخت سمت کمد لباس

 های ایران!  های زنانه. لباسهای بهزاد بود و سمت دیگر پر از لباسکمد لباس

 گفت: مهدخت ابرو کج کرد و 

 کنی پری؟ اینا که واسه من نیست.  چیکار می -

 کرد و گفت: ها را زیر و رو میهایش، لباستوجه به اعتراضپریدخت بی
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پس مال کیه؟ لباس زنونه تو اتاق مشترک تو و بهزاد، مال تو نیست مال کیه؟  -

 البد واسه تو خریده دیگه! ببین چقدر نو و تمیزن!  

 شه!شاید مال زن مرحومش با -

 پری چشم درشت کرد و چپ چپ نگاهی انداخت. 

چرت نگو مَهی! آدم اگه اینقدر عاشق باشه که لباساشو دور ننداخته باشه، پا   -

جا رو واسه تو آماده کرده. روزی  شه بره خواستگاری دختر بیست ساله. ایننمی

نمی  اگه  اتاق؟  همین  تو  میارت  نداشته شب  کنه خبر  اومد عقدت  خواست  که 

 کرد. پس مال توئه شک نکن.  نارو بپوشی جمعشون میای

ندیدم،   - لباسارو  این  از دیشب اصال  بزرگتره. من  ببین، سایزشون واسم  ولی 

 نپرسیدم. ناراحت نشه یه وقت!  

ها پیراهن بندی و قرمز رنگی برداشت که دامن کوتاه و  پریدخت از بین لباس

 کلوش، کمربند مشکی داشت. با ذوق گفت:
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مهدخت، ببین چه محشره! تو سفید پوستی اینو بپوشی با این رنگ قرمز   وای   -

شی. پاشو پاشو دختر... سایزشم هیچ آتیشی یه رژ قرمزم بزنی دیوونه کننده می

 بزرگ نیست.  

 مهدخت نگران و ناچار به لباس خیره بود. 

 زود باش مهدخت، بپوش دیگه!   -

با آورد،  بیرون  تنش  از  را  بلوزشلوار  پوشید.    ناچار  را  پیراهن  پریدخت،  کمک 

ها ریخت و پریدخت از داخل کیف، رژ آلبالویی که  دارش  را روی شانهموهای نم

همیشه همراهش بود را بیرون آورد. مهدخت جلوی آینه ایستاد، با اکراه نگاهی 

 به خودش انداخت و گفت:

هن  - جاهایی  یه  ببین  ولی  سفیده،  پوستم  درسته  بعدشم  بازه...  رد خیلی  وز 

 کمربندا و زخما هست. پری دوس ندارم اینو. بذار عوضش کنم.

 پریدخت ابرو در هم کشید و تشر زد:
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به جای اون زخمای جزئی و کهنه، قشنگیاتو ببین. اینقدر نق نزن. بیا که من    -

 و نسیم دیرمون شد به خدا. باید برگردیم.

نبال خواهرش دستش را گرفت و به دنبال خودش کشاند. مهدخت حینی که د

 کرد: داشت غرولند میقدم برمی 

دونم مال من هست یا نه، بعدش خیلی بازه ... تازه به خدا زشته، اولش که نمی   -

 من...

ها باز شد و بهزاد بیرون آمد. حرف مهدخت در دهانش یخ بست  در یکی از اتاق

و خیره ماند به بهزاد که نگاهش خشک شده بود به پیراهن همسرش! به سختی  

 لب باز کرد و گفت: 

 مهدخت، یه لحظه بیا کارت دارم.  -

 نگاه از هردو برداشت و سمت اتاق رفت. پریدخت لبخندش عمیق شد و گفت: 

 شی! طاقت نیاورد، برو ببین چکارت داره.فتم خوشگل مینگ -

 مهدخت با حرص جواب داد:
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 خواد دعوام کنه!  آره جون عمت، خوشش نیومد احمق، می -

 برو بابا، مگه روانیه. واسه اون خوشگل کردی. خیلی دلشم بخواد. -

مهدخت با قهر رو گرداند و سمت اتاق رفت. دست لرزانش سمت دستگیره رفت 

آهسته در را باز کرد. بهزاد رو به پنجره و پشت به مهدخت ایستاده بود. در را  و 

 آهسته بست و آب دهانش را قورت داد. مضطرب لب باز کرد:

 پوشیدم اما پری... دونم این لباس رو نباید میببخشید، می -

 با نهیب بهزاد دهانش بسته شد. بهزاد خشمگین سمتش برگشت.

رو نداری هان؟ دیروزم گفتی پری! قراره تا آخر پری    تو مگه اختیار خودت  -

 واست تصمیم بگیره و تو بگی چشم؟

مرد مهربان و حامی تنها  از  زد،  به گلویش چنگ  را  بغض  انتظار تشر زدن  اش 

 هایش سرازیر نشود.  کرد تا اشک اش لرزید و سرسختانه مقاومت مینداشت. چانه

شه تونم بهش حقیقت رو بگم، نمیمینه اختیارم دست پری نیست، فقط چون ن  -

 دونه...جوابشو بدم. خب... خب اون که نمی
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هایش نشد و بغضش شکست. سرش را پایین انداخت؛ صورتش را  حریف اشک

اش  ها گرفت. بهزاد کالفه و عصبی دستش را میان موهای جوگندمیمیان دست 

 گفت:  ترفرو برد. نفسش را بیرون داد. پلک فشرد و با لحنی مالیم

می  - گریه  چرا  حاال...  تولدش  خوبه  واسه  ایرانه،  مال  لباس  اون  دیگه!؟  کنی 

ات رو بخور بلکه  خریده بودم. عصبی شدم تو تن تو دیدم. برو زودتر صبحونه

 رفتن و منم از این عذاب راحت شدم.

 داری گفت: مهدخت با صدای خش

 ! گم خوشت نیومدهکنم، ببخشید. میرم عوضش میاالن می -

جعبه از  دستمالی  و  کرد  دراز  دست  مقابل  بهزاد  کشید.  بیرون  میز،  روی  ی 

 مهدخت ایستاد و دستمال را سمتش گرفت.

 نیازی نیست، بعد از رفتنشون عوض کن. فقط تو رو خدا زودتر برو.   -

دخترک بدون اینکه دستمال را بگیرد سرش را باال گرفت و نگاهش قفل شد به  

کرد. بهزاد  یگر خشمگین نبود و با لبخند مالیمی نگاهش مینگاه بهزاد که حاال د
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های داغ مهدخت را از اشک پاک کرد و لب دستش را باال برد و با دستمال گونه

 زد:

 و بردم باال.ببخش صدام -

های تند از کنار مهدخت رد شد. با صدای  دستمال را توی دست فشرد و با قدم

پشت سرش را نگاه کرد. دست روی بسته شدن در، دخترک به خودش آمد و  

هایش کشید و با نفسی سنگین که از سینه بیرون داد سمت در رفت. وارد گونه

هایشان در  حیاط شد، نسیم و پریدخت زیر آالچیق نشسته بودند و صدای خنده

حیاط پیچیده بود. با لبخندی که از سر اجبار برای پنهان کردن تالطم درونش  

آالچیق رفت. پریدخت با صدایی که خنده در آن موج ها داشت، سمت  روی لب

 زد گفت:می

 بالخره اومدی؟ سالمی؟!  -

های رنگ گرفته جواب  ریز ریز خندیدند و مهدخت روی صندلی نشست. با گونه

 داد: 

 کوفت، اصال هم خوشش نیومد.  -
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 آمیز لب زد:پریدخت طعنه

خیال، باشه تو راست بیآره جون خودت، واسه همین اینقدر دیر اومدی؟! حاال    -

 گی. من و نسیم باید بریم. خیلی دیر شد. می

 مهدخت کمی از کاچی مزمزه کرد و گفت:

 تازه اومدم، کجا؟ -

 نسیم کمی چای نوشید و گفت: 

گیره؛ به بدبختی اجازه گرفتیم و االنم باید زود  دونی بابام سخت و که می من  -

 برگردم. اما باز با پری میایم اینجا!  

 شااهلل دفعه بعد بیاین خونه خودم!  ان -

 پریدخت ابرو باال انداخت و پرسید: 

 ی خودت نیست؟ جا خونهمگه این -

کنم. من با اونا یه جا زندگی نمی   نه! دختر و پسرش االن مسافرت رفتن. برگردن  -

 گفتم بهزاد خونه جدا بگیره! 
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پریدخت و نسیم، متعجب نگاهشان به یکدیگر خیره ماند  و خواهرش با تحیر و  

 صدایی کشیده لب باز کرد:

بابا... تو مهدخت خودمونی؟!    - چه زبونی باز کردی دیشب تا االن؟! اوه اوه  نه 

 کنم! دیگه چی؟ی اوه... با اونا یه جا زندگی نم

 مهدخت با شیطنت تای ابرویش را باال انداخت:

 دیگه همین، قراره امروز فردا بگردیم دنبال خونه و من مستقل زندگی کنم. -

 با لحنی پر از کنایه گفت: 

ی مستقل  شی! پس تا دیدار بعدی تو خونهایول، ترشی نخوری یه چیزی می  -

 خودت... بای بای!  

 ش و خنده، خداحافظی کردند و راهی خانه شدند.  بعد از کمی خوش و ب 

*** 

 صدای زهراخانوم از آشپزخانه بلند شد:

 اس. نسیم... بیا سفره رو پهن کن، ناهار آماده  -
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نسیم کتابش را بست و از جا بلند شد. سمت آشپزخانه رفت و سفره را برداشت. 

 ید:کرد، نوید از اتاق بیرون آمد و پرسحینی که سفره را پهن می

 نسیم عصر بریم بیرون؟ -

طور که جلوی تلوزیون نشسته  نسیم جوابی نداده بود که پدرش احمد آقا همان 

 کرد؛ زیر چشمی نگاهی به نوید انداخت و گفت:و اخبار تماشا می 

خوای این  کنی؟ مگه نمیچه خبره هر جمعه میرین بیرون اینقدر پول خرج می  -

 پول تو جیبت باشه. هفته بری خواستگاری، بذار یه کم 

حرف سمت آشپزخانه رفت. نوید کنار سفره نشست نسیم سفره را پهن کرد و بی

 تری طوری که نسیم نشنود رو به پدرش گفت: و با صدای آهسته

 بره. هواشو دارم که هوایی نشه! من نبرم بیرون، یکی دیگه می -

 احمد پوفی کشید و غرولند کرد: 

شه. دو روز دیگه بابای ادی هم بها بدی نازنازی می گی ولی زیفهمم چی می می  -

 اون شوهرش رو در میاره. 
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 نوید با لبخند نرمی گفت:

 چشم شوهرش کور، دندش نرم... بخره نازشو!   -

 تر خزید و کنار گوش نوید گفت:احمدآقا پیش

 همه هواشو داشته باشه؟تونه اینپسر حاج مهدی می -

 نوید با اخم ظریفی پرسید:

 مگه حرفی زدن؟ -

 آره، اجازه خواستن واسه خواستگاری. فعال جوابی ندادم.  -

غلیظ نوید  غذا اخم  مشغول  آشپزخانه  در  که  بود  نسیم  به  نگاهش  و  شد  تر 

 کشیدن بود. 

 داره این دختر.نه، بگید نه... دو ماه دیگه کنکور  -

خبر از بحث بین نوید و پدرش لب باز  نسیم دیس پلو را روی سفره گذاشت و بی

 کرد: 
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گه، این هفته هرچقدر دستت پُرتر باشه واسه خواستگاری بهتره.  بابا راست می   -

 منم درس دارم.

 آقا و نوید سکوت کردند و مشغول غذا خوردن شدند.با آمدن نسیم، احمد 

کرد شست. این پا و آن پا میها را میمع شده بود و نسیم ظرفی ناهار جسفره

پایید که سرگرم جمع و جور کردن تا حرفش را بگوید. زیرچشمی مادرش را می

طور  آشپزخانه بود. آخرین بشقاب شسته شده را روی آبچکان گذاشت و همان

 آورد گفت: ها را درمیکه دستکش

 رف دارم!  شینی باهات حمامان... یه لحظه می -

 زهراخانوم نگاهی انداخت و دستمال را روی اجاق گاز کشید:

 زنیم.شه، بریم تو سالن بشینیم حرف میاالن کارم تموم می -

 خوام کسی نفهمه، بین خودمون باشه! تو سالن بابا هست. می -

 دست از کار کشید و ایستاد، سر تکان داد و لب زد: 

 شده؟ چی -
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به دندان گرفت انداخت. نفس حبس شده  نسیم لب  پایین  را  نگاهش  را  و  اش 

 بیرون داد و با اضطراب لب گشود: 

 راستش... چجوری بگم! من...   -

 نگران از آشفتگی نسیم، پرسید: اخم ظریفی بین ابروهای مادرش نشست و دل

 تو چی؟ حرف بزن نگرانم کردی!   -

... یعنی همو دوست اوم... من... من یه نفر رو دوست دارم! یعنی، یعنی اونم  -

 داریم.

 لرزید.نی چشمانش می های زهراخانوم درشت شد و نیچشم 

خوشم باشه، خوش به حال من با این بچه تربیت کردنم. اون از نوید، اینم تو!    -

 دوزید.بُرید میخوب دُم درآوردین خودتون واسه خودتون می

 نسیم ابرو کج کرد و با استیصال نالید:

 د آدمه!؟ پیش میاد دیگه!  خب مگه دست خو -

 مادرش تشر زد:
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بیخود! دست خودت نیست پس دست کیه؟ مگه افسار نداره اون دل المصب؟    -

می رفته  دلش  خواسته،  پسره،  رو  نوید  تو  چی؟   تو  خواستگاری.  واسش  ریم 

 زنی؟ بابات بفهمه...کنی این حرف رو میچکارت کنم؟! حیا نمی

 نسیم با کالفگی حرف مادرش را قطع کرد:

 و بگم.وای مامان امون بدین شما رو به قرآن. بذارید من حرفام  -

 شنوم، بگو بدونم.می -

 های ظریفش را در هم پیچید و سر به زیر گفت: انگشت

ای همون  همون پسره که چهارراه نزدیک مدرسه، عکاسی داره. یه چند مرتبه  -

ف از تستاوایل مهرماه رفتم  بینمون  کنکورا می  توکپی  اما هیچ حرفی  گرفتم. 

اینکه خودش یه  نبود. اصال نمی تا  ماه گذشت  نه! شش  یا  دونستم دوسم داره 

 شب بهم پیام داد.

 ی تو رو از کجا داشت؟شماره  -
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ها طوالنی بود  ها حاضره یا نه؟ چون جزوهزنگ زده بودم، که بدونم فتوکپی  -

 رفتم. کارت ویزیتش رو داشتم.تحویل گرفتن مییکی دو روز بعد واسه 

 زهراخانوم با اخم غلیظی گفت: 

کنی  خونی یا عاشقی می شه؟ تو درس میدونی نوید و بابات بفهمن چی میمی  -

 دختر! بابات بفهمه با اون پسره... 

 نسیم دستپاچه حرف مادرش را بُرید:

باشم یا انگشتش بهم خورده    به خدا، به قرآن مامان اگه باهاش یه قدم راه رفته  -

زد که خودم دورش  چیزا میباشه! اصال اگه خودش حرفی از رفاقت و تفریح و این

می خط  آشنا  رو  هم  با  بیشتر  خواستیم  فقط  هردومون  به جون خودم  گرفتم. 

هامون بشیم واسه ازدواج. اما همینم من دلم راضی نشد، گفتم باید به خانواده

یشتر آشنا بشیم. اونم موافقت کرد. اگه نیتش بد بود که  بگیم و زیر نظر اونا ب

 کرد. قبول نمی

 زهراخانوم متفکرانه نگاهش را به نسیم دوخته بود، آهی کشید و گفت: 
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چکار کنم از دست شما جوونای امروزی! االن یکی بزنم زیر گوشِت، تشر بزنم  -

حمایتت کنم، خودت  شم مادر بد و زورگو!  زنی، میکه غلط کردی این حرفا رو می

گردی خونه بابات. آخه مگه آدم  شی با دو تا بچه برمیچهار روز دیگه بدبخت می

پیدا می توو کوچه خیابون  از  زندگیشو  مرد  و  توو  شریک  که  لباسه  مگه  کنه؟ 

مهدی واسه پسرش پا پیش گذاشته،  گه حاجمغازه دیدی و پسندیدی؟ بابات می

 ی عکاس کجا!  و مؤمن کجا و این پسره دارآخه اون پسر نجیب و خانواده

 نسیم ابرو در هم کشید و لب ورچید: 

دار نیست؟ گه محسن خانوادهشناسی؟ کی می شما مگه چقدر محسن رو می  -

حاج میپسر  میمهدی  بخونم؟  درس  من  بگیرم؟  ذاره  دستم  گوشی  من  ذاره 

 زنه!مامانش مثل دوره قجر روبَنده می

 مالمت گفت: زهراخانوم لب گزید و با 

ی خوب و  زشته دختر، اینجوری حرف نزن پشت سر مردم! خیلی هم خانواده  -

ذارن تو درس بخونی و توو  محترمی هستن. دخترشون دانشجوی. کی گفته نمی

 اجتماع باشی؟!  
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 نسیم کالفه سر کج کرد و نالید:

زنم ه می مامان... اصال اونا خوب، اونا فرشته، اما من االن دارم حرف از کس دیگ  -

 مهدی!  نه پسر حاج

بله دیگه، خانوم عاشق شده... چشات کور شده و گوشات کر! دیگه مگه من    -

ای  ده که تو گوش کنی؟ نه لقمههرچی بگم فایده هم داره؟ مگه داداشت گوش می

ی دهنشه، نه تو دست رو آدم درستی گذاشتی. حاال اونم که نوید برداشته اندازه

قبول. مرد و مردونه بیاد خواستگاری، اینجوری با پیغوم    خاطرخواه شده، باشه

 پسغوم، آبروی ما رو توو محل نبرید.  

ی  با غیظ رو گرداند و غرولندکنان از آشپزخانه بیرون رفت. نسیم با لب و لوچه

 ای نامعلوم خیره بود. آویزان به دیوار تکیه زد و نگاهش به نقطه

*** 

های بلند سمت ماشین آمد. با اشت و با قدمکیوان پاکت داروها را در دست د

اش به جای خالی  رسیدن به ماشین، پاهایش سست شد و ایستاد. نگاه مات زده 

 ی ماشین، پایین کشیده شده بود و خبری از عسل نبود!  عسل بود. شیشه
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حیران و سرگردان اطراف را نگاهی انداخت، خیابان شلوغ و پررفت و آمد بود.  

خورد. با کالفگی گوشی را بیرون آورد و ام در جیبش زنگ میگوشی موبایل مد

 نگاه انداخت. بهزاد در حال تماس بود!

تپید و عرقی سرد به تنش نشسته بود. آشفته و مضطرب  قلبش تند و کوبنده می 

 ای، روی صندلی نشسته بود پرسید:رو به پیرمردی که جلوی مغازه

 بود رو ندیدین پیاده بشه، کجا رفت؟پدرجان این دخترخانوم توو ماشین من  -

 پیرمرد سر کج کرد و گفت: 

 نه واال، ندیدم...  -

 برد.جوید و پنجه میان موهایش فرو میلب می

*** 

به صورتش کشید که   داد. دستی  بیرون  را  نفسش  را قطع کرد و  تماس  بهزاد 

 صدای مهدخت را شنید:

 چیزی شده؟  -
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با همان پیراهن   بود و  باال گرفت، مهدخت هنوز لباس عوض نکرده  را  نگاهش 

لحظه بود.  ایستاده  مقابلش  ایران،  رنگ  و  قرمز  اندام دخترانه  نگاهش روی  ای 

مشامش را پر کرده بود و  موهای   عطر سرد و زنانه  بکرش چرخید و پلک بست.

انداخت. برای سرکوب کردن  ی نوازش را به جانش میمشکی و بلندش وسوسه

باال غرایز مردانه از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت. صدایش را کمی  اش، 

 برد:

بچه  - گوشینگران  هیچکدوم  نمیهام...  جواب  رو  لباس  شون  برو  هم  تو  دن! 

کن. وسایلت رو بردار تا بریم دنبال خونه. اینجا بودنت صالح نیست، نگرانم    عوض

 ها سرزده برگردن خونه. بچه

 مهدخت ابرو کج کرد و لب زد: 

مگه نگفتی تا یه هفته نمیان؟ بعد هم مگه نصف روزه، اونم روز جمعه خونه    -

 شه؟پیدا می

ب را یک نفس سر کشید و  دزدید و لیوان را پر از آب کرد، آبهزاد نگاهش را می

 لیوان را روی سینک گذاشت. جواب داد:
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ری اونجا اگر دوست داشتی همونجا موندگار یه جایی رو واست در نظر دارم. می  -

 ریم دنبال خونه.شی. اگر نخواستی میمی

 کجاست؟ -

طبقهیه خونه  - دوطبقه،  و  ویالیی  پله میی  تو حیاط  از  و  باال خالیه  خوره.  ی 

پایین هم یه مادر و پسر هستن که باهاشون آشنام و مثل چشمام بهشون    ی طبقه

امنی هست واست.   و  نظرم جای خوب  به  باشی  مایل  اگر خودت  دارم.  اعتماد 

امنیت   اونجا خیالم راحته  اما  واسه یه دختر جوون، تنها زندگی کردن سخته. 

 داری.

می ناآشنا و گنگ مهدخت حرفی نزد. ناچار سمت اتاق رفت و لباس عوض کرد. غ 

ای بعد، هردو آماده  کرد. حسی از غربت و تنهایی. لحظهرا توی سینه حس می

ی کیوان یا عسل  شدند و از خانه بیرون رفتند. حین رانندگی هر از گاهی شماره

شد، نگرانی و اضطراب بیشتر به  پاسخ قطع میگرفت. هربار که تماس بیرا می

ت نبود که نگاهش را به خیابان دوخته بود زد. حواسش به مهدخقلبش چنگ می

ریخت. سکوتی سنگین فضای ماشین را پر کرده بود. پشت  صدا اشک میو بی
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ی کیوان را گرفت. با پیچیدن صدای  چراغ قرمز ایستاد و برای دهمین بار شماره

هوا از جا پرید و هینی کشید. بهزاد با کیوان در گوشش، نهیب زد و مهدخت بی

 گین و بلند گفت: صدایی خشم

 دین؟ الو... کجایین شما؟ مُردم از نگرانی، چرا گوشیاتون رو جواب نمی -

اس. احتماال ببخشید بابا، من بیرونم متوجه صدای گوشی نشدم، عسل خونه  -

 خوابه که جواب نداده.

 بهزاد ماشین را کنار خیابان متوقف کرد، پلک فشرد و نفسش را فوت کرد.  

زنید نه  ره، نگفتم باهام در تماس باشید. نه زنگ میار راه میگید دلم هزنمی  -

 دین. همین فردا عسل رو برگردون تهران!  جواب منو می

 کیوان با اعتراض گفت:

نمی  - تکرار  دیگه  کردم.  عذرخواهی  که  من  بابا...  خونه  عه  برگردم  االن  شه. 

 ا.کنم بابگم عسل زنگ بزنه تا خیالتون راحت بشه. خواهش میمی
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خوام پیش  باشه، فردا نه اما زودتر از یه هفته برگردونش. دلم طاقت نمیاره. می  -

ترسه از تاریکی و تنهایی، باشه. خودم  خودم باشه. حاال که دردشو فهمیدم، می

 مراقبشم.  

 دو مرتبه کیوان لب به اعتراض گشود: 

 بابا ما قرار گذاشتیم... -

هایش  ها و سرخی پلک متوجه نم چشمبهزاد نیم نگاهی به مهدخت انداخت که  

 شد. دیگر صدای کیوان را نشنید و گفت:

 همین که گفتم کیوان، بحث نکن! من باید قطع کنم. خداحافظ.  -

تماس را قطع کرد و سمت مهدخت چرخید. یک دستش روی فرمان بود و دست  

 دیگر را به صندلی مهدخت تکیه داد. 

 گریه کردی دخترجون؟  -

کشید. آهسته ایین انداخت و ناخنش را به پوست دستش می مهدخت سرش را پ

 با صدایی گرفته جواب داد:
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 هیچی، دلم گرفته. -

 ای مکث کرد.نگاه از مهدخت گرفت و لحظه

 از چیزی ناراحتی؟ االن توو خونه که خوب بودی!   -

 مهدخت لب گزید و بغضش را قورت داد. با صدایی مرتعش لب باز کرد:

می  - رفتم کنم. خانوادهحس غریبی  اون خونه  از  بگم  که  نداشتم  مهربونی  ی 

 شم اما... دلتنگ می

 اش سُر خورد و ادامه داد: قطره اشکی روی گونه

شناسم، ه میای که آدماشو نه دیدم و نخوای منو ببری یه خونهاما االنم که می  -

 کنه.  که قراره اونجا تنها زندگی کنم، فکرش حالمو بد می 

 بغضش شکست و میان هق هق نالید: 

می  - فکر  این  می به  تقاص  اینجوری  دارم  گناهی  چه  به  که  تنهایی کنم  و  دم 

 نصیبم شده. 
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آمیز  آمد و با لحنی مالیم و محبتاش به درد می قلب بهزاد با شنیدن صدای گریه

 گفت:

برم. خودمم میام مطهره خانوم زن خیلی خوبیه، من که تو رو جای بدی نمی  -

کنی، سرگرم نام می کنم، کالسی جایی ثبت زنم. واست کار پیدا میبهت سر می

ذارم بهت سخت بگذره. گریه نکن مهدخت، من خواستم کمکت کنم  میشی. نمی

م اشتباه کردم و  کنکنه، حس میها اذیتم میکه اومدم عقدت کردم. این اشک

 هیچی واسه تو عوض نشده. 

 هایش کشید و به بهزاد نگاه کرد. نفس گرفت و گفت: مهدخت دست روی گونه

 تونم برم؟ هر کالسی بخوام می -

 های بهزاد نشست و پلک زد:لبخند نرمی روی لب

 آره، هرچی بخوای... -

 مهدخت با ذوق گفت:

 برم؟ ذاریام، یعنی مینقاشی... عاشق نقاشی  -
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 ای مردانه گفت:تر شد و با تک خندهلبخند بهزاد عمیق

 تونی بری.  آره می -

 مهدخت با اخم ظریفی پرسید:

 خندی؟!  چرا می -

 سرش را به طرفین تکان داد و گفت: 

 ناراحت نمیشی بگم؟  -

 با تردید جواب داد:

 نه، نمیشم!    -

 بهزاد دوباره ریز خندید و گفت:

االن آبغوره گرفته بودی که چرا تنهام، دلم گرفته و این حرفا.   آخه انگار نه انگار  -

 ها ذوق کردی و همه چیو فراموش کردی.با دو تا حرف و قولِ من، مثل دختربچه

های مهدخت گل انداخت و لب به دندان گرفت، سرش را پایین انداخت که  گونه

 بهزاد ماشین را روشن کرد و ادامه داد: 



www.taakroman.ir  

 
  

 
217 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ام نه جلوی من گریه کن، نه خجالت  د خجالت بکشی. دیگهخواخوبه حاال، نمی  -

 ریم اونجا. خانوم منتظره. بهش گفتم که داریم می بکش باشه؟ بریم که مطهره

مقابل خانه بهزاد،  بعد ماشین  و  ساعتی  متوقف شد. در کرمی رنگ  ای ویالیی 

از  آجر سفالی و شاخه رُز قرمزی که از داخل  حیاط  های  بزرگ، با دیوارهایی 

روی دیوار خزیده و آویز شده بودند. مهدخت با هیجان به نمای سنتی و زیبای  

 زده گفت:خانه چشم دوخت و ذوق

 اس؟ چه قشنگه!همین خونه -

 شد جواب داد:بهزاد حینی که از ماشین پیاده می

ر ذوق آوردت،  دیدی گفتم جای بد نمیارمت! نمای در و دیوار خونه از بیرون س  -

 گی؟ خونه و آدماشو ببینی چی می

مهدخت مشتاقانه از ماشین پیاده شد و کنار بهزاد ایستاد. بهزاد زنگ را فشرد  

 ای به گوش رسید: و صدای مردانه

 بله...  -
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 ای کرد و لب زد: بهزاد تک سرفه 

 جان، دکترحاتمی هستم. سالم پرهام -

 سالم آقای دکتر، خیلی خوش اومدین. -

با صدای تیکی باز شد و ابتدا بهزاد و پشت سرش مهدخت وارد حیاط شدند.  در  

باغچه بود.  گیاه  و  بوی گل  راست فضای حیاط سراسر  بلند سمت  و  باریک  ای 

ی  جات. باغچهحیاط که نصف آن سبزی ریحان کاشته شده بود و نیم دیگر صیفی

سی و پیچک بود.  های گل رز سفید و قرمز، الله عباسمت چپ حیاط پر از بوته

های شمعدانی که اطرافش بود. حوض کوچک و شش ضلعی وسط حیاط، با گلدان

داشت که دخترک محو تماشای حیاط بود و آهسته پشت سر بهزاد قدم برمی

 اش را جلب کرد. صدای سالم گفتن صاحبخانه توجه

 سالم دکتر، خیلی خوش اومدین، صفا آوردین. -

با قدی متوسط، الغراندا هایی استخوانی  های کشیده و گونهم بود و چشم زنی 

پسری کنارش  و  آمد  استقبال  به  لبخندزنان  قدم داشت.  قدبلند  و  جوان 

 داشت. برمی
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 آمیز به مهدخت انداخت و گفت: مطهره نگاهی تحسین

 اومدی عزیزدلم. دختری... خوشاکبر، چه نازنینماشاهلل هزار اهلل -

وش گرفت. قلب دخترک هُری ریخت، آغوش  آهسته و دوستانه مهدخت را در آغ

لحظهمادرانه  و  بست  پلک  انداخت.  مادرش  گرم  آغوش  یاد  را  او  مطهره  ای ی 

تپید و از آغوش زن جدا شد. بهزاد با لبخند نرمی  مادرش را تصور کرد. قلبش می

 گفت:

 خانوم، مثل دخترخودتون بدونیدش.امانتی من دست شما مطهره  -

 ون راحت. به روی چشم، خیالت -

 پرهام با دست اشاره به خانه کرد و  رو به بهزاد گفت: 

 کنم.بفرمایید داخل دکتر، بفرمایید خواهش می -

های کرم، سفید و شکالتی  همراه هم سمت خانه رفتند. دکوراسیون خانه از رنگ

دل فضایی  و  کاناپهبود  روی  بهزاد،  کنار  مهدخت  داشت.  آرامبخش  و   نشین 
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سر برای پذیرایی سمت آشپزخانه رفتند. مهدخت سرش را  نشست و مادر و پ

 نزدیک بهزاد برد و آرام نجوا کرد:

 دونن نسبتمون با هم چیه؟ می -

 بهزاد پلک باز و بسته کرد و لب زد: 

 آره، گفتم ازدواج کردیم. قابل اعتمادن. -

 مهدخت لب ورچید و شرمگین گفت: 

 ی من و...گذشته کارو کردیم؟ یعنی ازدونن چرا ایناینم می -

 بهزاد حرفش را قطع کرد:

 نه چیزی نگفتم و اینا هم نپرسیدن. فقط گفتم مصلحتی و صوری عقد کردیم.  -

 مهدخت با رضایت لبخند زد و گفت: 

 کشیدم.ممنون که نگفتی، اینجوری خجالت می -

های پر از  ای رنگ لیوانشان قطع شد. پرهام سینی نقرهبا آمدن پرهام صحبت

 شربت را روی میز گذاشت و مقابل دکتر نشست. بهزاد با تشکری کوتاه گفت: 
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شه کلیدهای باال رو  خودتون رو به زحمت نندازین، من باید برم. فقط اگه می  -

 اهی بندازه.لطف کنید تا قبل از رفتن مهدخت بره باال رو یه نگ

 شد گفت:پرهام حینی که از جا بلند می

شم شام امشب رو دور هم  خونه متعلق به خودتونه دکترجان. خوشحال می  -

 باشیم. 

 رفت که بهزاد جواب داد:سمت جاکلیدی جلوی در می

رم مطب دیگه وقت اس و مینه، ممنون. چندجا کار دارم باید برم، فردا شنبه  -

 شه. نمی

 رفی میوه از آشچزخانه بیرون آمد و لب باز کرد: مطهره با ظ 

 جا.خب برید به کاراتون برسید، شب برگردین این -

 مهدخت آهسته کنار گوش بهزاد لب زد:

می بچه  - اگه  تنهایی،  خونه  نیستن  که  اینهات  من  کن،  قبول  تنهایی شه  جا 

 کشم. خجالت می



www.taakroman.ir  

 
  

 
222 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 مطهره روی مبل نشست و ادامه داد: 

 کنم بیاین دیگه... می من شام آماده   -

 های پرخواهش دخترک انداخت و لب گشود:بهزاد نگاهی به چشم

 شم.کنید مزاحمتون میچشم، حاال که اصرار می -

 پرهام کلیدها را سمت بهزاد گرفت.

 این چه حرفیه، مراحمید. اینم کلیدها دکتر... -

بلند شد، رو به   بهزاد کلیدها را گرفت و بعد از کمی گپ و گفت با پرهام، از جا

 مهدخت گفت:

 کنی یا از فردا باید دنبال خونه باشم؟ بریم باال رو یه نگاه بنداز، ببینم پسند می  -

 زده نیم نگاهی به مطهره و پسرش انداخت، آهسته گفت: مهدخت خجالت

 گم خوبه!چرا نپسندم، ندید می -

 بهزاد لبخند نرمی زد و گفت: 
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 بریم خاطر منم جمع بشه.حاال دیدنش ضرر نداره، پاشو  -

ای که سمت چپ حیاط بود باال رفتند.  پلههمراه هم از خانه بیرون رفتند و از راه

ای خالی  قدم با هم وارد خانهبهزاد کلید را توی قفل چرخاند و در را باز کرد. هم

ای رنگ داشت و آشپزخانه از اسباب و اثاثیه شدند. داخل سالن فقط موکتی قهوه

ق گاز و یخچالی کوچک داشت.  نگاه مهدخت دور تا دور خانه چرخید تنها اجا

 و لب زد: 

 جا چه کوچیکه، اتاقم نداره... وسیله چی؟ باید چکار کنم؟این -

 بهزاد تای ابرویش باال پرید: 

 نگفتم ندیده نگو پسندیدم! -

 مهدخت سر تکان داد:

 نه، خونه که خوبه، اما وسیله نداره. -

فرستم هر چی الزمه واست بگیرن. نگران  خب همه چی یهویی شد، اما فردا می   -

 وسیله نباش.  
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 مهدخت کنار پنجره ایستاد و حیاط را نگاهی انداخت، گفت: 

میمی  - کجا  از  رو  پسرش  و  خانوم  مطهره  این  بپرسم  فامیل شه  شناسی؟ 

 هستین؟ 

 را به دیوار کنار پنجره زد و جواب داد: اشبهزاد تکیه

خانوم دوست صمیمی ایران بود. زیاد رفت و آمد داشتیم. ایران وکیل  مطهره  -

پرونده  اون  بسته شدن  از  بعد  بود.  با مطهره دوست شده  پرونده  یه  تو  و  بود 

 دوستیشون ادامه پیدا کرد.

 آها، ببخشید فضولی کردم. واسم سؤال بود. -

 کجی زد و گفت: بهزاد لبخند 

شی و درگیر کرده، ناراحت نمیاشکالی نداره، اما منم یه سؤالی خیلی ذهنم  -

 اگه فضولی کنم؟

 شم، چی؟نه نمی -

 بهزاد ابروهایش را به هم نزدیک کرد و با نگاهی موشکافانه به مهدخت پرسید:
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که باعث پخش عکسا بوده ی عکسا چی بود؟ چرا شاکی نشدی تا اونقضیه  -

 زات بشه؟! مجا

 آلود لب زد:مهدخت با یادآوری آن ماجرا بغض کرد و از پنجره فاصله گرفت.بغض

 چون از برخورد بابا و مهران ترسیدم، سکوت کردم!  -

نگاهی   با  و  ایستاد  سینه  به  دست  مهدخت،  مقابل  رفت؛  جلوتر  قدمی  بهزاد 

 کنجکاو پرسید: 

 ترسیدی؟!« » مگه تو مقصر بودی که از برخوردشون می

های غمگین دخترک را پوشاند و لب پایینش را به دندان  ای از اشک، چشمهاله

گرفت تا بغضش نشکند. پیاپی پلک زد و با نفسی عمیق هوا را بلعید؛ بازدمش  

 را با صدا بیرون داد.

آره، آره من مقصر بودم. گناهم سادگی بود و اعتماد. یا شایدم تنهایی و کمبود   -

 وان سختی دادم. تاوانی که هنوز هم که هنوزه ادامه داره.محبت. هرچی که بود تا

 بهزاد متعجب لب باز کرد:
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 دونستی پخش عکسا کار کیه؟یعنی تو می -

مهدخت پلک فشرد و سرش را آهسته باال و پایین تکان داد. نگاه غمبارش را به  

 بهزاد دوخت و لب زد: » آره« 

مهدخت چشم دوخته بود و هزار جا را فرا گرفت. بهزاد به  ای سکوت همهلحظه

خورد؛ مهدخت، نگاهش را به پنجره دوخته فکر و خیال در سرش پیچ و تاب می

نقطه به  و  و  بود  بود  شنیدن  مشتاق  بهزاد  بود.  خیره  مقابلش  در  نامعلوم  ای 

صندوقچه در  تمام  سال  دو  که  رازی  کردن.  دردِدل  دلتنگ  دل مهدخت  ی 

ی مهدخت، آلود و گرفتهنکرده بود. صدای بغضدخترک پنهان بود و لب از لب باز  

 سکوت سنگین خانه را شکست. 

کرد، شیطنت  تمام دنیای من مادرم بود. تنها کسی که پا به پای من بچگی می -

شد. مامان که فوت کرد، منم باهاش  وقت خسته نمیخندید و هیچکرد، می می

انگیزه بودم. روح و بیاما بی کردم  دفن شدم. زنده بودم اما انگار نبودم، زندگی می

ی متحرک... پری و مهران مثل من به مامان وابسته نبودن. زود خودشون  یه مرده 
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رو جمع و جور کردن، بابا هم که چهلم مامان نگذشته بود، دست مائده رو گرفت  

 مون!  و آورد تو خونه و زندگی 

 کرد. مینگاهی به بهزاد انداخت؛ همچنان منتظر و کنجکاو نگاهش نیم

دبیرستانی بودم که تو دنیای مجازی با یه پسر آشنا شدم. یه پست گذاشته   -

دردِدل و صحبت از  کامنت گذاشتم.  زیر پستش  منم  و  مادر  به  راجع  های  بود 

ساده شروع شد و نفهمیدم کی باهاش اونقدر صمیمی شدم که بهش داداشی 

 گفتم!می

 لرزید. شد؛ صدایش از شدت بغض می  رو از پنجره گرفت و چند قدم از بهزاد دور

کرد و این اعتماد همه چی خوب بود، فرید همیشه حد و حدود رو رعایت می  -

میمن بیشتر جلب  میو  بهم  داداشی صداش کرد.  منم  و  کوچیکه  آبجی  گفت 

زدم. یه بار ازم عکس خواست و منم یه عکسی که حجاب داشتم رو واسش می

بار تو بازار بود که اونم من با دوستم مژگان رفتم   فرستادم. دیدارمون هم فقط یه

تو جلسات   اومد خواستگاری؛  اینکه مسعود  تا  و چندلحظه کوتاه همو دیدیم. 

 خواستگاری خیلی به دلم نشست و بالخره تصمیم گرفتم جواب مثبت بدم.  
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 هایش از اشک خیس شد.های مزاحمش نشد و گونهدیگر حریف اشک

گفتم   - و  دادم  پیام  فرید  به  دادم،  به خواستگاری مسعود  مثبت  وقتی جواب 

گفت من که داداشتم، خوام همه چیز بینمون تموم بشه اما اون مخالف بود. میمی

خواستم و مطمئن بودم اگر مسعود، مهران یا  چه اشکالی داره؟! اما من اینو نمی

شو ندادم. من انکار... یه مدت جواب  شه. از اون اصرار و ازبابا بفهمن خیلی بد می

م بهش  به خیالم که همه چی تموم شده؛ با مسعود نامزد شده بودم و هرروز عالقه

بره! توجهی نکردم  و میشد. یه روز فرید پیام داد و تهدید کرد آبرومبیشتر می

 اما...

ره  هایش شد. اخم غلیظی بین ابروهای بهزاد گی صحبتهق هق گریه مانع ادامه

 کرد. خورده بود و  متأسف و اندوهگین نگاهش می

 مگه نگفتی یه عکس، اونم باحجاب واسش فرستادی؟   -

هایش کشید و دماغش را باال کشید، نفسش بریده بریده بیرون  دست روی گونه

 آمد و سرش را تکان داد.می
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آره، اما اون با دوستم مژگان خوب شده بود و از طریق اون عکسامو پخش    -

فهمیدن کردم، اگه بابا و مهران میشدم و شکایت می کرده بود. اگه من پیگیر می

کشتن. هرچند با همون عکسا  من با فرید در ارتباط بودم؛ اونوقت حتما منو می

 هم تا سر حد مرگ کتک خوردم. 

 بار بهزاد، لرز به تن مهدخت انداخت.لحن تند و شماتت

شکایت نکردی؟ گذاشتی یه آدم کثیفی    چرا از خودت دفاع نکردی؟ چرا ازش  -

راست واسه خودش راه بره و جورش رو تو کشیدی؟! تو هم مقصر مثل اون راست

دونی چرا به قول خودت  دادی؛ اما نه به این اندازه! میبودی، تو هم باید تقاص می

دی؟ چون بار گناه فرید رو هم تو روی دوش گرفتی؛ چون  تا االن داری تاوان می

 ی اونم تقاص پس بده.نذاشت

 مهدخت سر به زیر انداخته بود و با ناخن به جان پَر روسریش افتاده بود. 

گی من مقصر بودم؟ من که جز داداش بهش چیزی نگفتم. من از خودم چرا می  -

 مطمئن بودم و فقط ترسیدم که حرف بزنم.
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و   شد  کم  عصبانیتش  از  کمی  داد.  تکان  سر  آهسته  و  زد  نیشخندی  با بهزاد 

 مالیمت بیشتری جواب داد:

تونی جار بزنی و  ای که نمی ببین دخترجون، یه چیزی رو یادت باشه! هر رابطه  -

لنگه و مورد داره؛ مشکلی که خودتم قبولش  کنی یه جای کارش میپنهونش می

 داری و فقط سعی داری خودت رو گول بزنی و بگی نه، ایرادی نداره!  

 حق به جانب نگاهی انداخت و لب باز کرد:دخترک نگاهش را باال گرفت، 

ما که االن یعنی رابطه  - پنهان کردی؟  از عسل و کیوان  ما مشکل داره که  ی 

 حاللیم. 

آره مشکل داره. حاللیم و غیرشرع نیست اما غیرعُرفه! به نظرت عسل چه    -

 شه وقتی بدونه همسرِپدرش فقط سه سال از خودش بزرگتره؟!  حالی می 

 ن داد و با تأکید ادامه داد:نفسش را بیرو

نمی   - داداشمه، وقتی میوقتی  بگی فالنی  یعنی  تونی  بقیه،  واکنش  از  ترسی 

می پسرا  اینکه  در ضمن،  نیست.  درستی  کار  داری  قبول  رو  خودت  آبجی  گن 
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کردن اون دختری هستش که تن    خیلی باور نکن. این کلمه گاهی فقط واسه رام

وان از چت کردن و حرف زدن با دختر لذت ببرن، حاال  خده. اونا میبه رفاقت نمی 

 بذار طرف بهش بگه داداش؛ زیاد واسشون فرقی نداره. 

مهدخت سرافکنده و شرمگین نگاهش را به زمین دوخته بود. بهزاد جلوتر آمد  

او   از  بهزاد یک سر و گردن  باال رفت.  نگاه دخترک آهسته  ایستاد؛  مقابلش  و 

های بهزاد  ی به عقب برداشت. لبخند نرمی روی لببلندتر بود و مهدخت قدم

 نشست.

 آدرسی، شماره تلفنی هر چی از اون فرید و مژگان داری واسم بنویس.   -

 مهدخت آب دهانش را قورت داد و با ترس پرسید: » واسه چی؟« 

نگران نباش، اتفاقی نمیوفته! االن دیگه هرکس هرچی بفهمه هم کاری باهات    -

 من شوهرتم! نداره. چون فعال

 مهدخت با اکراه جواب داد:

 نویسم. ای چیزی اگه همراهت هست میباشه، برگه -
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 خب پیامک...  -

 حرفش ناتمام ماند و لب فشرد، سر کج کرد و آهسته لب زد: 

 ، نه؟! موبایل نداری -

 شد گفت:دخترک سر به زیر انداخت. با صدایی که به سختی شنیده می

ق، بابا گوشی رو ازم گرفت. کال از اون به بعد خیلی محدود  نه؛ بعد از اون اتفا  -

 شدم. 

ی غمگین و صدای محزونش قلب  ی مهدخت، چهرههای ورم کرده سرخی پلک

 فشرد. لبخندی عمیق روی لب نشاند. بهزاد را می

 شه با هم در ارتباط باشیم.  بریم واست بخرم، به هر حال این سه ماه الزم می -

 ابروهای مهدخت باال پرید و گفت: 

 اما گفتی کار داری، باید بری! -

اش انداخت؛ اخم کرد و پلک فشرد، لب زیرین به  بهزاد نگاهی به ساعت مچی

 دندان گرفت. 
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 وای... گرم صحبت شدیم پاک یادم رفت!  -

 یرت شد؟د -

 ی لب بهزاد نشست و جواب داد:لبخند کجی گوشه

 رسم؛ اما مهم نیست.  خیلی هم دیر شد، دیگه نمی -

بیعقب هنوز  مهدخت  رفت.  در  سمت  و  کرد  جلوی  گرد  بود.  ایستاده  حرکت 

 درگاه ایستاد و سمت مهدخت نگاه کرد.

 چرا وایسادی؟ بیا دیگه. -

 سم گوشی بگیری؟ خوای با هم بریم بازار واواقعا می -

 ای سر تکان داد و گفت:بهزاد با تک خنده

 آره خب، واسه چی؟ -

های مهربان بهزاد دوخت.  اش را به چشممهدخت جلوتر آمد؛ نگاه قدرشناسانه 

داد. با لبخند اش را نوازش میهای بهزاد، گونهرخ به رخ بهزاد ایستاد و هرم نفس

 نمکینی لب باز کرد:
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کنی.  منت بهم لطف میو بیی نجاتمشه شدی فرشتهورم نمیشه، باباورم نمی  -

 من چجوری اینهمه محبت و خوبی را جبران کنم؟

لبخند بهزاد جمع شد و اخم کمرنگی نرم نرمک روی صورتش نشست. با جدیت 

 جواب داد:

 خوام دخترجون، فقط جون عزیزت یه کاری نکن ثوابم کباب بشه!جبران نمی -

برداش به عقب  بیرون رفت. مهدخت گیج و گنگ قدمی  در  از  و  ت، رو گرداند 

کرد.  ایستاده بود. نگاهش دنبال بهزاد کشیده شد و حرفش را در ذهن حالجی می

بیرون رفت. پله از در  انداخت و  پایین  باال و  ها را  متوجه منظورش نشد؛ شانه 

 رفت که صدای بهزاد به گوش رسید.پایین می

ما  اجازه  با  خانوم  مطهره  می   »  زحمت  می رفع  مهدخت  با  شب  کنیم.  اما  رم 

 شیم.« مزاحمتون می

 صدای مطهره خانوم بلند شد.

 شیم تشریف بیارید.«ی ما دست شماست؛ مراحمید. خوشحال می » اجازه



www.taakroman.ir  

 
  

 
235 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

قدم با بهزاد از خانه بیرون رفت. با خداحافظی کوتاهی از مطهره و پسرش، هم

بالفاصله بهزاد  و  شدند  ماشین  سوار  دو  دخترک   هر  کرد.  روشن  را  ماشین 

هایش در هم بود. بار دیگر لحظات آخر نگاهی به بهزاد انداخت؛ هنوز سگرمهنیم

هایشان را در ذهن مرور کرد و باز هم متوجه منظور بهزاد و این اخمی که و حرف

بین ابروهایش جا خوش کرده بود نشد. آب دهانش را قورت داد و با صدایی مالیم 

 پرسید:

 گفتی یه کاری نکنم ثوابت کباب بشه؟ چرا -

 ای مکث لب باز کرد: بهزاد نگاهش به رو برو بود و دنده عوض کرد. بعد از لحظه

با اینکه عقد کردیم و کار از کار گذشته اما من هنوز توو درستی کارم شک    -

 دارم. نگران آخر و عاقبت این ازدواجم که شر نشه واسم.

 ت، ابرو کج کرد و لب زد: مهدخت مظلومانه نگاهی انداخ

 مگه من چکار کردم؟ چی گفتم؟  -
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بهزاد راهنما زد و ماشین را کنار خیابان متوقف کرد؛ مهدخت مات و مبهوت نگاه 

 کرد و بهزاد حینی که دستش روی فرمان بود سمت دخترک چرخید. می

 پرده باهات حرف بزنم؟ تونم رُک و بیمی -

 مهدخت نگاه از بهزاد نگرفت و سرجنباند. بهزاد نفسی بیرون داد و گفت: 

ببین دخترجون، من اومدم عقدت کردم که تو بعد از یه مدت یه دختر آزاد    -

باشی و پدر و برادرت نتونن آقا باالسر باشن و بهت زور بگن، آزار و اذیتت کنن.  

 کنه! و آشوب میین وسط فکر و خیال مثل خوره افتاده به جونم و دلمحاال ا

 مهدخت کنجکاو و سردرگم پرسید: 

 چه فکر و خیالی؟   -

تکیه چشمبهزاد  به  باز  و  انداخت  بیرون  به  نگاهی  داد،  صندلی  به  را  های اش 

 منتظر دخترک نگاه کرد.

و باید قبل از رفتنم   تفاوت باشمتونم بیببین من نسبت به یه سری مسائل نمی   -

خاطرم جمع بشه، مثال همین خریدن گوشی واست واجبه، تعیین جا و پیدا کردن  
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ترسم  یه شغل مناسب واسه روزایی که من نیستم. باید این کارارو انجام بدم و می 

خوام  خوام تو به هیچ وجه به بودن من عادت کنی، می از وابسته شدن تو! من نمی 

منو به چشم رفیق ببین اما نه یه رفیق همیشگی، بلکه    رو پای خودت وایستی.

 راهی که قراره به زودی بره.  رفیق نیمه

 مهدخت لب ورچید و دلخور گفت: 

 شم. بعد از این سه ماه راحت برو! نترس، آویزونت نمی -

ی لب به دندان گرفت و در حالی که  بهزاد پلک فشرد و فکش منقبض شد. گوشه

 فت: سعی داشت تندی نکند گ

منظورم این نبود مهدخت، من نگرانم تو بعد از اینکه من رفتم نتونی از پس    -

ی بیست ساله رو با کلی نیاز رها کنم توو  زندگیت بر بیای، من نگرانم یه بیوه

 جامعه و گناهش بیشتر از ثوابش باشه واسم. 

 لرزید ادامه داد: نگاهش روی صورت مهدخت چرخید و با صدایی که کمی می 
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ترسم، از اینکه زیبایی و جوونیت دل ز اینکه به بودن یه حامی عادت کنی میا  -

کنه واست می تیز  دندون  و  بلرزونه  رو  دیگه  مرد  کار  یه  این  از عاقبت  ترسم، 

 ترسم دخترجون!می

هایش روی گونه غلتید، نوک زبانش را  ی اشک دخترک جوشید و اشکچشمه 

 بغضش را قورت داد.   ها بر همها کشید و با فشار لبروی لب

کنی؟! پس تو  جوری فکر میچون جریان فرید رو بهت گفتم راجع به من این  -

 ام آره؟کنی من یه هرزههم مثل بقیه فکر می

 بهزاد چشم درشت کرد و متعجب، با صدایی تقریبا بلند گفت: 

گی؟ چه برداشتی از حرفای من  من منظورم این نبود مهدخت! چی داری می  -

لرزونی وای به حال جوونا! تو  تو؟ دِ آخه وقتی دل منه پنجاه ساله رو میداشتی  

 اگر بعد از این جدایی هر اتفاقی واست بیفته منم مسئولم!  

انداخته بود و آهسته اشک میمهدخت بی ریخت. بهزاد  حرف سرش را پایین 

ها و محاسنش کشید؛ نفسش را بیرون داد و به هایش را روی چشمکالفه دست 

اختیار سمت مهدخت رفت و روی بازویش نشست،  هدخت نگاه کرد. دستش بیم
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آرام دستش را پایین برد و دست ظریف دخترک را در دست گرفت. دلجویانه 

 لب گشود:

خواستم دلت بشکنه. تو پرسیدی منم جواب دادم اما منظورم  منو ببخش، نمی  -

 نی من نگران چی بودم!اونی نبود که تو فکر کردی. شاید بعد از رفتنم، درک ک

گرمای دست بهزاد و فشار کوچکی که به دستش آورد، مهدخت را وادار کرد  

 های رنگین و گرم بهزاد لب زد:نگاهش را باال بگیرد. خیره به چشم

 ات پشیمون بشی.دم بعد از رفتنت، کاری نکنم که از کَردهبهت قول می -

هایشان قفل یکدیگر بود؛ به  تهای بهزاد نشست. هنوز دسلبخند نرمی روی لب

مهدخت عقب   هایش نوازشگونه از روی دستآرامی دستش را رها کرد و انگشت

 کشیده شد. نگاه از مهدخت گرفت و ماشین را روشن کرد.

*** 

کرد، پرهام وارد  خانم پشت میز غذاخوری نشسته بود و ساالد را آماده میمطهره

جوید شت؛ حینی که کاهو را خرچ خرچ میآشپزخانه شد و برگی از کاهو را بردا
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می باور  شما  مامان   « گفت:  و  انداخت  باال  را  ابرویش  و  تای  دکتر  ازدواج  کنی 

 مهدخت صوری باشه؟«

 اخم کمرنگی بین ابروهای مطهره نشست و سر کج کرد.

 صوری باشه یا نباشه به من و تو ربط نداره، سرت به کار خودت باشه. -

 امه داد: پرهام با پوزخندی اد

ی باال که خالی و کوچیکه؛ چی داشت که چهل دقیقه دیدنش طول آخه طبقه  -

 گم... کشید! من می

 مطهره نهیب زد و کالمش را بُرید. 

عه پرهام! خجالت بکش پسر، یادت نره ما به دکتر چقدر مدیونیم. حیا کن   -

 پشت سرش غیبت نکن.

با شیطنت گفت: » من مخلص دکتر هم هستم، حرف  پرهام ریز ریز خندید و 

نمی میبدی  که...  سنیزنم  فاصله  خاطر  به  شاید  و  گم  کشیده  خجالت  شون 
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بزرگ  این که دختر  گفته. خونه خودش هم  بهش  جوری  گیره  کارش  اگه  داره، 

 گیم. بیاد همین طبقه باال...« بگیم راحت باشه ما به کسی نمی 

ای که خیز شد، دست مُشت شده مطهره با شرم و غیظ لب به دندان گرفت و نیم

کنان چند  ی بازوی پسرش کرد که جاخالی داد و خندهچاقو را گرفته بود را حواله

 قدم عقب رفت.

 آ... چی گفتم مگه؟و دستتهعه عه مامان، چاق -

 زنی؟!  کشی جلو مادرت این حرفارو میزهرمار پدرسوخته، خجالت نمی -

 پرهام قهقه زد و مابقی کاهو را داخل دهانش برد؛ صدای زنگ آیفون بلند شد.

 زاده هم هستن، اومدن. چه حالل -

 سمت آیفون رفت و گوشی را برداشت.

 بله، بفرمایید خوش اومدین. -
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ای کرد و زبانش را در دهان  اش را جمع کرد، تک سرفهرا گذاشت و خندهگوشی  

هایش را دست کشید. برای استقبال از دکتر و مهدخت از در  چرخاند و دور لب

 بیرون رفت. 

عقب قدمی  برمیمهدخت  قدم  سرش  پشت  دکتر،  از  صدای تر  هنوز  داشت. 

ظرم حق با پدرتونه...  پیچید:» به نفروشی در گوشش میی جوان موبایلفروشنده 

اختیار غم روی قلبش سنگینی این مدل گوشی بهتره!« با شنیدن آن حرف بی

کرد. نفسش را بیرون داد و با لبخند تصنعی به پرهام سالم گفت. وارد خانه شدند 

خانم با لبخند ملیحی به استقبال آمد. سالم علیک کردند و هردو روی و مطهره

اش را به کاناپه داد و کمی پاهایش را رو  خستگی تکیهکاناپه نشستند. بهزاد با  

به جلو دراز کرد و روی هم گرداند؛ رو به مهدخت گفت:» من شام بخورم باید 

 برم، گوشیت اگر مشکلی داشت و تو تنظیماتش کمک خواستی به پرهام بگو«

ای سرخ کف  دخترک نگاهش را پایین انداخته بود و خواست جواب بدهد که لکه

با اخم ظریفی لب زد: » خون؛ ب سفیدرنگ بهزاد توجهجورا اش را جلب کرد. 

 بهزاد کف پات خونی شده!« 
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اش را از صندلی گرفت و کمر راست کرد. نگاهی به کف پایش  بهزاد فورا تکیه

هایش انداخت و بعد نگاهش روی فرش کرمی رنگ خانه کشیده شد که جای قدم

سینی کوچک چای وارد پذیرایی شد؛ اخم های خون بود. پرهام با  روی فرش لکه

 ظریفی بین ابروهایش نشست و پرسید:» مشکلی پیش اومده دکتر؟«  

 شرمنده، کف پام زخم بوده و متوجه نشدم خونریزی کرده؛ فرش کثیف شده!  -

 پرهام سینی را روی میز گذاشت و لبخند زد.

 فدا سرت، االن پانسمان میارم.  -

 سوزه؟« » چرا زخم شده؟ خیلی می آشوبه پرسید:مهدخت با دل 

بهزاد سرش را به طرفین تکان داد:» نه نگران نباش چیز مهمی نیست؛ من واسه 

 ها ناراحتم؛ باید بدم قالیشویی.فرش

آلود را از های اولیه به سالن برگشت؛ بهزاد جوراب خونی کمکپرهام با جعبه

زاد زخم شده بود. پرهام ای کف پای بهرنگ و برجستهپا بیرون کشید. خال سیاه 

 اس؟!«با اخم پرسید:» دکتر این چیه؟ چرا زخم شده؟ میخچه
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 کرد؛ نرم خندید و جواب داد:ها را با پنبه تمیز میبهزاد حینی که خون

 ها... مهم نیست«  » یه چیزی تو همون مایه

*** 

می بهزاد  رفتن  از  به  ساعتی  نگاهش  و  نشسته  پنجره  کنار  مهدخت  گذشت؛ 

زن آسمان بود. فکرش پیش آن زخم کف پا بود که بهزاد هیچ های چشمک هستار

های پرهام توضیحی برایش نداشت. بهزاد فرش را با اصرار زیاد در مقابل تعارف

و مادرش جمع کرده بود تا تحویل قالیشویی بدهد؛ بعد از شام هم خداحافظی  

ه بود که خالی از هر  ای نشستی خانهکرد و رفت. حاال دخترک تنها کنار پنجره

ای بود و تنها یک دست رختخواب و بطری آب، پرهام برایش آورده بود.  وسیله

آهی کشید و موهایش را باز کرد، سمت تشک رفت و روی آن غلتید. نگاهش 

این از دیدن  تا دور خانه چرخید و  اش بغض کرد و کسیهمه تنهایی و بیدور 

 ا سنگین کرد و خوابش برد.هایش رسرش را زیر پتو برد؛ اشک پلک

*** 
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هایش را با  بهزاد با صدای آالرم گوشی چشم باز کرد و روی تخت غلتید، چشم

پشت دست مالید و کش و قوسی به تنش داد. با درد و سوزش کف پایش لب  

ای که به ذهنش خطور کرد عسل گزید و با رخوت از جا بلند شد. اولین مسئله

اما با دیدن ساعت منصرف شد. زیر لب گفت:»   بود، دست دراز کرد سمت گوشی

 االن شاید خواب باشه!«

پوفی کشید و برای رفتن به مطب آماده شد. نیم ساعت بعد در راه مطب بود و  

شد...» اون زخم چیه؟ چرا های مهدخت تمام مدت در گوشش پژواک میحرف

 خونی شده؟ درد نداری؟« 

افکار پریشان را از ذهنش دور کرد.  با کالفگی سرش را به طرفین تکان داد و  

جلوی مطب متوقف شد، با ورودش به مطب شهین را دید که پشت میز نشسته 

ها می پیچاند. با دیدن دکتر از جا بلند شد و سالم و بند کیفش را میان انگشت

 کرد. بهزاد با اخم کمرنگی جواب داد:

 خواستین برید؟سالم، خوبید؟ جایی می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
246 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

زده سر به زیر انداخت مطب خلوت بود و هیچ بیماری نیامده بود. شهین خجالت

های منتظر بهزاد انداخت و  نگاهی به چشمو در گفتن حرفش تردید داشت. نیم 

کنم، این حقیقت داره  با صدایی ضعیف گفت: » ببخشید دکتر که جسارت می

 که...«

 و بهزاد کنجکاو و گنگ پرسید:» که چی؟« مکث کرد 

 که شما با مهدخت ازدواج کردین؟  -

 چطور؟  -

 شهین لب به دندان گرفت و بدون اینکه نگاهی به بهزاد بیاندازد ادامه داد: 

بابای مهدخت تو محله رو پر کرده که... که دکتر مهدخت رو عقد کرده و زن  -

 ی محل... برده. همه

 رم داشت از گفتن حرفش، بهزاد با جدیت پرسید:نفسش باال نمیامد و ش

 ی محل چی؟ همه -
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اما همه  - پارسا وانمود ی محله میشرمنده دکتر،  اینقدر زاهد و  گن دکتر که 

 کرد چرا هوس یه دختره...می

کالمش قطع شد و بهزاد که از قضاوت و حرف مردم عصبی شده بود، پلک فشرد  

 و باز کرد.

 ن خانم، حرف مردم مهم نیست.برو سر اصل مطلب شهی -

گن  ام. همه دارن میسرپرست و بیوهدونید بیو که میراستش... راستش من  -

 گن شما بوالهوسی!  گم، حرف مردمه به خدا! میشما... ببخشید اینو می

 نفسش را بیرون داد.

 تونم اینجا کار کنم. واسم حرف درمیاد. خوام برم و دیگه نمیمن با اجازتون می   -

ای سکوت حاکم شد و شهین سرش را پایین انداخته بود؛ بهزاد توک زبانش  لحظه

 را روی لب کشید و پرسید:

 جای دیگه کار سراغ داری؟ -

 با همان نگاه پایین انداخته آهسته لب زد:» نه، باید بگردم« 
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 بهزاد سمت اتاقش رفت و گفت:» بیا باهات تسویه کنم«

اق شد. بهزاد پشت میز نشست و کیفش را روی  های آهسته وارد اتشهین با قدم 

ماهیانه حقوق  و  انداخت  تقویم  به  نگاهی  گذاشت.  روز  میز  آن  تا  را  شهین  ی 

حساب کرد. مبلغی بیشتر از آنچه حقش بود را روی چک نوشت و آن را سمت  

 شهین گرفت. 

 حقوقت رو کامل حساب کردم تا موقعی که کار پیدا نکردی دستت خالی نباشه.  -

از دکتر گرفت؛ دکتر بالفاصله روی تکه کاغذی  ش با دست لرزان چک را  هین 

 آدرس و شماره تلفنی نوشت.  

ی کارگرا خانوم  این شرکت یکی از آشناهای منه، یه خط تولید دارن که همه  -

 هستن. بهش زنگ بزن شاید بتونی بری اونجا؛ محیطش خوبه. 

 ر ادامه داد: تتکه کاغذ را به شهین داد و با صدایی آهسته

شه. قد داری، زود کار پیدا نکنی زندگی سخت می ی قد و نیمدو سه تا بچه  -

 جا قبولت کنن. برو خدا به همرات. امیدوارم که همین
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فشرد؛  شهین زیرلب تشکر کرد و سالنه سالنه سمت در رفت. بغض گلویش را می

هایش را با دکتر همیشه حواسش به مشکالت مردم بود. چطور وقتی تمام خوبی

رفت؟! حتی حاال هم عصبانی  جا می چشم دیده بود به خاطر حرف مردم از آن

هایش را خیس کرد.  نشد و حرفی نزد! کاغذ در دستش مچاله شد و اشک گونه 

چشم و رویی خودش متنفر شد. سمت دکتر برگشت و با نگاه  ای از بیبرای لحظه

 خیسش لب باز کرد: 

جا کار رم؛ همینمنم شما رو قضاوت کردم. من نمی  ببخشید دکتر، ببخشید که  -

 کنم. به قول خودتون حرف مردم مهم نیست. می

نگاهش را پایین انداخت و هق زد؛ بهزاد اما با لبخند کمرنگی پلک زد و گفت: » 

کنم که نگران آبرو و عزتت باشی.  دم، درکت میاشکالی نداره، من بهت حق می

اال چه  بری،  وقتی خواستی  میچه  که  احترام  ن  تصمیمت  به  من  بمونی  خوای 

 ذارم. برو یه آبی به صورتت بزن و به کارت برس«می

 هایش کشید و عقب گرد کرد تا برود که بهزاد صدا زد:شهین دست روی گونه
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اما اون آدرس و شماره تلفن رو دور ننداز، راستش دو سه ماه دیگه این مطب   -

 شه.برای همیشه بسته می

 شهین نگران نگاهی انداخت و گفت: 

 چرا آقای دکتر؟   -

آمد و دست مشت شده  را جلوی دهان گرفت؛ دو سه  بهزاد نفسش تنگ  اش 

 ی کوتاه کرد.سرفه 

 رم؛ برای همیشه.دارم از اینجا می -

 شهین محزون و دلگیر پرسید: 

 ری دکتر؟خارج می -

 بهزاد با تلخندی سر کج کرد و جواب داد:

 آره  -

صدای زنگ موبایل بهزاد بلند شد و شهین از اتاق بیرون رفت. بهزاد نگاهی به  

 ی ناشناس انداخت و جواب داد.شماره 
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 بله؟  -

 ای به گوشش رسید. صدای ظریف و زنانه

 جان. ی عسلوقت بخیر. بنده کریمی هستم، مدیر مدرسه سالم آقای حاتمی،  -

 سالم خانم کریمی، متشکرم شما خوب هستین؟ در خدمتم بفرمایید. -

بیارید مدرسه   - االن تشریف  اگر لطف کنید همین  بگم  مزاحم شدم  ممنونم، 

 ی مهمی هست که باید باهاتون در میون بذارم. شم. مسئلهممنون می

لرزید. ت و عرق به تن بهزاد نشست؛ موبایل در دستش میهای قلبش باال رفتپش

نفهمید چطور و چگونه خداحافظی کرد و راهی دبیرستان شد. در طول مسیر  

 داد! ی عسل را گرفت اما خاموش بود و کیوان هم جوابی نمیبارها شماره 

درست جلوی در مدرسه، ماشین پلیس متوقف شده بود و با دیدنش اضطراب 

اما قدم شد. پاهایش می  بهزاد بیشتر داشت و فورأ سمت  های بلند برمیلرزید 

 ای به در زد و وارد شد. دفتر مدرسه رفت. تقه
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خانم کریمی و معاون مدرسه مشغول گفتگو با دو پلیس بودند. گلویی صاف کرد  

 و رو به مدیر گفت: 

 سالم، حاتمی هستم. -

نباندند و اشاره کردند  ها نشسته بودند، سر جزن و مرد پلیس که روی صندلی

 های مقابل. بهزاد نشست و مضطرب پرسید:به صندلی

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 زنی که با لباس نیروی انتظامی مقابلش بود، چادرش را کمی جلوتر کشید و گفت: 

با   - مبارزه  ستاد  از  مشکینی  سروان  ایشون  و  هستم  علیپور  ستوان  من 

 درسه مرخصی گرفته؟ موادمخدر؛ دخترتون چرا یک هفته از م

 بهزاد گیج و گنگ جواب داد:

حال روحی خوبی نداشت؛ همراه برادرش رفت اصفهان تا حال و هوایی عوض   -

 کنه، چطور؟ 

 سروان با اخم ظریفی پرسید:
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 چرا حالش خوب نبود؟ -

 بهزاد شانه باال انداخت و جواب داد:

ترسیده بود، به برادرش گفته که از سر کنجکاوی یه وِرد و مطالبی خونده تا    -

 شده؟ شه توضیح بدین چیاجنه و ارواح ظاهر کنه و حاال ترسیده. می

 مأمورها نگاهی به هم انداختند و ستوان ادامه داد: 

درست روزی که عسل از مدرسه مرخصی گرفته یه فرد ناشناس با مرکز پلیس   -

فته و گفته دختری به اسم ملودی عظیمی توو مدرسه قرص ترامادول  تماس گر

می قضیه صحت  پخش  این  و  شدیم  پیگیر  مدرسه  مسئولین  طریق  از  ما  کنه. 

داشت. از طرفی وقتی ملودی رو برای انجام تحقیقات بیشتر بردیم مرکز آگاهی 

تفاق  ی پیش توو دربند ای قتل که چندهفتهمتوجه شدیم ملودی به یه پرونده

 شه. افتاده مربوط می

 بهزاد هنوز مات و مبهوت بود و لب باز کرد:

 خب اینا چه ربطی به عسل داره؟  -
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 سروان تکیه به صندلی داد و پا روی پا انداخت:

ی  گیرن برن به یه خونهطور بوده که چندتا دختر تصمیم میی قتل اینقضیه  -

اما می  تا اجنه رو ظاهر کنن.  کنن. روز بعد  ترسن و فرار میمتروکه توو دربند 

شه. احتمال اول این بوده که به خاطر  جسد یکی از دخترها توو اون خونه پیدا می

ترس زیاد سکته کرده اما تحقیقات نشون داده که کسی اونو از باالی پله هُل  

داده. دختر شما یکی از اون دخترهایی بوده که اون شب اونجا حضور داشته و  

 برده.ملودی ازش اسم 

آمد. درد به  های بهزاد منجمد شده بود و نفسش به سختی باال میخون در رگ

شد. به سختی زبان هایش در هم فشرده میانداخت و پنجهتمام تنش چنگ می 

 اش را تکان داد و لب باز کرد: خشکیده

 دن...گیرم جواب نمی من هرچقدر تماس می -

 گفت: ی حرفش شد وسروان مشکینی مانع از ادامه

ی کارا با خودمون، حرفی  نه، شما فقط شماره و آدرس پسرتون رو بدین، بقیه  -

 بهشون نزنید. ممکنه فرار کنن! 
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*** 

ظهر بود و خیابان مقابل مدرسه، شلوغ و پر تردد. نسیم و پریدخت دوشادوش 

رفتند. نسیم نگاهی به ساعت یکدیگر از مدرسه بیرون آمدند و سمت خانه می 

اندمچی نمیاش  پیشش،  برم  داره  اصرار  باز  محسن  گفت:»  و  چی  اخت  دونم 

جا دیر نرسم رم اونخورده تندتر راه بیا که میشه! یهخواد بگه که تلفنی نمی می

 خونه«

 آمیز زد و سوک لبش را به دندان گرفت.پریدخت لبخندی شیطنت

زمان بیشتری  تونیم با ماشین بریم و زودتر برسیم. اونوقت تو هم  اگه بخوای می  -

 داری که پیش محسن باشی. 

 نسیم تای ابرویش را باال انداخت. 

 وا... تاکسی بگیریم یعنی؟ واسه دو تا خیابون باالتر؟  -

 پریدخت با همان لبخند کش آمده جواب داد:

 رسونه!  طرف خیابون هست که مینه، یه نفر اون -
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 کی؟!   -

 پریدخت با چشمکی اشاره کرد: 

 دنبالم بیا. -

یم گیج و گنگ دنبال پریدخت راه افتاد و از عرض خیابان رد شدند. تنها با  نس

ها فروشندگی چند نگاه معنادار پریدخت به پسر جوانی که داخل یکی از مغازه 

می می سمتشان  که  حینی  آمد.  بیرون  پسر  دست کرد،  استرس  با  نسیم  آمد 

ار ماشینش بشی خوای سوپریدخت را فشرد و گفت: » پری دیوونه این کیه؟ می

 ی خودمون احمق؟ من نمیام«بریم محله

 پریدخت چینی به دماغش انداخت:

نباش! شیشه  - ترسو  اینقدر  نمی اه  دیده  اصال  ماشینش دودیِ  داخل  های  شه 

 شیم.داره سریع پیاده می ماشین. یه جای خلوت نگه می

 با رسیدن پسرجوان، نسیم مهلت حرف زدن پیدا نکرد. 

 نوم؛ در خدمتیم.خابه به پری -
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می را  اطراف  اضطراب  با  نسیم  و  شد  پسر  همکالم  عشوه  با  پایید. پریدخت 

 ای بعد پریدخت دستش را فشرد و گفت: لحظه

 و بردی! بیا بریم سوار شیم دیگه.اللی تو، چرا سالم نکردی آبروم -

 نسیم اعتراض کرد:

 من نمیام، قلبم داره وامیسته!   -

و بیشتر از این نبر. رفت ماشینش رو روشن کنه. بیا تو غلط کردی، بیا آبروم  -

 بریم.

باز کرد و  اختیار دنبال پریدخت کشیده شد. در عقب پژوی نوکبی مدادی را 

با خنده و  نشست  پریدخت جلو  دوستم خیلی نشست.  این  گفت:»  نمکین  ای 

 خش آقا صابر« خجالتیه، شما بب

 ما مخلص شما و دوستاتون هم هستیم پری خانوم، راحت باشین. -

کرد. از فرط  جوید و هر از گاهی به آینه نگاه مینسیم مضطرب پوست لبش را می

ی ماشین فاصله گرفت و کمی دورتر نشست تا مبادا استرس و نگرانی از پنجره
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بودند؛ نگاه نسیم به دست  دیده شود. پریدخت و صابر مشغول حرف و بگو بخند  

پاهایش کشیده می افتاد که سمت پریدخت رفت و حریصانه روی  شد و  صابر 

کرد. لب به دندان گرفت و با تحیر به پریدخت نگاه کرد که  بدنش را لمس می

زند. هیچ نشانی از شرم یا ممانعت در رفتار و نگاه خندد و حرف می پروا میبی

 صبانیت مشت شد و عرق به تنش نشست. هایش از عپریدخت ندید؛ دست

خیابان متوقف شد و نسیم بدون حرفی از ماشین   یای بعد ماشین حاشیهلحظه

قدم با  و  کوبید  را محکم  در  وارد  پیاده شد؛  گرفت.  فاصله  ماشین  از  تند  های 

ای فرعی شد که صدای پریدخت حینی که سعی داشت خودش را به نسیم  کوچه

 برساند، بلند شد. 

تونستی ازش بکنی؟  ادب یه تشکر نمی ایسا ببینم، نسیم صبر کن. چته تو؟ بیو  -

 ای به خدا...جنبهخیلی بی

 نسیم ایستاد و سمت پریدخت برگشت؛ با غیظ نگاهی انداخت و عتاب کرد:
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کردم  گی؟ فکر میخندی و هیچی نمیپری بهت دست زد! اونوقت تو هِرهِر می  -

روی؛ ولی  یامکه، فوقش بری دو تا خیابون پیادهات فقط در حد تلفن و پرابطه

 جوری که تو کَکِت نگزید انگار بیشتر از این حد رو هم تجربه کردی!  این

 پریدخت با اخم غلیظی به نسیم توپید: 

همه به تو چه آخه؟ چی فکر کردی پس؟ فکر کردی واسه تلفنی حرف زدن این  -

می  دیوانهخرجم  مکنن؟  غلطی  هر  من  ولی  مگه  یان؟!  مربوطه؛  خودم  به  کنم 

 کنی؟جوری میآزارم به تو رسیده که باهام این

 شی دختر!  گم پری، عاقبت بخیر نمیمنم واسه خودت می -

کشید و سعی داشت آرام  ای سکوت کرد؛ تند و عصبی نفس میپریدخت لحظه

 آلود گفت:باشد. بغض 

من مثل تو به کم قانع تونم نسیم، من مثل تو داداش هوادار ندارم،  من نمی  -

نیستم. مجبورم، مجبورم تا یه حدی دستشونو باز بذارم که دست خودم تنگ 

که  بده،  پول  زار  دو  بکشم  رو  مهران  منت  نشه  تموم  گوشیم  شارژ  که  نباشه، 

 کفشام پاره نباشه یه هفته کنار گوش بابا بگم کفش بخر.  
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 دوستانه لب باز کرد:هر دو بغض کرده و ساکت بودند. نسیم با لحن مالیم و 

مگه هرکی دستش تنگ بود باید به هر ننگی تن بده؟ تو ارزش داری پری، چرا    -

ذاری؟ به خدا همون محسن که جونم واسش و راحت در اختیار بقیه میخودت

زنم. ره اگه یه بار فقط پیشنهاد غلطی بده یا از حدش جلوتر بره پسش میدر می 

 آخه تو... 

 را قطع کرد: پریدخت کالفه حرفش

نسیم گوشم از این حرفا پُره، من غلط کردم تو رو با خودم آوردم خوبه؟ جون  -

 خیال من شو! عزیزت برو و بی

 نسیم نگاهی به ساعتش انداخت و با ناراحتی نفس سنگینش را بیرون داد:

رسیدیم. من برم ببینم محسن  اومدیم می ساعت همونی شد که اگه پیاده می  -

 تو هم به حرفای من بیشتر فکر کن. چکار داره.
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پریدخت تلخندی زد و دست نسیم را به سردی فشرد. زیر لب خداحافظ گفت 

ی محسن راه و رفت. نسیم سرش را با تأسف به طرفین تکان داد و سمت مغازه 

 افتاد. 

ای کرد و کمی صدایش را  وارد عکاسی شد؛ کسی داخل مغازه نبود. تک سرفه 

 باال برد.

 ... آقا... کسی نیست؟!ببخشید -

که اسمش را  از ترس اینکه مبادا جای محسن کس دیگری داخل باشد جرأت این

صدا بزند را نداشت. صدایی نشنید؛ با احتیاط سمت اتاقی که انتهای مغازه برای  

ای به در زد و آهسته دستگیره را فشرد؛ گرفتن عکس بود، قدم برداشت. تقه

 سرش شنید به عقب برگشت. یک آن با صدای بلندی که پشت

 کنی؟ چکار می -

هایش را محکم جلوی دهان گرفت. با دیدن محسن ای کشید و دستجیغ خفه

خندید نفسش را فوت کرد و با کوله  اش ایستاده بود و بلند میقدمی که در یک  

 اش کوبید.پشتی به شانه
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 ای درد، زهرم ترکید... کجا بودی؟  -

 خندید سر کج کرد و با مظلومیت لب باز کرد:محسن که هنوز ریز ریز می

 .دلت میاد بهم بگی درد؟ مغازه کناری بودم کار داشتم؛ دیدم اومدی توو مغازه  -

نسیم چند قدم فاصله گرفت و با لبخند گفت:» ببخشید، خیلی ترسیدم از دهنم 

 پرید یه چیزی گفتم.«

 فدا سرت خانوم...   -

خوشحال نظرش  به  امروز  بیمحسن  و  بود  دیگر  هرروز  از  گونهتر  های  پرواتر؛ 

نسیم رنگ گرفت و لب گزید. با نگاه خندان و مشتاقش به محسن خیره بود و  

 پرسید:

 دیرم شده، زودتر بگو چکار داشتی که برم. -

صندلی   روی  که  حینی  کشید،  عقب  را  صندلی  و  رفت  میزش  سمت  محسن 

 نشست گفت:می

 خوام بگم؟  خودت حدس بزن چی می -
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 وای محسن من دیرم شده، تو بیست سوألی راه انداختی؟ -

ندلی اش را به ص ها به بازی گرفت، تکیهمحسن خودکار برداشت و میان انگشت

 زد و با لبخند جواب داد: 

 یه راهنمایی! خبرش خیلی خوشه!   -

 کرد، شانه باال انداخت و لب زد:نسیم لب کج کرد و گیج نگاهش می

 دونم!نمی -

 لبخند محسن عمیق شد و با شوق گفت: 

 خواد زنگ بزنه! خوام، مامانم می شماره خونتون رو می -

 گی؟« دی مینسیم چشم درشت کرد و متعجب گفت:» نه! ج

 نرمک خندید. محسن باز هم نرم

قیافه  - این  ببینم! معلومه که جدی میچقدر دوست داشتم  گم ی متعجب رو 

خانوم خانوما...  گفتی به مامانت بگو، منم گفتم. اونم گفت شماره بگیر زنگ بزنم 

 یه جلسه برم خونشون؛ مادر و دختر رو ببینم. 
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 کرد که ادامه داد: را نگاه می نسیم هنوز ناباورانه و مسکوت، محسن

آ! خودش تنها یا احتماال با خواهرم بیاد که به قول  خواستگاری رسمی نیست  -

 خواد باهاتون بیشتر آشنا بشه.های زنونه بزنید و این حرفا. می خودشون صحبت

ناباوری و هیجان زیر پوست دخترک می  از شوق،  به دندان حسی  خزید و لب 

ه اشتیاقش عیان نشود. لب روی هم فشرد و  قدمی به عقب  همگرفته بود تا آن

 برداشت.

 شه و کلی کار دارم. من برم، دیرم می -

 ای گفت: محسن با تک خنده

 خوای بری؟ شماره خونه رو ندادی!  کجا هول شدی زود می  -

از بین  نسیم انگشت از عرقش را به هم مالید و خودکار را  های لرزان و خیس 

ی منزلشان را روی کارت  با احتیاط گرفت، تند تند شماره   های محسنانگشت

 ویزیت نوشت. 

 دیر شد بخدا، من رفتم.  -
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بدرقه و گرم محسن  نگاه خندان  رفت؛  بیرون  از عکاسی  و  ی خداحافظی کرد 

 و تا جایی که از دیدش پنهان نشده بود چشم از دخترک بر نداشت.راهش شد 

پشتی بیرون آورد، به محض  ای ایستاد و موبایل خاموش را از کولهنسیم گوشه

ی پریدخت را گرفت . طولی نکشید که پریدخت با  روشن شدن گوشی، شماره 

 لحن سردی جواب داد:

 بله...  -

 داشت گفت:قدم برمیها رو و مابین آدمحینی که از پیاده

 بله و درد؛ قهری مثال؟   -

 و بگو. نه، مهم نیست. حرفت -

تر نسیم با صدایی که لبریز از ذوق بود؛ گوشی را نزدیک دهانش برد تا آهسته

 طوری که اطرافیان نشنوند گفت: 

دونی محسن چی گفت؟ وای دارم از خوشحالی بال در  شه! میپری باورت نمی  -

 میارم.
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 چی گفت؟  -

 خواد بیاد خواستگاری!  شماره خونمون رو گرفت؛ گفت مامانش می -

 پریدخت اخم کرد و پلک فشرد، با لبخندی تصنعی جواب داد:

 چقدر عالی، مبارکت باشه! خیلی خوشحال شدم.  -

رسید؛ با عجله های تندش به گوش میهای نسیم به خاطر قدمصدای نفس زدن

 گفت:

 زنم، خداحافظ. م خونه. بعد باهات مفصل حرف می پری من باید قطع کنم، رسید  -

ای گفت و تماس را قطع کرد. مهران حینی که سیب  پریدخت خداحافظ آهسته

 پر گفت:زد، جلو آمد و با دهان نیمهدرشت و قرمزی را دندان می

 نسیم بود؟ -

 پریدخت پشت چشمی نازک کرد و با دست مهران را کنار زد.

 آره، که چی؟  -

 ی لب مهران نشست و با شست کنار لبش را تمیز کرد. گوشه لبخند کجی
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 خوای ما بریم اونجا؟رسوندی؛ یه بار دعوتش کن بیاد خونه، میسالم می -

 پریدخت چینی به دماغش انداخت و دستش را تکان داد.

ی تو نیست. خواستگار  بیخود واسش بال بال نزن، از اول هم گفتم نسیم وصله  -

 خواد بیاد خواستگاری! شون جدی شده می ثل اینکه قضیهداره، االن گفت م

روی   محکم  را  دستش  پشت  و  داد  قورت  را  دهانش  محتوای  هول  با  مهران 

 های درشت شده گفت:کشید و با چشم هایش کشید. تند نفس میلب

 چی گفتی؟ خواستگار؟ غلط کرده کسی پاشو دور و بر خونشون بذاره.  -

 خیالی جواب داد: و کنترل را برداشت، با بیپریدخت مقابل تلوزیون نشست 

ره خواستگاری؛ نسیمم از خوشحالی داره  غلط کرده یا نکرده فعال که داره می -

ی ناجور و بار اضافی هستی جناب. بکش کنار بال در میاره. این وسط تو وصله 

 و. خودت

ی  های سیب توها و خرده مهران داد زد و سیب را سمت دیوار پرت کرد؛ تکه

 سالن پاشید و پریدخت از جا پرید. 
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 چته وحشی؟! گند زدی به خونه!   -

زِر نزن پری؛ نسیم یا مال منه یا هیچکس. تو این وسط بوقی؟ خو رفیقته برو    -

 یه غلطی کن، یه چی بگو بهش!  

های سیب روی فرش، پشت دستش  مائده از آشپزخانه بیرون آمد و با دیدن تکه

 زد و اعتراض کرد:

 جا؟ خونه رو ببین چکار کرده! زنی مگه چاله میدونه اینچرا داد می -

 مهران رو به مائده توپید:

خواد داد بزنم. گمشو برو تو همون آشپزخونه تا خودتم مثل به تو چه؛ دلم می -

 نترکوندم!   این سیب

 مائده با حرص لب جوید:

 ترکونه!  کنه کی کیو میباشه، بذار بابات بیاد بهت حالی می -

 مهران چینی به دماغش انداخت  و لب زد: » هِری...«

 مائده با غیظ رو گرداند و سمت آشپزخانه برگشت. پریدخت تشر زد:
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 کنه! با اون اَلپَر چکار داری شب باز قیامت به پا می -

 توجه به حرف خواهرش، ملتمسانه گفت:هران بیم

 پری تو رو خاک مامان یه کاری کن؛ نذار این خواستگاری سر بگیره.   -

هایش  های نگران و پرخواهش برادرش دوخت، لبپریدخت نگاهش را به چشم

 را به داخل جمع کرد و آزاد کرد؛ زیرکانه پرسید:

 چی گیر من میاد این وصلت رو بهم بزنم؟!  -

 هر چی بخوای.  -

 از کجا بدونم خرت از پل گذشت، زیرش نزنی؟!   -

 مهران چند لحظه مکث کرد و سر تکان داد: 

 آبمو جلو نسیم بزن. تو که استاد زیرآب زدنی؛ غمت نیست. زیرش زدم زیر -

 های پریدخت نشست و لب زد: ای روی لبلبخند خبیثانه

 ها! گوشی مدل باال...ام زیادهخواسته -
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 گیرم واست! جهنم و ضرر، می -

*** 

رسید. مهدخت که روی  صداهای مردانه و در هم بر همی از حیاط به گوش می

با شنیدن صداها از جا  ی بهزاد را میای نشسته و مدام شماره تشکچه گرفت؛ 

باری آبی  ی در باز است و وانتبرخاست. سمت پنجره رفت که دید هر دو لنگه

ک ایستاده.  در  جلوی  کارتنرنگ  حیاط  ارگرها  داخل  را  بزرگ  و  کوچک  هایی 

لبخند  می دیدن مهدخت  با  و  انداخت  باال  به  نگاهی  از حیاط  پرهام  گذاشتند. 

ها رو بیارن  زحمت در باال رو باز کنید مبلکمرنگی زد:» سالم مهدخت خانوم، بی

 باال«

سمت    کرد ومهدخت با اخم ظریفی، گیج و گنگ بدون اینکه حرفی بزند نگاه می

در رفت. درها را از هم باز کرد و دو مرد کارگر با سر و صورتی خیس از عرق،  

 ها را از پله باال آوردند. نفس نفس زنان مبل

 کجا بذاریم خانم؟ -
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ای از سالن اشاره کرد و گفت:» همون کنار بذارید  مهدخت بی هوا سمت گوشه

 آقا پرهام، اینا واسه منه؟« فعال« از خانه بیرون رفت و رو به پرهام گفت:» سالم 

پرهام با دستمالی، عرق از پیشانی گرفت و در حالی که صورتش زیر تابش نور 

خورشید جمع شده بود جواب داد: » آره، دکتر خودش سفارش داده بود گفت  

 من برم تحویل بگیرم. در جریان نبودین؟«

 نه، چیزی بهم نگفته. -

وسایل ضروری و مورد نیازه، بازم هر کم و کسری هست بگید. دکتر بهم سپرده   -

ی دکتر خریدای سنگین خونه رو انجام بدم. بی رودروایسی بهم بگید تا شرمنده 

 نشم.

ها انداخت و با تلخندی گفت:» نه همه چی خوبه، فقط...  مهدخت نگاهی به کارتن

 ده«گیرم جواب نمیدر تماس میشما از دکتر خبر نداری؟ من از صبح هرچق 

ها رو همون شب که اینجا بود گفت،  ها و صحبتنه واال خبر ندارم؛ این سفارش  -

 دیگه خبر ندارم ازش.



www.taakroman.ir  

 
  

 
272 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ی بهزاد را گرفت. ناامید از جواب  مهدخت سمت دیگری از حیاط رفت و باز شماره 

ی بهزاد  دادن بهزاد و بعد از چند بوق پیاپی خواست تماس را قطع کند که صدا

 در گوشش پیچید. 

 الو... بله؟  -

 صدا به نظرش عصبی و کالفه بود. 

 دی؟ نگران شدم؟الو، سالم بهزاد! چرا جواب نمی -

 سالم، چکار داری؟ -

 از لحن تند بهزاد دلگیر شد و آهسته جواب داد:

 کاری ندارم؛ فقط خواستم حالتو...  -

 ناتمام ماند. با سخن تند بهزاد، صدا در گلویش خفه شد و حرفش 

من خوبم، یادت نره که من و تو تعهدی به هم نداریم. پس لزومی نداره مدام   -

 گیری که کار واجبی داری.  زنگ بزنی و بخوای حالمو بپرسی. تماس وقتی می

 ی مهدخت از چشمش چکید و لب زد:» باشه«بغض آب شده
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ا داخل جیب  بهزاد تماس را قطع کرد و گوشی را خاموش کرد. با غیظ گوشی ر

شد و هایش از فرط عصبانیت تند و پی در پی باز و بسته میکتش انداخت. پلک

های بلند وارد کالنتری شد و بعد از تحویل دادن گوشی، سمت اتاق سرگرد  با قدم 

ها را در هم  ای به در زد و وارد شد؛ کیوان با سری پایین انداخته؛ دسترفت. تقه

د نشسته بود. بهزاد با سالمی کوتاه و آهسته قدم قالب کرده و مقابل میز سرگر

برداشت و کنار پسرش نشست. سرگرد نفسش را بیرون داد: » با این وضعیتی  

شه رو حرفاش حساب کرد. مشخص نیست کدوم توهم بوده که عسل داره، نمی

 و کدوم حقیقت؟! « 

 شه؟ تکلیف دخترم چیه؟«بهزاد با درماندگی پرسید:» حاال چی می 

شه کرد. اولین قدم اینه که دخترتون حالش خوب بشه.  ال هیچ کاری نمیفع  -

باید یه مدت تو آسایشگاه بستری باشه تا حال روحیش خوب بشه. بعد از اینکه  

دکتر تأیید کرد حالش خوبه باید بازجویی بشه؛ البته اونم زیر نظر دکتر انجام 

 م بریزه.هامون دوباره عسل رو بهشه تا مبادا پرسش و پاسخمی
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های سست سمت  بهزاد پلک فشرد و بغضش را فرو خورد. از جا برخاست و با قدم 

و   دیوارها کسی  اما جز  بود  آمد  و  رفت  پر  و  راهروی کالنتری شلوغ  رفت.  در 

 هوا و منگ. دید. زیر پاهایش انگار خالی بود و سرش بیچیزی را نمی

 وشش رسید.نفهمید کی وارد حیاط کالنتری شد؛ صدای کیوان به گ

 شنوی؟ بابا خوبی؟ بابا صدامو می -

دار شد. با عصبانیت سمت کیوان برگشت و  هایش عمیق و کشلب فشرد و نفس

های کیوان پرید و برای  دستش را باال برد. با سیلی محکم بهزاد، برق از چشم

ای جز سیاهی چیزی ندید. فریاد بهزاد، پشتش را لرزاند و گوشش را کر  لحظه

چرا بهم دروغ گفتی؟ چرا گفتی فقط ترسیده؟ به چه حقی ازم پنهون  کرد: »  

 دونستم که دخترم معتاد شده؟!« کردی؟ من پدرش نبودم؟ من نباید می

زد و هایش نبض میصورتش به شدت سرخ و رگ گردنش بیرون زده بود. شقیقه

 هایی به اشک نشسته سر کج کرد: هایش غرق در خون بود. کیوان با چشم چشم 

شه. عسل به منم جوری میدونستم اینبه خدا، به قرآن، به روح مامان من نمی  »

گفت توو اتاقش بوده و ترسیده. گفت به خاطر خالصی از اون ترس لعنتی رو به  
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بفهمی جوش می شما  گفتم  آورده.  میقرص  صدا  زنی، حرص  و  سر  بی  خوری 

نمی  من  بدم.  ترکش  اصفهان  روبردمش  دربند  ماجرای  هم   دونستم  وقتی  بابا! 

همه  خیالم  به  اصفهان  میرفتیم  پیش  خوب  داشت  توو  چی  روز  اون  که  رفت 

 ماشین غیبش زد!« 

 کیوان بغضش شکست و لب به دندان گرفت. 

زد؛ گفتم  گشتم که دیدم جمعیت یه جا جمع شده، قلبم نمی » داشتم دنبالش می 

ه دیدم عسل یه  البد عسل بالیی سرش اومده! جمعیت رو کنار زدم رفتم جلو ک

خواد منو بکشه،  گه بگیرینش، میرو تو خودش جمع شده و میی پیادهگوشه

دیدیم، زده بود به سرش. به  ترسید که ما نمی خواد منو ببره. از موجودایی میمی

بدبختی بردمش توو ماشین.رفتم دکتر که وقتی معاینه کرد گفت به خاطر فشار 

درد   و  سختی  طرفی  از  و  زیاد  اینروحی  کردن  و  ترک  متوهم  شده.  جوری 

 خیاالتی!«

به صدای   و اشک  از غم  با صورتی مچاله  و  بود  از اشک خیس  بهزاد صورتش 

بردیش،  داد. لب به مالمت باز کرد و نالید: » نباید می آلود کیوان گوش میبغض
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ترسیده رو تحت  نباید دختری که هنوز مشکل ترسش حل نشده و از اطرافش می

ذاشتی! عسلم طاقت نیاورده، زده به سرش، دیوانه شده... ردن میفشار ترک ک

ایران  یادگار  با  بدم؟ من  ایرانمو چی  اگه خوب نشه من چکار کنم؟ من جواب 

 چکار کردم؟ «

گرد کرد و از کیوان  هر دو بغض کرده و مسکوت به هم خیره بودند؛ بهزاد عقب

 دور شد.

 ت بیا با ماشین من بریم.ری؟ حالت خوب نیس بابا... بابا کجا می  -

آنکه به پشت سرش نگاهی کند؛ دستش را در هوا تکان داد و گفت:» تنهام بی

 بذار...«

های کیوان سست شد و ناامید سوی نگاهش را به بهزاد دوخت که از او دور  قدم 

 رفت.  می شد و سمت ماشینش می

چرخید و صورتش از اشک خیس بود.  ها میهدف و سرگردان در خیابان بهزاد، بی

ای متوقف شد و سرش را  ها، گوشهخسته از باال و پایین رفتن بیهوده در خیابان

با چند سرفه اش خس خس میروی فرمان گذاشت. سینه ی کوتاه سر از کرد، 
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ی  د و روشن کرد؛ صفحهاش را از جیب کت بیرون آورروی فرمان برداشت. گوشی

تماس  پیامک  از  شد  پر  رفته گوشی  دست  از  فریبرز؛  های  پیامک  و  کیوان  ی 

 پیامک را باز کرد.

خودتمی  - چرا  خوای  گوشیت  بیمارستان؟  نیومدی  چرا  بهزاد؟  بکشی  و 

 خاموشه؟ زنگ بزن بهم.

پلک فشرد و گوشی را روی صندلی کنارش انداخت. یاد مهدخت افتاد و تشری  

زد؛ شیشه را پایین  ی ماشین می فروش مدام به شیشهده بود. دخترک گلکه ز

 کشید.

های قشنگی دارم، بخر خانومت دوس داره آقا، آقا گل بخر... ببین چه نرگسی  -

 حتما.

های نرگس دست دخترک لبخند نرمی کنج لب بهزاد نشست و دسته گلی از گل

 گرفت.کنار مهدخت آرام میای را خرید. استارت زد و حرکت کرد؛ شاید لحظه

*** 
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 های تلوزیون را عوض کرد. پرهام با کنترل شبکه

 ای هست؟ ها رو به راهه. کار دیگهی شبکهاینم تلوزیون مهدخت خانم همه -

آورد و با لبخند مالیمی  های بلوری را از داخل کارتن بیرون میمهدخت استکان

 کنم.«اس خودم جمع می زهاش خُرده رینه دیگه بقیه جواب داد:» ممنون

 پرهام سمت در رفت و گفت: 

ام« بعد از رفتن پرهام، مطهره  » پس فعال اگه کاری نیست من برم پایین خسته

 گذاشت لب باز کرد:های چینی را داخل کابینت میطور که بشقابهمان

 » فقط وسایل ضروری اونم از هرکدوم یه دست! مهمون نمیاد واست یه موقع؟« 

خرید واسم کافی بود.  با تلخندی لب زد: » نه، از هرکدوم یه دونه هم میمهدخت  

 زیادم هست!«

صدای زنگ آیفون بلند شد؛ مهدخت سمت آیفون رفت و با دیدن تصویر بهزاد  

 ابروهایش باال پرید و متعجب دکمه را زد. 

 کی بود مادر؟ -
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 بهزاد!   -

 داشت و سرش انداخت.  ای رنگش را از روی مبل برمطهره فورا روسری قهوه

بود بگو بهم دخترم، رودروایسی  پس من می   - پایین؛ کاری، کمکی چیزی  رم 

 نکن. 

دخترک آهسته تشکر کرد و مطهره از در بیرون رفت، همزمان بهزاد هم باالی 

گونه به گوشش رسید. دستی روی  احوالپرسی  و صدای  بود  هایش  پله رسیده 

. بهزاد وارد خانه شد و در را بست. نگاه هایش را خیس کردکشید و با زبان لب

های نرگسی ماند که عطرش فضای کوچک خانه را پر کرده  مهدخت خیره به گل

ها را سمت ها برداشت و آهسته سالم کرد. بهزاد با لبخند گلبود. چشم از گل

این گل و گفت:» سالم،  گرفت  زدم؛  مهدخت  که  از تشری  بابت عذرخواهی  ها 

 لم خوب نبود«ببخش دخترجون حا 

ی دخترک پَر بکشد همان دخترجون گفتن کافی بود تا تمام غم و بغض از سینه

نمایی دسته گل را گرفت  و جایش را شور و شوق پُر کند. با لبخند نمکین و دندان

هایش فرستاد. با شیرین زبانی گفت:»  ها را به عمق ریهو با نفسی عمیق، عطر گل
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دونی چند ساله حتی یه شاخه گل هم هدیه  چه قشنگن! چه عطری دارن! می

 جوری بیاری واسم.«نگرفته بودم؟! کاش هرروز تشر بزنی بعدش یه دسته گل این 

با وجود غم سنگینی که قلبش را می فشرد؛ آهسته و ریز ریز خندید و بهزاد 

این ذرهمردانه خندید.  برای  را میهمه عطش  بهزاد  از  ای محبت، پشت  لرزاند 

 شد قلبش را تسخیر کرد... ای تنهایی مهدخت! چه ساده میتصور روزه

نگاه بهزاد دور تا دور خانه چرخید:» چه زود همه جا رو مرتب کردین! دوست 

 داری وسایلت رو؟« 

مهدخت سمت آشپزخانه رفت و گلدان کریستالی را پر از آب کرد؛ حینی که  

اب داد:» همه چی  گذاشت با لبخند و قدرشناسانه جوها را داخل آب مینرگسی

ان؛  شه دوست نداشته باشم؟ پرهام و مادرش هم که دو تا فرشته عالیه، مگه می

 اینقدر کمکم کردن!«

ها را پشت سرش قالب کرد؛ کمی خودش بهزاد روی مبل راحتی نشست و دست 

را به عقب کشید و گفت:» خوبه که راضی هستی، خیالم راحت شد. البته از بابت  

 ادرش مطمئن بودم اما وسایل خونه رو نگران بودم خوشت نیاد« اخالق پرهام و م
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ها کشید و با عشق نگاهشان کرد؛ رو به بهزاد با لحنی  مهدخت دستی روی گل

می موج  آن  در  خنده  دخترایی  که  واسه  آوردن  ناز  ؟  نیاد!  خوشم  گفت:»  زد 

تو یه   هستش که خونه باباشون نازشون خریدار داشته، من دارم بال در میارم که

 جوری آزادم و یه نفر حواسش بهم هست«خونه این

 گاز رفت و کتری را روی اجاق گذاشت، مردد نگاهی به بهزاد انداخت. سمت اجاق

 شه بمونی؟ مونی؟ میجا می شام این -

 اش را به مبل داد.بهزاد تکیه

خواهی  نه، حالم خوش نیست؛ دخترم مریضه باید برم. اومدم فقط ازت معذرت  -

 کنم و برم. 

 از آشپزخانه بیرون آمد و کنار بهزاد نشست؛ بهزاد کمی جا به جا شد. 

 مگه عسل از اصفهان برگشته؟!  -

 آره، حالش خوب نبود با کیوان برگشتن. -

 دوخت و لب برچید.مهدخت با ناراحتی نگاهش را به میز مقابل مبل 
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 باشه، ذوق داشتم توو این ظرفایی که خریدی قرمه سبزی درست کنم.  -

 بهزاد به افکار ساده و احساساتش لبخند زد:

 خب درست کن، حتما که نباید من باشم. -

شه واسه یه نفر درست کرد؟ تازه تنهایی اصال  سبزی رو چجوری میآخه قرمه  -

 ره؟مگه از گلوی آدم پایین می

ای از موهای مهدخت رفت و از روی صورتش  اختیار سمت طرهدست بهزاد بی 

اش برد و دلجویانه گفت:» خب با مطهره و پرهام دور هم کنار زد؛ دست زیر چانه

زهرا،  خوام برم بهشتباشید. بگو شام بیان باال. منم یه شب دیگه میام. االن می

 بعدم برم به عسل سر بزنم« 

گم! شه منم ببری؟ بهشت زهرا رو مید و لب باز کرد:» مینگاه مهدخت برقی ز

 دلم واسه مامانم یه ذره شده« 

 بهزاد مقابل نگاه پرخواهش و مشتاق مهدخت مستأصل شد و لب زد:»باشه« 

 اش را بوسید.  هوا گونهمهدخت با خوشحالی سمت بهزاد خیز برداشت و بی
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 وای مرسی که قبول کردی!  -

خبر از غوغای ای تکان خورد و چشم بست. دخترک بیهقلب بهزاد برای لحظ 

 دل بهزاد، از جا برخاست و سمت آشپزخانه رفت.

ریم االن یه چای تازه دم میارم بخوریم، بعد بریم. وای خیلی خوشحالم که می  -

ده بهشت زهرا. دلم لک زده بود برم با مامانم درد دل کنم. اصال اونجا آرامش می

 بهم.

 زد:گینش را بیرون داد و در دلش حرف میبهزاد نفس سن 

گیری؟ چجوری حواسم بهش باشه » خدایا... این چه امتحان سختیه که ازم می

که نه دل ببنده و نه دل ببندم! چجوری کنارش باشم، دل ببنده بعد از رفتنم 

خوام با شم. کمکم کن خدایا. می شکنه، دلش بشکنه من گناهکار میدلش می

 خوام مثل یه پدر بهش محبت کنم نه همسر! « ، میخیال راحت برم

و  آمد  بود  داخلش  رنگ چای  فنجان طالیی  دو  که  کوچکی  با سینی  مهدخت 

مقابل بهزاد روی زمین نشست. بهزاد روی مبل بود و دخترک مقابلش؛ لبخند  

 روی لب داشت و گفت:» چاییش زعفرونیه، گفتم آرامبخشه واست خوبه. « 
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اش را از مبل گرفت و لب زد:  بهزاد نقش بست و تکیه  ی لبلبخند کجی گوشه

 »دستت درد نکنه« 

گاوزبون مهدخت با همان لبخند خیره به بهزاد بود و جواب داد: » نوش جون، گل

 نداشتم وگرنه به جای چای، دمنوش میاوردم.«

اس که در تالشی آرامبخش به  حاال از کجا اینقدر مطمئنی اعصابم بهم ریخته  -

 بدی؟خوردم 

 اس!  چون پدر مهربونی مثل تو حتمأ وقتی دخترش مریضه کالفه -

 لبخند روی لب بهزاد خشکید و پرسید:» من مهربونم؟« 

 مهدخت میان لبخند، بغض کرد و حریر اشک چشمانش را پوشاند. 

نیستی؟! هزار بار دلم خواسته جای عسل باشم؛ دلم خواسته یه بابا مثل تو    -

خوشبخته... بابای من همیشه سرم داد کشیده، خیلی  پشتم باشه. عسل خیلی  

زد وگرنه همیشه اسمم هوی، ذلیل مرده و  حالش خوب بود مهدخت صدام می 

 خاک برسر بود. عکست رو با عسل توو اتاقت دیدم چجوری بغلش گرفته بودی...  
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 ی اشکش جوشید و ادامه داد: چشمه 

شد با کمربند یا شلنگ  گرفت که هیچ، وقتی عصبانی میو بابام بغل نمی» من 

میوفتاد به جونم. موی بلند دوس دارم چون مامانم دوس داشت اما همین موها  

کشوند رو  و میو منپیچوند دور دستشی عذاب بود چون بابام میهمیشه مایه

 کشوند زیر مشت و لگدش. من هیچوقت...«زمین، می

ها پوشاند هق گریه امانش را برید و کالمش را قطع کرد. صورتش را با دست هق

می هق  بیو  بهزاد  زانوها  زد.  روی  مهدخت  کنار  برخاست.  جا  از  و  شد  طاقت 

نشست و دخترک را در آغوش کشید. دستش نوازشگونه روی موهای مهدخت 

 ی نرمی روی موهای دخترک لب باز کرد: شد و با بوسهکشیده می 

تموم شد هر چی که بود، حاال دیگه حتی وقتی من نباشم اون اختیارت رو    -

نداره که بخواد اذیتت کنه. بعد از من فقط کافیه خودت حواست رو جمع کنی و  

می بری،  رو  درست  می راه  باشی،  قوی  فرید  خوام  مورد  در  که  اشتباهی  خوام 

برّه   اما تو  باز تکرار نکنی، جامعه گرگه مهدخت؛  نشو، تو نذار کسی  کردی رو 

 راحت بیاد توو زندگیت. 
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ی او گذاشته و  اش آرام گرفته بود و سر روی سینهمهدخت میان بازوهای حامی

شنید. دستش روی پیراهن آبی رنگ بهزاد  صدای مهربانش را گویی از قلبش می

 ره، هیچوقت...« مشت شد و لب زد:» هیچوقت حرفاتو، خوبیاتو یادم نمی

از خودش جدا کرد و با لبخند گفت:» چای که سرد شد، تا من   بهزاد دخترک را 

 شه« زهرا؛ دیر میریزم تو برو زود لباس بپوش تا بریم بهشتدوباره چای می 

 اش را باال کشید. های خیسش را پاک کرد و بینیمهدخت با سرانگشتان گونه

ره اونوقت منو  جا که اتاق نداباشه اما تا نگفتم از آشپزخونه بیرون نیای؛ این  -

 بینی!  می

 بهزاد نرم خندید و نگاهش را از مهدخت گرفت؛ سر تکان داد.

 از دست تو... باشه، نمیام.  -

*** 

ساعتی بعد مهدخت کنار سنگ قبر سفیدرنگ مادرش نشست و آن را با آب و  

 گالب شست. 
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گو.  سالم مامان... دلم واست یه ذره شده بود. اینقدر حرف توو دلم دارم که ن  -

خانوادهمی حال  به  اموات  ازدواج  گن  من  داری  خبر  حتما  پس  آگاهن،  هاشون 

 جا!آ... اون رفته سر خاک زنش منم اومدم اینکردم مگه نه؟! تنها نیومدم

 تلخندی زد و گل رزی را پرپر کرد و روی سنگ ریخت. 

  دونی چند سالشه؟ پنجاه و چهار! ولیآره رفته سر خاک زنش، زن داشته. می  -

خواهی  دونی چقدر مهربونه؛ فکر کن واسه یه تشر زدن اومد معذرتمامان نمی 

 گه دخترجون!  و کلی واسم گل خریده بود. بهم می

خوام برم...  گه میآهی کشید و با بیرون دادن نفسش گفت:» اما شانس ندارم، می

ماه دیگه طالقت میمی نیستمگه دو سه  مامان عاشقش  آ ولی خب دوس  دم. 

اوندار از  بعد  بمونم. واسه من که  توو زندگیش  همه مصیبت و سختی، یکی  م 

کنه از سَرَم هم زیاده؛ دعا کن مامان، دعا کن  جوری پیدا شده و حمایتم می این

ترسم، از تنها شدن بتونم یه کاری کنم موندنی بشه یا منم با خودش ببره. می

 ترسم« می ترسم. از اینکه دوباره بابا و مهران اذیتم کننمی

*** 
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آقا کلید را  بارید. احمد نرمک میآسمان را ابرهای سیاه فراگرفته بود و باران نرم

توی قفل چرخاند و پا به حیاط گذاشت؛ پشت سرش زهراخانم، نوید، نسیم و  

ناصر هم وارد شدند. نسیم به محض ورودش به خانه، حینی که شال را از روی  

کارِت دراومده نوید؛ تک دختر با سه تا داداش داشت رو به نوید گفت:»  سر برمی 

 گردن کُلُفت! جرأت داری نفس بکشی؟« 

زهراخانم چادر از سرش برداشت و نفسش را بیرون داد:» واال به خدا، همین شب 

کردن که شب اول قبر انکر و منکر و سوأل جواب میاولی داداشا چنان پسرم

 کنن!«جوری سوأل جواب نمیاین

یز خندید و نوید کُتش را درآورد و گفت:» چه عیبی داشت مامان؟ نسیم ریز ر

شون خوان جگر گوشهکنم، میمنم واسه نسیم خواستگار بیاد سوأل جوابش می

 اس؟!«رو بدن دست یه نفر؛ نباید ازش بدونن کی هست و چکاره

اوه اوه جگر گوشه؛ الحق که جیگری هم بود واسه خودش این مهدیس خانوم...    -

 ل داره داداشم با این انتخاب!  ایو



www.taakroman.ir  

 
  

 
289 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

و نوید با تشری شیرین گفت:» تو حرف نزن با اون تعیین سکه! یه ذره هوای من

خواین واسه دختر خودتون بزنید گه هرچقدر سکه می نداشت. بابای مهدیس می

خوام...هزار و سیصد و هفتاد و هفت!  گه من به سال تولدم میبگید، پررو پررو می

» 

ای بلند خندید و نوید ادامه داد:» ای زهر مار... اولش که تو باید یه  نسیم با صد

شدی! بعدم الل بشی خو بگو به نیت  کشیدی، سرخ و سفید میکم خجالت می 

 خوام خبرت...«تن پنج سکه بیشتر نمیپنج

اتاق  و خنده سمت  بحث  گوشهمشغول  زهراخانم  و  رفتند  سالن  هایشان  از  ای 

کرد و با ابروهای ها باز می ایش را از دستبند نقرهنشست. ساعت مچی و دست

و جوراب کنارش نشست  احمد  بود.  پا  در هم کشیده، فکرش مشغول  از  را  ها 

 شده زهرا؟ تو فکری؟«کَند و گفت:» چیمی

نگرانم. نوید از پس  هام، دل ی بچهنفسش را بیرون داد و جواب داد:» فکر آینده

چیزا بر بیاد خوبه! درسش خیلی خوبه،  و اینعروسی و خرج و مخارج دانشگاه  

ترسم گرفتار زندگی بشه و درس رو بذاره کنار. از طرفی  حیفه تموم نکنه. می
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گم اگه  بینم میی االن و وضعیت جامعه رو میهم جوونه، ادعای زن داره. دوره

مخالفت کنیم یه چیزی نشه باز دو روز دیگه پشیمون بشیم بگیم کاش واسش 

 ه بودیم.« زن گرفت

نوید پشتکارش خوبه.  احمد تکیه به خدا،  » توکل  به پشتی زد و گفت:  را  اش 

ی خوبی بودن. ما هم که صاف و صادقانه اش بر میاد. خانواده شاهلل که از عهدهان

 از زندگیمون و شرایط گفتیم امیدوارم مشکلی پیش نیاد.«

 م؟ منتظرن!«مهدی رو چی بداز جا برخاست و ادامه داد:» جواب حاج

ی لب به دندان گرفت و برای به زبان آوردن حرفش، دلهره داشت.  زهرا گوشه

بنده یه  امروز  واال  گفت:»  و  داد  قورت  را  دهانش  اجازه   آب  زد،  زنگ  خدایی 

و   بریم خواستگاری  امشب  باشه  گفتم  من  نسیم.  واسه  بیان خونمون  خواست 

 برگردیم؛ بعد بهت بگم.«

 و با اخم ظریفی پرسید:»کی؟« احمد سمت زهرا برگشت 

ی نسیم. دونم دیدی یا نه؟! اون عکاسی تو مسیر مدرسهان! نمی از همین محله  -

 جاست.پسره صاحب اون
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 تر شد.احمد مقابل همسرش نشست و اخمش غلیظ

 اونا شماره از کجا آوردن که زنگ زدن؟ نسیم با پسره سَر و سِری داره؟ -

زهرا سعی در پنهان کردن اضطرابش داشت و با لحن نرمی جواب داد:» نه بابا...  

اونم  پسندیده؟  و  دیده  رو  مهدیس  چجوری  خودت  پسر  سِری؟!  و  سَر  چه 

 خواد بیاد خواستگاری!«طور! خالف که نکرده؛ میهمین

کار میاحمد   مغازه  تو  نوید  تندی گفت:»  با لحن  و  کرده، مهدیس  جوشی شد 

اینا چی؟ البد نسیم میمی اما  که!  نوید  نمیومده پیش  باباش.  مغازه  رفته  رفته 

 جا؛ وگرنه چجوری همو دیدن؟« اون

رفته  زهرا سعی در آرام کردن احمد داشت و باز با مالیمت گفت:» خب نسیم می 

گرفته، مشتری بوده. اگه  ها و سوأل کنکوراش کپی میزوهجا از این جزوه مُ اون

گرفت بیاد پروا بود که چشم اونو نمیسر و بیخدایی نکرده نسیم بیرون سبک

 گم نیان خب!« خواستگاری! جوش نیار مرد! راضی نیستی می

ها گرفته  ای سکوت کرد؛ سرش را میان دست احمد تکیه به پشتی زد و لحظه

 جا دختر!«ی فکر، صدا زد: » نسیم... نسیم بیا اینبود و بعد از کم
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 نسیم از اتاق بیرون آمد و سر تکان داد:» بله باباجون؟«

میقضیه  - مادرت  که  خواستگار  این  خودت  ی  از  گفته؟  چی  پسره  چیه؟  گه 

 شماره گرفت؟ 

از  نسیم لب به دندان گرفت و گونه  هایش سرخ شد، سر به زیر لب زد:» آره، 

 « خودم گرفت.

 ی اون همه اعتماد من به تو!  خوبه! اینم نتیجه -

نسیم سر باال گرفت و حینی که سعی داشت محترمانه حرف بزند گفت:» بابا به  

ها باید در جریان باشن، خدا مامان در جریان بود، اصال من خودم گفتم خانواده

 گفتم...«

 با تشر احمد، حرفش ناتمام ماند.

ی! اون اگر آدم حسابی بود مستقیم میومد با خودمون خواد زبون بریزبسه نمی  -

زد نه با تو. داداش خودت رو ببین؛ رفت با خود حاجی حرف زد و اجازه  حرف می

 گرفت نه اینکه سر راهه دخترش رو بگیره. 
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 که...« نسیم لب باز کرد: » خُب اون

بیرون  این اتاق  از  نوید  شد.  زدنش  حرف  مانع  اعتراض  با  زهراخانم  و  بار  آمد 

 آلود احمدآقا افتاد.ی اخمنگاهش به چهره

 چیزی شده؟!   -

چی بگم؟ آبجی خانومت شماره داده پسر مردم، که بیان خواستگاری! مامانتم   -

 گه اشکالش چیه؟می

گم ابروهای نوید باال پرید و متعجب به نسیم نگاه کرد، زهرا خانم گفت:» من نمی 

ا کردم. اما حاال که اون پا پیش گذاشته،  اشکال نداره، خودمم خیلی باهاش دعو

 گم اجازه بدیم بیان!«نسیمم که موافقه؛ می

 نوید ناباور لب زد:» آره نسیم؟! تو خودت خواستی؟ موافقی؟« 

 دخترک با صدایی ضعیف جواب داد:» آره داداش« 

با کنایه گفت: » هه... مننوید لحظه و باش! فکر  ای مکث کرد و پوزخندی زد؛ 

 چقدر رفیقیم! چقدر درس واست مهمه!«  کردممی
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با قهر رو گرداند و قبل از اینکه نسیم فرصت جواب دادن داشته باشد، سمت  

کرد. فشرد و غم روی دلش سنگینی میاتاقش رفت. بغض گلوی دخترک را می

اش گذاشته باشند؛ نفسش بند آمده بود. انگار که تخته سنگی بزرگ روی سینه

خورد: » بگو بیان، اما این وصلت سر گرفت،  زنگ میصدای پدرش در گوشش  

 مشکلی پیش اومد روی ما حساب نکن نسیم. چون انتخاب خودت بوده!«

های تند،  فشرد. با نفسها را به کف دست میجوید و ناخننسیم مضطرب لب می

 داد. بغضش را قورت می

 

 *** 

ادر و پسر، مشغول رسید. مصدای پرهام و مطهره خانوم از حیاط به گوش می 

اش نشسته بود ها بودند. مهدخت روی مبل راحتی خانهرسیدگی به باغچه و گل

ی پریدخت را گرفت، بعد از چند بوق وصل شد و و با موبایل سرگرم بود؛ شماره 

 با عشوه جواب داد:» بله، بفرمایید...« 

 ای هم میاد! منم مهدخت.زهرمار... چه عشوه -
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 ی خودته! هیع... تویی مَهی؟! نگو که این شماره -

ی خودمه، هم گوشی خودم.  مهدخت نرم خندید و جواب داد:» اتفاقا هم شماره 

 بهزاد واسم خریده!« 

توو خُمره  - با سَر رفتی  بده! خونه چی؟ ای درد... خوب  ی عسل، خدا شانس 

 خوای جدا زندگی کنی!  گفتی می

 ام.  جا دیگه آره اونم گرفته. االن یه -

 پریدخت با ذوق گفت:» جدی؟! خونت کجاست؟!« 

 هوا جواب داد:مهدخت بی

 خیابون). . . (   -

جا را ببیند، هینی کشید و دست روی دهانش  با یادآوری اینکه پریدخت نباید آن

گذاشت؛ اما دیر شده بود و پریدخت گفت:» مبارکت باشه، با اینکه تازه از مدرسه  

 اینقدر ذوق دارم که نگو! همین االن میام اونجا!« برگشتم خونه اما

 مهدخت دستپاچه لب باز کرد:» االن؟! نه... آخه االن چیزه! یه روز دیگه...«
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 اوه... لوس نشو دیگه، آدرس دقیق بفرست و بهونه نیار که من اومدم. -

فرصت جواب دادن نداد و قطع کرد. مهدخت ناچار آدرس را فرستاد و دلشوره 

گی دکتر واست یه  کرد:» گند بزنت دختر! االن میبا خودش زمزمه می  داشت.

سر  به  گِلی  چه  حاال  صوریه!  ازدواجمون  نداره  خبر  اونکه  کرده؟  اجاره  اتاق 

زد و مدام نگاهش به ساعت بود، باید برای  بگیرم؟« کالفه و مستأصل قدم می

لرزاند. دکمه را داشت. صدای زنگ آیفون تنش را  پریدخت هم پرده از راز برمی

با تأنی فشرد و با انداختن شال سفیدی روی سرش از در بیرون رفت. مطهره و 

لباس کمی  و  بودند  باغچه  سرگرم  گِلپرهام  و  خاکی  بود.  هایشان  شده  آلود 

 پریدخت وارد شد و پشت سرش هم نسیم پا به حیاط گذاشت.

 وای چه حیاط قشنگی! چه باصفا!  -

رفت، آغوش باز  با دیدن مهدخت که به استقبال می  ها را گفت و پریدخت این

اعیونی اونجا  باشه، چه خوشگله!  داد:» مبارکت  ادامه  و  اینکرد  بود ولی  جا  تر 

 باصفاس، سنتی و شیک!«
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با ابروهایی کج و صورتی مضطرب دنبال فرصت می گشت که توضیح مهدخت 

. مطهره خانم و ی مهدخت، تبریک گفتبدهد. نسیم جلو آمد و با بوسیدن گونه

پرهام کمر راست کرده و از انتهای حیاط با اخم ظریفی که به خاطر نور آفتاب  

رفت و با  کردند. پریدخت جلوتر سمت خانه می بود؛ پریدخت و نسیم را نگاه می 

 زد.صدای بلند مدام از زیبایی خانه حرف می 

م  - الکی  غصه  نگفتم  گرم!  دکتر  دم  باصفایی...  حیاط  عجب  به،  خوری؟  یبه 

ای دارن؟ داشته باشن هم اصال سراغ من  جوونای االن کدومشون همچین خونه

 و تو میان؟ 

نگاهش به پرهام و مطهره افتاد و فورأ سمت مهدخت برگشت:» وای مهدخت 

 آ« واست کارگرم گرفته؟ چه باحال! خوب راحت شدی

بی پریدخت  و  کرد  متعجب چشم درشت  متوجه حال خواهرش  مهدخت  آنکه 

خانم رفت. روی پله خم شد و بندهای کفش اسپرتش  ی مطهرهشد سمت خانه با

خانم ی مطهرهکرد که مهدخت با عجله جلو رفت تا مانع ورودش به خانهرا باز می

 شود. 
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دستامخوش  - االن  داخل  بفرمایید  آوردین.  صفا  میاومدین،  خدمت و  شورم 

 رسم. می

با لبخند و عطوفت رو به پریدخت و  خانم بود که جلو آمده بود و  صدای مطهره

زده رو به مطهره گفت:» نه،  کرد. مهدخت دستپاچه و خجالتنسیم تعارف می

 مطهره خانم من...« 

مطهره دستکش را از دستش بیرون کشید و مچ دست مهدخت را آهسته فشرد، 

این بهزاد  کردن  فکر  دخترم،  فهمیدم چی شد  کرد:»  نجوا  رو  کنار گوشش  جا 

ی خودتونه. برو بشین هیچی نگو.  ه ما هم کارگریم! فدای سرت، خونهواست گرفت

 کنه«یه چای آوردن که چیزی ازم کم نمی

شم« مطهره مهدخت با نارضایتی لب باز کرد:» نه تو رو خدا... من شرمندتون می

به  نگاهی  مهدخت  سرت«  فدای  دخترم،  توو  برو  گفت:»  تأکید  با  و  زد  پلک 

که وارد خانه شده بودند؛ ناچار به دنبالشان راه افتاد.  پریدخت و نسیم انداخت  

ای!  پریدخت نگاهش دور تا دور خانه چرخید و با حظ گفت:» به به... عجب خونه
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این بیاد  پا  مائده  روی  پا  و  نشستند  کاناپه  روی  دو  هر  میاد.«  در  چشاش  جا 

 اومدین، برم چای بیارم!«انداختند که مهدخت لب زد: » خوش

 چرا تو بری؟ خوبه کارگر داری!  عه وا! -

 مهدخت نگاهی به خواهرش انداخت و با دلسوزی جواب داد: » گناه داره بنده 

 اس. خودم میارم« خدا؛ توو حیاط بوده خسته

چه  ایش!  انداخت:»  دماغش  به  چین  و  کرد  نازک  چشمی  پشت  پریدخت 

 گیره از شوهرت، وظیفشه!«دلسوزیای بیخودی! پول داره می

 م دخترم، شما بشین. میار -

متوجه شد مطهره حرف  که  گونهمهدخت  را شنیده،  از خجالت  هایشان  هایش 

تر رنگ گرفت و لب گزید. ناچار روی مبل نشست که پریدخت با صدایی آهسته

بار مهدخت با  گفتم بگه خانوم!« اینگه دخترم؟ من بودم میگفت:» چرا بهت می

خدا گیر  ومدی یه ریز داری به این بندهغیظ جواب داد:» بسه دیگه؛ از وقتی ا 

شیطنتمی لبخندی  پریدخت  بزنی؟«  نداری  دیگه  حرف  تای دی.  و  زد  آمیز 

 ابرویش را باال انداخت.
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 ای!  ات اصال قشنگ نیست! خیلی بد سلیقهچرا، تابلوی خونه -

نقاشی تصویر  که  شد  کشیده  تابلو  سمت  مهدخت  طبیعت  شده   نگاه  از  ای 

ای  هایی پر از برف و دو درخت خشکیده و کلبهای یخ زده، کوهکهزمستان بود؛ بر

ی راست پایین تابلو اسم پرهام نوشته شده بود! نسیم از جا بلند برفی؛ گوشه

تابلو خیره   به  با دقت بیشتری  به کمر زد و  ایستاد، دست  تابلو  شد و روبروی 

بود مرد  هم  نقاشش  زشته؟!  گفته  کی  قشنگه؛  هم  خیلی  نه،  پایینش  شد:»  ه، 

 نوشته پرهام.« رو به مهدخت پرسید:» حتمأ دکتر از کسی یادگاری گرفته آره؟« 

 دونم، البد دیگه!«مهدخت شانه باال انداخت و لب زد:» نمی

 پری لجوجانه حرفش را تکرار کرد. 

 روحه!  اصال قشنگ نیست، خیلی خالی و بی -

 مهدخت با شنیدن صدای پرهام تکانی خورد.

 هنر دستِ آ! به نظرم خیلی قشنگه.  -
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ها سمت پرهام برگشت که با لبخند محوی جلوی در ایستاده بود. مهدخت  نگاه

 شرمگین گفت: 

 سیلقه بوده! آره، خیلی قشنگه... نقاشش خیلی هنرمند و خوش -

 نسیم رو به پریدخت لب باز کرد:

 گن قشنگه حاال تو هی ساز مخالف بزن.  سه نفر دارن می -

می  - بدن  نشونت  امروز شنگولی سوسکم  نزن  که حرف  یکی  تو  بابا،  گی برو 

 قربون دست و پای بلوریش!  

 مهدخت که به دنبال عوض کردن بحث بود گفت:» خبر خاصی که امروز شنگوله؟

اد واسش خوهوا جواب داد:» درد نگیره نکبت... امشب خواستگار میپریدخت بی

 بیاد!« 

نسیم لب گزید و به پرهام نگاه کرد که نگاهش را دزدید و سمت آشپزخانه رفت؛  

 با غیظ رو به پریدخت لب زد: 

 گفتی؟ گن اللی؟ جلو این پسره باید می حرف نزنی می -
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عقب نسیم  و  کرد  غرولند  لب  زیر  نشست.  پریدخت  مهدخت  کنار  و  کرد  گرد 

های  دار در فضا پیچید؛ استکانخوش چای هِلمطهره سینی چای را آورد و عطر  

شان گذاشت. داخل سینی ظرفی از بیسکوییت  رنگ چای را مقابلبلوری و خوش

های رنگارنگ بود که مطهره روی میز گذاشت. دخترها ساعتی را به گپ و آبنبات

و گفت مشغول بودند و مهدخت کمی خیالش راحت شد که اوضاع برقرار است. 

یم از جا بلند شد و گفت:» پری بسه دیگه، پاشو بریم خونه دیر  ساعتی بعد نس

 شد! من کلی کار دارم« 

 پریدخت از جا بلند شد و کیفش را روی دوش انداخت. 

 من یه نگاهی هم به اتاقا بندازم، بعد بریم! -

نسیم   انداخت.  نگاهی  مطهره  و  پرهام  به  نگران  و  کرد  درشت  مهدخت چشم 

فضولی؟ مگه  وا...  بیگفت:»  و  هولکی  پرهام هول  راست  !«   « کرد:  باز  لب  فکر 

گه!« نگاه تند پریدخت سمت پرهام چرخید که مضطرب و با تته پته ادامه  می

ها یکیشون، اتاق شخصی دکتره که کال داد:» نه... چیزه، منظورم این بود اتاق

 ره.«خانومم نمی جا! حتی مهدختدوست نداره کسی بره اون
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 جنباند. مهدخت تند تند سر

می   - راست  آره  می آره،  ناراحت  بهزاد  اتاق گه.  که  اتاقم  یکی  اون  شه. 

 مشترکمونه، اونم که دیگه اصال خوب نیست بری!  

 پریدخت اخم کرد و نگاهش دلخور شد، رو به نسیم گفت:» بریم، دیر شد!« 

*** 

تاکسی زرد رنگ کنار خیابان متوقف شد؛ پریدخت و نسیم در عقب ماشین را  

ی ماشین و خیابان خیره کردند و نشستند. پریدخت با اخم ظریفی به شیشه  باز

 نگاهی به نسیم انداخت و دو مرتبه نگاهش را به خیابان دوخت.بود؛ نیم

 نسیم به نظرت رفتار مهدخت و اوضاع خونه مشکوک نبود؟!  -

 نسیم شانه باال انداخت و جواب داد:» نه، چی مشکوک بود؟«

یه    - من  نظر  اینبه  چرا  بود،  میچیزی  گفتم  شدن  هول  اتاققدر  رو  خوام  ها 

 های اون زنه هم مشکوک بود.ببینم؟! اصال دخترم گفتن

 برو بابا... تو به همه چی شک داری! حتی به محسن که داره میاد خواستگاری.  -
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قرار  ی لب پریدخت نشست و حرفی نزد. نسیم مشتاق و بیلبخند کجی گوشه

رسیدن   برای  ساعتبود  از  گذر  برای  لحظهعصر،  و  عرق  ها  دستانش  کف  ها! 

ریخت. طبق قرار ساعت شش عصر، منتظر  هوا دلش هُری مینشست و گاه بیمی

بودند. نسیم تونیک سُرمهمهمان  به تن داشت؛ شال سفید را روی  ها  ای رنگ 

سرش مرتب کرد و نگاهی به سر تا پای خودش انداخت. صدای گرومپ گرومپ 

را بیمی  قلبش  و  می شنید  نگاه  ساعت  به  هم قرار  نیم  و  از شش  ساعت  کرد. 

بی ناصر  که  بود  چه  گذشته   « کرد:  غرولند  و  کرد  خاموش  را  تلوزیون  حوصله 

کوچه  تا  دو  همین  بمونن،  ترافیک  تو  نیستن  شهر  سر  اون  خوبه  بدقول! 

 ترن«طرفاون

 نسیم با دلشوره ابرو در هم کشید و تشر زد.

 تو فضولی؟ البد یه کاری پیش اومده دیگه!  -

 اهللشامیان ان -

میزهرا که  لحظه  هر  داد.  بیرون  را  نفسش  و  گفت  را  این  نسیم خانم  گذشت، 

 شد؛ سمت اتاقش رفت و گوشی را برداشت.قرارتر میبی
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 سالم، چرا نیومدن؟ -

های ساعت که تا یک ساعت  زد. عقربهاسترس قدم می   پیامک را فرستاد و با

از یکدیگر مسابقه وار حرکت می پشتپیش الک انگار برای سبقت  کردند حاال 

گذاشته بودند. ساعت هفت شد و حتی جواب پیامک هم نرسید. دلشوره، ترس  

 زد. گوشی را برداشت و تماس گرفت. و نگرانی به وجود دخترک چنگ می

 باشد... مورد نظر خاموش می دستگاه مشترک -

های شال در دستش مچاله شد. صدای خاموش بغض به گلویش چنگ زد و ریشه

داد. نسیم در اتاق را به روی خودش  شدن ماشین احمدآقا خبر از آمدنش می

ای بعد صدای عصبانی و معترض احمد در فضای  ای کز کرد. لحظهبست و گوشه

 خانه پیچید. 

ل بگیر. خوب شد سنگ روی یخ شدیم؟! خوب شد تحقیر  بفرما خانوم، تحوی   -

همه به این دختر بها دادیم، باهاش  گفتم اجازه نده واسه این بود. اینشدیم؟ می 

ی آزادی  ی اعتماد من، نتیجهاش! این شد نتیجهراه اومدیم بفرما این شد نتیجه

 که نوید بهش داد. 
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 داشت.  زهراخانم آشفته و ملتمس سعی در آرام کردن احمد

قدر جوش آوردی مرد! البد مشکلی پیش اومده. اصال اگر چیزی نشده که این  -

 دیگه هم نیان؛ نامزد و عقد کرده که نبودن یه خواستگاری بهم خورده دیگه!  

 صدای احمدآقا بلندتر شد.

چیزی نشده؟ توهین از این بیشتر؟ تحقیر از این باالتر؟ ولی نه؛ حق دارن،    -

 رم. اری دختری که خودش شماره داده پسرم نمیمنم باشم خواستگ

فشرد، در جدالی  ها میها را روی گوشنسیم در خودش جمع شده بود و دست 

شنید و با هر کلمه ها را میو مشاجره ، اما تمام حرف   الطائل برای نشنیدن بحث

فرو می قلبش  به  تا صدای هقرفت. لب مینیشتری  و  فشرد  نشود  بلند  هقش 

 رتش را خیس کرده بود. اشک صو

*** 
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اش را نوازشگونه روی صورت بهزاد کنار تخت عسل نشسته بود و انگشت اشاره

ای نامعلوم، با صدایی ضعیف کشید. عسل خیره به نقطهی دخترک می پریدهرنگ

 جون!«لب زد:» بابا... بابا 

 جانم عزیزم؟ -

 ، بریم بابا.ترسم بابا، بریم خونهجا ببر. میو از اینبابا من -

ی دخترک گذاشت  بر گونهبهزاد سرش را جلو برد و پیشانی عسل را بوسید. گونه  

برمت. از هیچی نترس! من کنارتم، کیوان  برمت بابا، زود میو لب باز کرد:» می

 ذاریم.«هست، تنهات نمی

بابا، قطره اشکی روی گونه بریم  االن  لرزان گفت:»  با صدایی  و  لغزید  ی عسل 

می جاین اذیتم  میا  از  کنن.  وحشتناکه،  صداهاشون  بکشن.  منو  خوان 

 ترسم بابا!« هاشون، چشاشون، نگاهشون میخنده

گوشه از  اشکی  قطره  و  فشرد  پلک  پیشانی  بهزاد  دومرتبه  ی چشمش چکید. 

قدم با  برخاست؛  جا  از  و  بوسید  را  طاقت عسل  رفت.  بیرون  اتاق  از  تند  هایی 

ل با این حال پریشان و توهمات را نداشت. روی ماندن نداشت، طاقت دیدن عس
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های باالیی پیراهن را باز کرد؛ حس  نیمکتی نشست و بغضش را قورت داد. دکمه 

سینه بود.  آورده  کم  نفس  داشت،  آن خفگی  باز  و  افتاد  خس  خس  به  اش 

های خشک و مزاحم به سراغش آمد... صدای زنگ گوشی بلند شد؛ دست سرفه 

 ی وکیلش بود )رُهام یزدانی(گوشی را بیرون آورد. شماره   داخل جیب کتش برد و

 الو، جانم رُهام؟ -

 کمی سرفه کرد و رُهام گفت:» سالم بهزادجان، خوبی؟ «

 سالم خوبم، ممنون. جانم؟ -

می   - کردن.  بازداشت  رو  فرید  پسره  این  بگم  بیای خواستم  خانومت  با  تونی 

 کالنتری؟ 

 و با حرص گفت:» آره، حتما میایم«   با شنیدن اسم فرید، فکش منقبض شد

فرستم. بیا که خانومت تأییدش کنه و  پس من منتظرم، آدرس رو واست می  -

 مراحل قانونی شکایت رو انجام بدم.
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بیباشه  و  گاه  داد.  بیرون  را سنگین  نفسش  را قطع کرد،  تماس  و  گاه ای گفت 

پیچید سمت اتاق  توجه به دردی که هر از گاهی در بدنش میکرد و بیسرفه می 

عسل رفت. آهسته در را باز کرد و وارد شد؛ دخترک پلک بسته و خواب بود.  

عصومانه و غرق در خواب  مالفه را کمی باالتر کشید و برای چند لحظه به صورت م

 اش را آهسته بوسید و از اتاق بیرون رفت. عسل خیره ماند. گونه

ی مطهره شد؛ حین رانندگی گوشی را برداشت و  پشت رُل نشست و راهی خانه

 برای مهدخت پیامک فرستاد.

بازدداشت   - رو  فرید  بریم کالنتری،  باید  دنبالت؛  میام  دارم  باش  آماده  سالم، 

 کردن.

 

ها در حیاط پیچیده بود. روی تخت کنار حیاط؛ مهدخت،  نم خاک و عطر گلبوی  

های درشت  های شربت و ظرفی از گیالسمطهره و پرهام نشسته بودند و لیوان

و خوش آب و رنگ مقابلشان بود. مشغول صحبت بودند که صدای پیامک گوشی 

صفحه به  نگاهی  مهدخت  شد.  پیامک بلند  دیدن  با  انداخت؛  گوشی  ی 
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تپید. رنگ از رُخش پرید و  لب  هایش از عرق خیس شد و قلبش تند میدست 

 نگران پرسید:» خوبی مهدخت جان؟ رنگت پریده چرا؟ «گزید. مطهره دل 

 لرزید و جواب داد:» اوم... خوبم... خوبم «صدایش می

مادرش  و  مهدخت  بین  نگاهش  پرهام  چکید.  اشکش  و  نداد  امانش  اما  بغض 

 لند شد؛ رفت تا بلکه مهدخت حرفی بزند .چرخید و از جا ب

تصور دیدن باعث و بانی تمام مشکالت و ظلمی که به او شده بود لرز به تنش  

انداخته و لب میمی فشرد. انداخت و قلبش را به تپش وامیداشت. سر به زیر 

با صدایی مرتعش لب  اشک  های گرم و پی در پی صورتش را خیس کرده بود. 

اختیار حالم بد شد، شاید و ببینم که باعث بدبختیام بوده. بیزد:» قراره کسی ر

 از شدت تنفرم نسبت به این آدم باشه!«

مطهره لبخند گرم و پرمِهری روی لبش نشاند و دست مهدخت را میان هر دو  

نمی  من  گفت:»  و  گرفت  اما دست  کرده!  بهت  ظلمی  چه  کیه؟  آدم  اون  دونم 

آدم  می اون  با  رویارویی  اگر  زنده دونم  رو  شده  پایمال  ازت  که  حقی  و  الزمه 

کنه پس تو باید قوی باشی و بری جلو. منم این شرایط رو تجربه کردم. منم  می
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لرزوند و  با آدمی روبرو شدم و جلوش وایسادم که هربار دیدنش تمام تنم رو می

 کَند؛ نه از ترس، به خاطر یادآوری تمام ظلمی که بهم کرده بود!« قلبمو از جا می

ها و لبخند مهربانش،  های مطهره و گرمای دستمهدخت که حاال با شنیدن حرف

 تونم بپرسم اون کی بود؟ چکار کرده بود؟« آرام گرفته بود لب باز کرد:» می 

 تلخندی زد و جواب داد:» شوهرم، پدر پرهام!« 

 پس شما طالق گرفتین؟ -

 مطهره آهی کشید و سر تکان داد.

البته خودمم سنی نداشتم؛ تازه نوزده  آره، وقتی پرهام سه    - چهار ساله بود. 

 سالم شده بود. 

واسه  آره؟  کردین  ازدواج  زود  پرسید:»  مشتاق  و  زد  عمیقی  لبخند  مهدخت 

 همینه بهتون نمیاد پسری مثل پرهام داشته باشین، پس فاصله سنیتون کمه!«
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ا االن حس  آره، چهارده سالگی ازدواج کردم و پونزده سالگی مادر شدم. ام  -

ده، مگه  کنم خیلی شکسته شدم، صورتم بیشتر از چهل سال رو نشون میمی

 نه؟! 

جا مهدخت سرش را به طرفین تکان داد و گفت:» نه، اصال... روزی که اومدیم این

بهزاد بهم گفته بود یه مادر و پسر توو این خونه هستن وگرنه با نگاه اول شاید  

 باشید نه مادرش!«  کردم مثال خواهر پرهامفکر می

دونم؛ هایش رنگ گرفت. لب به کُرنش باز کرد:» نمیمطهره نرم خندید و گونه

 کنم خیلی شکسته شدم.« خودم که حس می

 مهدخت ابرو کج کرد و دلسوزانه پرسید:» شوهرتون معتاد بود؟« 

کتک    - ازش  هرروز  تقریبا  که  اونقدر  زیاد...  خیلی  بود؛  هم  بداخالق  آره، 

کردم تا اینکه به خاطر اینکه پرهام رو ازم نگیرن باهاش زندگی می  خوردم.می

 با ایران خانوم خدابیامرز آشنا شدم. 

ای خیره ماند و غرق در افکار گذشته لب  ها نگاهش به نقطهبا یادآوری آن سال 

شدید   مسمومیت  بیمارستان،  بودمش  برده  و  بود  شده  مریض  پرهام  گشود:» 
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. تو راهروی بیمارستان نشسته بودم که ایران هم شدداشت و باید بستری می

 ها و صورت کبودم، پرسید تصادف کردی؟« کنارم نشست؛ نگاهش افتاد به دست 

نگاهی به مهدخت انداخت و با لبخند تلخش ادامه داد:» با خنده جوابشو دادم و  

گفتم آره، با شوهرم تصادف کردم.  چند لحظه مکث کرد و نگاهش رو زخمای 

گیری؟منم گفتم به  کنی؟ طالق نمیچرخید و گفت خب چرا شکایت نمی  صورتم

 خاطر پسرم!«

 صدای زنگ خانه بلند شد و مهدخت هینی کشید. 

 وای بهزاد رسید! گفته بود آماده باشم.  -

پذیرایی   ازش  میوه  و  با شربت  من  تا  نداره،  عیبی  گفت:»  و  زد  لبخند  مطهره 

 کنم تو برو آماده شو«می

 اش را بوسید.مطهره مایل شد و گونهمهدخت سمت 

 شو واسم بگو. خیلی ماهی مطهره خانوم. شب حتما بقیه -
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های حیاط باال رفت. پرهام در را باز کرده های تند از پلهاز جا برخاست و با قدم

رسید. مهدخت با عجله شلوار  بود و صدای احوالپرسی بهزاد از حیاط به گوش می

زرشکی مانتوی  و  مشکی  روسری  جین  با   پوشید.  و  کرد  مرتب  سر  روی  را 

های اسپرتش را که  اش از خانه بیرون رفت. روی پله کفشبرداشتن کیف دستی

پوشید نگاهش به بهزاد بود که روی تخت نشسته و با مطهره و پرهام صحبت  می

نشست و حس امنیت و  کرد. با دیدن بهزاد ناخودآگاه لبخند روی لبش میمی

گرفت؛ چه دوست داشتنی بود این حامی، مردی که ا فرا میآرامش وجودش ر 

ها را دو تا یکی پایین آمد و  شد به او تکیه کرد و دلگرم بود به حضورش. پلهمی

مالیمی   لبخند  با  همیشه  مثل  بهزاد  کرد.  سالم  شاد  و  بلند  تقریبا  صدایی  با 

کشیدین.  جوابش را داد؛ از جا بلند شد و رو به مطهره گفت:» ممنون، زحمت  

 بااجازه ما بریم که خیلی دیر شد.« 

 کنم، به سالمت. خدا به همراتون. میخواهش -

جا دور شد. مهدخت نگاهی  ای بعد ماشین بهزاد از آنخداحافظی کردند و لحظه

 کرد. به بهزاد انداخت که در سکوت رانندگی می
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 عسل بهتره؟   -

سکوت...   هم  باز  بهتره«  شکر،  رو  خدا  زد:»  لب  بیاندازد  نگاهی  اینکه  بدون 

 دخترک در تالش بود این سکوت سرد را بشکند. 

 گم، اگه این فرید بیشتر باهام دشمن شد یه بالیی سرم آورد چی؟ می -

 بار بهزاد کمی صدایش را باال برد.  این

ور آدمارو پررو کرده. ترس  جهای بیخوده که اینمگه شهر هرته؟! همین ترس  -

از آزار و اذیت، ترس از آبرو... ولی اگه مردم یاد بگیرن گوش آدم متخلف رو 

بپیچونن و تحویل قانون بدن اینقدر اونا پررو نمیشن و بقیه هم جسور نمیشن  

 واسه خالف. 

های دست به بازی گرفته  دخترک سر به زیر انداخته و بند کیفش را میان انگشت

 بود.

 شه؟ مجازاتش چیه؟ حاال چی می -
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تا دو سال زندانی داره و رهام می  - ماه  گفت پخش عکس خصوصی، بین سه 

ی نقدی. حاال باید بریم دادسرا، کلی سوأل جواب میشین اما  البته شاید جریمه 

 ده. آخرش این مردک تقاص می 

تر شد و با حرص غرولند کرد:» دو سال تو زندانی بودی  صدایش کمی آهسته

 خونه بابات زجر کشیدی، دو سال هم این زجر بکشه« 

ماشین بهزاد جلوی کالنتری متوقف شد و هر دو پیاده شدند. اضطراب در وجود  

ها را تحویل دادند و وارد کالنتری شدند. نگاه مهدخت دخترک رخنه کرد؛ گوشی

  آید و به مردی حدودا چهل، چهل و پنج ساله افتاد که با لبخند سمت بهزاد می

 به هم دست دادن. بهزاد رو به مهدخت گفت:» ایشون وکیلم، آقای رهام یزدانی« 

 سالم خانوم، خیلی خوشوقتم. -

 سالم، ممنون. همچنین.  -

ی کوتاه جواب داد . رهام رو به اتاقی مهدخت دستپاچه و مضطرب چند کلمه

 اشاره کرد:» بفرمایید، اون اتاق هست« 
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ا گرفت؛ بهزاد که متوجه استرس دخترک  اش راختیار دست حامی مهدخت بی

شده بود فشار مالیمی به دستش آورد تا اطمینان دهد کنارش هست و قوت قلب  

بدهد. وارد اتاق شدند؛ مأمور پرونده پشت میز نشسته بود و با اخم ظریفی از  

ی مرد هر سه نفر کنار هم اش نگاهشان کرد. با اشاره دور مشکی  پشت عینک

شستند. مأمور که روی یونیفرمش نشان سروان بود صدا زد:» ها نروی صندلی

 سرباز خلیلی...«   

 سربازی الغراندام و سبزه رو در را باز کرد و با ادای احترام گفت:» بله قربان«

 متهم رو بیار، فرید شایسته.  -

سرباز با احترامی دوباره؛ از اتاق بیرون رفت. طولی نکشید که در باز شد و سرباز  

های های مشکی و ابروهای هاللی با لبفرید وارد اتاق شدند. همان چشم  همراه

محابا باریک و کشیده، هنوز هم ته ریش داشت و موهای بلند. دخترک قلبش بی

تپید و دستش لغزید و باال رفت؛ بازوی بهزاد را فشرد و در حالی که نگاهش می

 به فرید بود کنار گوشش لب زد:» خودشه« 

*** 
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گذشت؛ مطهره روی مبل نشسته و در سکوت  عتی از رفتن مهدخت می دو سه سا

ای خانه؛ مشغول بافتنی بود. صدای باز شدن در حیاط به گوشش رسید؛ لحظه

که  شد  بافتن  مشغول  مرتبه  دو  شنید.  را  مهدخت  ظریف  صدای  و  کرد  مکث 

شت ای رنگ را روی مبل گذاای به در خورد. کالف و بافت قهوهای بعد؛ تقهلحظه

و از جا بلند شد؛ شال خاکستری را از روی جالباسی برداشت و روی سر انداخت.  

کرد، چهره باز  که  را  اخمدر  گرفتهی  و  کمرنگی آلود  لبخند  با  دید.  را  بهزاد  ی 

 گفت» سالم، خوب هستین. بفرمایید«

مزاحم شدم.   که  ببخشید  داد:» سالم،  و جواب  بزند  لبخند  داشت  بهزاد سعی 

اید برم جایی کار دارم. مهدخت اصال حالش خوب نیست؛ خواستم راستش من ب

 لطف کنید مراقبش باشید.« 

می  - خودم  دختر  رو  جان  مهدخت  دکتر؛  حواسم حتما  راحت  خیالتون  دونم. 

 بهش هست. 

 رم.کنید با اجازه من میممنون، لطف می -
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ی به طبقه  مطهره تا انتهای حیاط را برای بدرقه رفت و بعد از خداحافظی؛ نگاهی

ی مهدخت  باال انداخت و از پله باال رفت. پشت در که رسید صدای هق هق گریه

 ای به در زد. را شنید؛ تقه

 دخترم، مهدخت جان...  -

هایی که از بیرون آمده بود؛ با  ای بعد در باز شد. مهدخت با همان لباسلحظه 

اش لرزید و ، چانهآلود مقابلش ایستاد. با دیدن مطهرههایی قرمز و اشک چشم 

 به آغوشش پناه برد.

 کنی عزیزدل! ؟چی شده دخترم؟ چرا گریه می -

مهدخت از آغوشش جدا شد و میان گریه لب زد:» بفرمایید داخل« وارد خانه 

هر دو روی کاناپه نشستند. دخترک به سختی بغضش را قورت داد و لب  شد و  

اش با فرید و تا ازدواج صوری با بهزاد  از لب برداشت؛ تمام ماجراها را از آشنایی

داد. زبانش خشک شده بود و را مو به مو تعریف کرد و مطهره صبورانه گوش می

پرسید: مالیمی  لحن  با  مطهره  نداشت؛  گریه  برای  نتیجهنایی  حاال  خب...  ی  » 

 امروز چی شد؟ امروز فرید چی گفت؟«
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مهدخت لب گزید و سر به زیر گفت:» عوضی منو جلو بهزاد خیلی خراب کرد، 

پررو گفت ما به هم عالقه داشتیم و قصدم ازدواج بوده، گفت مهدخت با رضایت 

 خودش بهم عکس داده بعد یهو پشیمون شده و عاشق یکی دیگه شده.«  

شه؟ باور  کرد و لب باز کرد:» حاال چی میبا تأثر و دلسوزی نگاهش میمطهره  

 کردن؟« 

نمی بغض داد:»  جواب  میآلود  بهزاد  دونم،  جلوی  خیلی  ولی  دادگاه.  فرستن 

خجالت کشیدم؛ نکنه فکر کنه بهش دروغ گفتم، نکنه فکر کنه بیخودی کمکم  

 کرده و من یه هرزه بودم که هرچی سرم اومده حقم بوده!«

ای سکوت برقرار شد؛ مطهره با کمی تامل گفت:» واکنش دکتر چی بود؟ لحظه

 این ناراحتی که من ازش دیدم، دلیلش چی بود؟« 

 اش کشید. مهدخت دستی روی گونه

جا که ناراحت شد و به فرید تشر زد؛ گفت دروغ نگو مهدخت تو رو برادر  اون  -

 جا!رون باهام حرف نزد تا ایندونسته نه بیشتر. اما از کالنتری اومدیم بیمی
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تو  بعید می  - از شرایط  کنه؛ شاید  قضاوت  رو  راحتی کسی  این  به  دکتر  دونم 

 که توو فکر بوده چطور حرف تو رو ثابت کنه.ناراحت بوده یا این

ادامه داد:» پاشو ایندست روی شانه  اذیت قدر خودتی مهدخت گذاشت و  و 

ی من، شامم پایین باش. پاشو تنها نشین فکر  نکن، توکل به خدا. پاشو بریم خونه

 زنه به سرت.و خیال می

 جوری!  شم اینمزاحمتون می -

تو قصه بعدم  لبخند عمیقی گفت:» چه مزاحمتی؟  با  کامل  ی خودتمطهره  رو 

 شو بشنوی؟«خوای بقیهگفتی اما من که حرفام نصفه موند. نمی

خانوم  ا... کنجکاوم بدونم ایرانمهدخت هم لبخند زد و با ذوق گفت:» چرا اتفاق

 چجوری کمکتون کرده؟« 

 پس پاشو بریم پایین بشینیم چای بخوریم و گپ بزنیم. -

 

*** 
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ها از کالس  صدای زنگ مدرسه بلند شد و دبیر با گفتن خسته نباشید به بچه

ها و وسایلشان بیرون رفت. دخترها در جنب و جوش بودند و با جمع کردن کتاب

از یک  به  می  یک  بیرون  کولهکالس  پریدخت  سر رفتند.  با  و  برداشت  را  اش 

 ی نسیم زد. ای به شانه انگشتان ضربه

 پاشو دیگه دختر، همه رفتن.  -

وبی ساکت  اما  بینسیم  را  خودکار  کتاب،  به  خیره  نگاهی  با  روی حرف  هدف 

زد و راه نفسش را بند آورده  کشید. بغض گلویش را چنگ میی کاغذی میصفحه

 .بود

پریدخت سرش را با تأسف به طرفین تکان داد و گفت:» دنیا که به آخر نرسیده 

 دختر! محسن نیومده خب گور باباش... ده تا بهتر از اون میاد.«

هایش گرم شد و اش سوخت... چشمهای دخترک لرزید و چیزی درون سینهلب

گونه روی  انگشتاشک  میان  خودکار  غلتید.  روی  هایش  و  لغزید  کتاب  هایش 

 ها پوشاند و هق زد. افتاد؛ صورتش را با دست 
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خودت  - دیوونه  مینسیم...  نابود  داری  دختر.  و  باش  قوی  وضعشه،  چه  کنی! 

 ی عوضی!  لیاقتت رو نداشت پسره

رو   مدرسه  در  االن  پاشو  پاشو...  داد:»  ادامه  و  گرفت  نسیم  بازوی  زیر  دست 

 .«زنیمبندن به خدا. پاشو بریم تو راه حرف میمی

حال و هق هق کنان از جا بلند شد، کتاب و خودکارش را داخل کوله  نسیم بی 

هایی سست دنبال پریدخت راه افتاد. به زحمت صدای گرفته و  انداخت و با قدم 

نیست! گوشیشم جواب نمیخش باز  داد:» حتی عکاسیش  بیرون  را  ده. دارش 

 کنم پری...«دارم دق می

موشش کن! چرا نمیخوای قبول کنی باهات  پریدخت با حرص گفت:» نسیم فرا

 قدر پیگیرشی؟ به جهنم خب« کات کرده؟ حاال به هر دلیلی، چرا این

فهمی؟ مگه دوست داشتن به همین راحتی از ذهن  پری من دوسش دارم می  -

ری سمت یه نفر و وقتی از هم خسته  شه؟ تویی که بدون عالقه میآدم پاک می

و  جوری نیستم، من بدم میاد. محسن ه؛ من اینگی به جهنم یکی دیگشدین می 

 فهمی؟دوست دارم، عاشقشم می 
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شه پریدخت ابرو در هم کشید و با انزجار لب باز کرد:» اه نسیم... حالم بد می

اینقدر رمانتیک و بیخودی! خوبه حاال، اشکاتو پاک کن آبرومونو بردی همه نگاه 

 کنن« می

تا چشمهایش کشید و چشنسیم دستی روی گونه بود  به زمین دوخته  های م 

اش را کسی نبیند. با نزدیک شدن به عکاسی محسن، تپش  خیس و ورم کرده

مغازه برای دیدن  و سراپا چشم شد  نمیقلبش شدت گرفت  که  باز ای  دانست 

 شده یا نه؟! 

 زده لب زد:تر که شد بهتنزدیک 

 پری برگشته! خودشه...  -

خوای پریدخت متعجب چشم درشت کرد و گفت:» خب اومده باشه! تو که نمی

 بری هان؟«

 چرا نَرَم؟ من باید بدونم دلیلش چیه؟!   -

 خوای بری آخه؟! خر نشو دختر؛ یه ذره غرور داشته باش کجا می -
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نسیم ایستاد و صدایش کمی باال رفت:» غرور؟ غروری موند برام با اون کاری که  

ن نوید  نمیکرد؟  میگام  تیکه  مدام  بابام  چرا  کنه،  چرا؟  بدونم  نباید  ندازه... 

 ی یه پولم کرد؟!«جوری سکهاین

 پریدخت کالفه جواب داد:» صداتو بیار پایین! به من چه اصال برو...« 

ی پا چرخید و رفت. نسیم با غیظ لب فشرد با قهر رو از نسیم گرفت و روی پاشنه

گرفت و عرق  بان قلبش شدت بیشتری میو سمت عکاسی رفت. هر لحظه ضر

نشست. آب دهانش را قورت داد و در مغازه را باز کرد؛ وارد  هایش میکف دست

نگاهی انداخت و بدون هیچ  شد و تنها یک مشتری داخل مغازه بود. محسن نیم

العملی با جدیت مشغول صحبت با مشتری بود. نسیم کنار دیوار ایستاد و  عکس

نگاه بود؛  و مرتب،  منتظر  آراسته  بود که مثل همیشه  به محسن دوخته  را  ش 

بدون هیچ نشانی از کالفگی یا ناراحتی مشغول کار است... بر خالف خودش که  

خورد که ی خون بود، آنقدر کم غذا می هایش کاسه صورتش رنگ پریده و چشم 

ها را تحویل گرفت و  سوخت و درد داشت. مرد مشتری عکساش مدام میمعده 
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توجه به نسیم، با اخمی که بین ابروهایش گره  مغازه بیرون رفت. محسن بیاز  

 خورده بود پشت میز کامپیوتر نشست. دخترک آهسته لب زد:» سالم...« 

شد جوابش ی مانیتور با صدایی که به زحمت شنیده می محسن خیره به صفحه

 را داد.

د که این محسن گنجیداشت و هنوز در باورش نمینسیم چشم از محسن برنمی 

ای از یخ مقابلش نشسته است. بغضش باشد! که مثل یک سنگ یا شاید هم تکه

 زنی؟ که چی شده؟ چرا اون شب نیومدین؟«را بلعید و پرسید:» حرف نمی 

 آلود و جدی جواب داد:» منصرف شدیم« اخم

مند گفت:» همین؟! دلیل نداره این منصرف شدن؟ من نباید بدونم چرا؟! چرا گله

 ه هفته غیبت زده؟«ی

 اش را خاراند.  محسن ابروهایش را باال برد و با انگشت اشاره نوک بینی

 خوریم. مناسب هم نیستیم.کنم به درد هم نمینه نداره! فقط فکر می -
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شنید؛ صدایش از بغض  دخترک صدای خُرد شدن و تکه تکه شدن قلبش را می

نتیجه رسیدی؟می این  به  تنهایی فکر کردی و تصمیم   لرزید و گفت:» یهویی 

 گرفتی؟ من مهم نیستم؟ نبودم؟« 

هایش را باال آورد و با لحن تندی گفت:» من االن محسن کالفه و شاکی دست 

 خوام، غلط کردم حله خانم محترم؟« بگم معذرت می

حلقه به  ماند  خیره  نسیم  محسن  نگاه  چپ  دست  روی  که  رنگی  طالیی  ی 

یخت و تنش یخ بست. نفسش به قدری سنگین کرد، قلبش فرو رخودنمایی می 

شد که توان بیرون دادنش از سینه را نداشت؛ انگار که یک تخته سنگ چند 

روح شد که اش به قدری مات و بیاش گذاشته باشند. چهرهتُنی را روی سینه

کرد.   مشت  را  دستش  و  کرد  دنبال  را  نگاهش  سوی  ترسید؛  آن  یک  محسن 

شد و تقال داشت نفسش را آزاد کند. در باز  بسته می  صدا باز وهای نسیم بیلب

محسن   گوش  به  نسیم  لرزان  و  ضعیف  صدای  شدند،  وارد  مشتری  دو  و  شد 

 رسید:» مبارک باشه!«
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مشتری سمت  با  محسن  و  داد  تکان  سختی  به  را  پاهایش  دخترک  و  رفت  ها 

قدم  زحمت  به  و  بود  زمین چسبیده  به  انگار  پاهایش  رفت،  در  سمت  سستی 

جان بود، صورتش از  هایش آهسته و بیداشت. از عکاسی بیرون رفت. قدممیبر

دید و نه  خورد. نه کسی را میاش مدام از روی شانه سُر میاشک خیس و کوله

 شنید.صدایی می 

می فرو  مغزش  در  فوالدی  میخ  مثل  محسن  خشک  و  سرد  و  صدای  رفت 

میگوش سوت  میهایش  معذرت  بگم  االن  من  حله    خوامکشید:»  کردم،  غلط 

گوشش  در  صدا   » محترم...؟  خانوم  حله  محترم...  خانوم  محترم؟حله  خانوم 

زد. با صدای بوق ماشین تکانی خورد و خودش  پیچید و روحش را چنگ میمی

اش ترمز کرده؛ مرد راننده سرش را از ماشین  را مقابل پرایدی دید که چند قدمی 

ما رو بدبخت  آ..بیرون آورد و تشر زد:» وسط خیابونی االن  . حواست کجاست 

 کرده بودی!« 
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های نسیم آنقدر سرد و مات بود که دل مرد به رحم آمد و با تأسف سر  چشم 

حرف از جلوی ماشین کنار رفت. سالنه  تکان داد، زیر لب غرولند کرد و نسیم بی

 سالنه سمت خانه رفت.

*** 

ارزانو نشسته بود و  اش روی قالی چه ظهر جمعه بود و مهدخت وسط سالن خانه

می تمرین  طراحی  برگه  روی  زیاد  دقت  کالس  با  را  او  قولش  طبق  بهزاد  کرد. 

گذشت. گوشی  هایش مینام کرده بود و دو سه روزی از شروع کالسنقاشی ثبت

موبایلش زنگ خورد و اسم پریدخت روی صفحه نمایان شد. مداد طراحی را روی  

 برگه گذاشت و تماس را وصل کرد.

 و... سالم پری. ال -

 شانس خودم. خوبی؟سالم مهی خوش -

 خوبم، تو خوبی؟ بابا، مهران، الهه همه خوبن؟ -
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ای حتما بهزاد پیشت کنی خانوم خانوما؟ روز جمعهقربونت همه خوبیم، چه می  -

 گیرین نه؟دین قلوه مینشسته و دل می

ا هم نشنیده  شد بهزاد را ندیده بود و حتی صدایش رمهدخت که چند روزی می

با تلخندی جواب داد:» آره خب، امروز تعطیله. االنم کنارم   بود، آهی کشید و 

 خوریم«  نشسته داریم با هم هندونه می

جا عه، خب پس سالم برسون و اون هندونه رو هم نگه دار که داریم میایم اون  -

 دور هم بخوریم. 

 ابروهای مهدخت باال پرید و چشم درشت کرد.

 جا؟ کی میاد؟ چی؟ این -

قدر از پریدخت با خنده گفت:» تو که معرفت نداشتی دعوتمون کنی، منم این

ترکه؛ خونه زندگیت واسه مائده گفتم چشاش داره در میاد، از فضولی داره می

ی مهدخت. بابا هم گفت زنگ بزنم بگم امشب میایم گیر داده به بابا که بریم خونه

 جا!«اون
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 ا بلند شد و دستپاچه توی سالن قدم برداشت. مهدخت از ج

 چی چیو امشب میاین؟ من اصال آمادگی ندارم!   -

خواد کاری کنی که؟ ما میایم کاری به این  آ! خودت نمیوا... خوبه کارگر داری  -

 حرفا نداریم. 

لرزید و ملتمسانه گفت:» پری تو رو خدا بذار واسه یه شب صدایش از هول می 

 اصال حالم خوب نیست!«  دیگه؛ بابا من

 دونم، ما امشب اونجاییم بای بای مادمازل!من نمی -

تماس قطع شد و مهدخت دستش را روی سر کوبید و نشست. » خدایا حاال چه 

 ؟ بدبخت شدم! « غلطی بکنم

ی بهزاد را گرفت؛ جوید. شمارهنگاهی به ساعت انداخت و مضطرب لبش را می

 بعد از چند بوق تماس وصل شد. 

 الو، سالم بهزاد خوبی؟ -

 سالم، خوبم. تو خوبی؟ چیزی شده؟ -
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 دانست چطور حرفش را بزند.  زد و نمیمیان خانه قدم می 

 مهدخت حرف بزن، نگرانم کردی!  -

 جا!  ام میان اینراستش، چجوری بگم؟! امشب مهمون دارم. خانواده -

 تفاوت گفت:» خب! خوش اومدن.«بهزاد بی

ا تعلل ادامه داد:» آخه... چیزه! اونا که قرار نیست فعال از صوری  مِن مِن کنان و ب

 بودن ازدواج بدونن، خب تو امشب...« 

 گردم خونه!آها... خب باشه، من برای شام میام. بعد از رفتنشون هم برمی -

نمی بهزاد،  درماندگی گفت:» آخه  با  و  پلک فشرد  دکترم مهدخت  گن من زن 

 کنم؟!«ی زندگی میچطور توو یه خونه چهل متر

 ای سکوت کرد و دنبال راه چاره بود. با کمی مکث لب باز کرد:بهزاد لحظه

ی رُهام. آدرس که ندادی هان؟ یه امشب رُهام چند ریم خونهخب... خب می  -

 ساعتی خونه نباشه.
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مهدخت زانوانش سست شد و روی مبل نشست؛ نالید:» نه بهزاد، من قبال حواسم 

 جا رو دیده و ...«جا رو به پری دادم. حتی اینیننبوده و آدرس ا

شهامت ادامه دادن به حرفش را نداشت و سکوت کرد؛ بهزاد پرسید:» دیده و 

 چی؟!«

ی منه و مطهره  ی پایین خونهکنه طبقهصدایش تحلیل رفت و لب زد:» فکر می

 و پرهامم کارگرامون هستن!« 

و صدایش باال رفت؛ تشر زد:»    ی پیش را نداشتبهزاد حاال آرامش چند لحظه

 چی گفتی؟ چجوری تونستی این مزخرفاتو به پری بگی؟!« 

ای از بغض راه گلوی دخترک را سد کرد و صدا در گلویش خفه شد. صدای  توده

شده شماتت  مهدخت!  کردی  زشتی  کار  خیلی  پیچید:»  گوشش  در  بهزاد  بار 

کنی که مچین کاری نمیدی اما هامشب صوری بودن این ازدواج کوفتی رو لو می

 اونا رو کلفت و نوکر جلوه بدی!« 

های اشک،  ها را گفت و تماس را قطع کرد. قطره بهزاد با غیظ و عصبانیت این

ها هایش را خیس کرد و گوشی را روی مبل انداخت. سرش را میان دستگونه
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جا روی مبل نشسته  زد. یک ساعت گذشته بود و مهدخت همان گرفت و هق می

زانوانش را بغل گرفته بود. صدای زنگ در بلند شد و مهدخت از جا پرید؛ با  و  

نفسی عمیق سمت آیفون رفت و بدون اینکه جوابی بدهد، دکمه را فشرد و در 

می  اون  با  رو شدن  به  رو  و  بهزاد  دیدن  از  کرد.  باز  را  را  لبش  هراسید؛ پوست 

ای به در خورد داخت. تقهجوید و با استرس از کنج پنجره بیرون را نگاهی انمی

و دخترک دستی به صورتش کشید. طوری که سعی داشت آرام باشد در را باز  

کرد. نگاهش پایین انداخته بود و نرم نرمک سرش را باال گرفت؛ بهزاد با اخم  

 ظریف و نگاهی دلخور به او چشم دوخته بود.

 س... سالم.  -

ی مهدخت در را بست و به بهانهسرد و کوتاه جوابش را داد و سمت کاناپه رفت. 

خواد بیاری؛ بیا رفت که بهزاد گفت:» چیزی نمیچای آوردن سمت آشپزخانه می 

 بشین کارت دارم«
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بهزاد   بهزاد نشست.  کنار  فاصله  با  برگشت؛ کمی  و آهسته  گزید  لب  مهدخت 

ای نگاهش روی صورت مضطرب مهدخت ثابت ماند و لب باز کرد:» خودت  لحظه

 توضیح بده؛ چرا و چطوری این کار رو کردی؟ چرا گفتی اونا... «

ایش  اش را به مبل زد و پنجه میان موهحرفش را کامل نکرد و پوفی کشید؛ تکیه

 کشید. صدای ضعیف دخترک به گوش رسید.

چی اتفاقی شد. زنگ زدم پری که باهاش حرف بزنم خواستم، همهبه خدا نمی  -

حیاط  توو  پرهام  و  خانوم  مطهره  اومد  هم  وقتی  دادم؛  آدرس  پرید  دهنم  از 

مشغول بودن. تا من بخوام حرفی بزنم پری واسه خودش بُرید و دوخت. بعدشم 

 شه یه چای بیارم.  ومد بهم گفت عیبی نداره ، چیزی ازم کم نمیمطهره خانوم ا

بهزاد پنجه میان موهایش کشید  و دستش از کنار صورت روی گردن کشیده  

 شد. 

دونم خواهرته اما مگه غیر از این بود که توو  اصال چرا به پری زنگ زدی؟ می  -

روت باز بذاره    کاری واست نکرد جز اینکه در خونه رو بهدوران سختی تو هیچ
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آلود جواب داد:» خب تنهام، جز اونا کسی رو ندارم. بگه فرار کن!مهدخت بغض

 گیره«دلم می 

 خوای یاد بگیری به خاطر تنهایی، سمت هرکسی نری؟!  کی می -

ببین   گفت:»  با جدیت  و  مایل شد  کمی سمتش  بهزاد  و  کرد  مهدخت سکوت 

شه؛ اونم اینکه  چیز دستگیرم میذارم فقط یه  و که کنار هم میمهدخت، کارات

دی! همون سالی که یه  ای کوتاه میای و از خودت ضعف نشون میجلو هر قضیه

کردی االن زبونش دو متر دراز  نفر با آبروی تو بازی کرد اگر اقدام به شکایت می 

نبود که تو خودت خواستی و هزار حرف... در مقابل فرید سکوت کردی، در مقابل  

ناماد و  میبابا  ساکت  پری  مقابل  در  افتادی،  فرار  فکر  به  می ریت  و  ذاری شی 

این دخترجون  بره؛  پیش  میلت  خالف  پس  شرایط  کالهت  بدی  ادامه  جوری 

 اس!«معرکه

سائید؛ بهزاد دستش  هایش را به هم میمهدخت نگاهش را پایین انداخته و ناخن

ر کرد که نگاهش  ی دخترک را در دست گرفت، وادارا جلو برد و به آرامی چانه 

 کند. 



www.taakroman.ir  

 
  

 
337 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

میاین  - کنیجوری  زندگی  تنها  من،  از  بعد  جامعه خوای  توو  و  بری  کار  ، سر 

 باشی؟! 

 زده لب زد:» ببخشید«مهدخت شرم

نمی   - آروم  من  گفتن،  ببخشید  می با  من  می شم.  که  ببینم  پس  خوام  از  تونی 

 تونی تو شرایط سخت، درست تصمیم بگیری.  خودت بر بیای، می

 کنم... حاال امشب بهشون بگم ازدواجمون... مو میسعی -

نمی نگو؛  نه  کرد:»  قطع  را  حرفش  مائده بهزاد  دهن  تو  جدید  حرف  باز  خوام 

 بندازی که بگه دکتر از سر دلسوزی عقدت کرده.« 

 دخترک آهسته لب زد:» مگه غیر از اینه؟«

 لبخند کجی سوک لب بهزاد نشست و پرسید:

 خوای چای بیاری؟نمی -

جوابش، دل دخترک را گرم کرد و لبخند روی ین عوض کردن حرف و سوال بیا

 لبش نشاند.
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 جا؟پس امشب بیان این -

ره اصفهان.  ام. داشتم میومدم کیوان گفت داره مینه، پاشو آماده شو بریم خونه  -

 عسلم خونه نیست. 

 کجاست؟ -

 بهزاد اخم ظریفی کرد و آهسته جواب داد.»بستریه! «

 قدر حالش بده؟ مریضیش چیه؟ینیعنی ا -

 شه، چیزی نیست«نفسش را بیرون داد و گفت:» دو روز دیگه مرخص می 

ها نمانده بود؛ مهدخت با کمک بهزاد شام را آماده کرده چیزی تا آمدن مهمان

بود و همه چیز مهیا بود. مقابل آینه ایستاده و با ظرافت رژ هلویی رنگ را روی  

ای زنگ خانه بلند شد؛ هول هولکی دستی به شال کشید که صدهایش میلب

کشید و رژ را داخل کیف انداخت. از اتاق بیرون رفت که دید بهزاد سمت آیفون  

 جا ببینم!«  رود؛ با دیدن مهدخت، اخم ظریفی کرد و گفت:» بیا اینمی

 مهدخت جلوتر رفت؛ آهسته و گنگ سر جنباند.
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 چی شده؟  -

را سمت بدون حرفی دستش  برداشت؛   بهزاد  مهدخت  روی سر  از  و  برد  شال 

ی موهایش را هم باز کرد و  کرد که بهزاد گیرهدخترک مات و مبهوت نگاهش می

ها رها شد. زنگ خانه دو مرتبه به صدا در آمد. موهای بلند و مواجش روی شانه

های متعجب و پرسشگر مهدخت  توجه به صدای زنگ، خیره به چشم بهزاد بی

 ی خانوادت ببینن تو چقدر خوشبختی!« امشب همه خواملب زد:» می

کرد که بهزاد دکمه را فشرد و برای استقبال سمت طور گیج و منگ نگاه میهمان

حیاط رفت. ال به الی موهایش دست کشید و هنوز در بُهت بود که در سالن باز 

بود؛    اش وارد شدند، بهزاد اما انگار در جلد دیگری فرو رفتهشد و اعضای خانواده

 تر از همیشه و احترامش به مهدخت بیشتر از هروقت دیگری.  هایش مهرباننگاه

خواست زیبایی همان بافت که بهزاد عاشق شده و بهزاد اما میدخترک رؤیا می

ی شدند را به رخ جمال بکشد و دختری که به گفتههایی که کشیده می گیس

اند را خانومم خطاب کند. مائده که مرده صدا زدهخودش همیشه هوی و ذلیل

تحمل دیدن این اندازه از خوشبختی مهدخت را نداشت؛ خیلی زود بعد از صرف  
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ی  د. بهزاد بعد از بدرقهاش را بهانه کرد و رفتنآلودگی الهه و بدخوابیشام، خواب

هوا سمتش رفت و دستانش در کسری از  ها وارد سالن شد که مهدخت بیمهمان 

دونی امشب  ی بهزاد گذاشت و گفت:» نمی ثانیه دور تن او پیچید، سر روی سینه

این   توو  به نفسی که  اعتماد  تمام  بودن!  چقدر حس خوبی داشتم، حس ملکه 

 هم برگردوندی؛ حتی بیشتر از قبل! «ها از دست داده بودم رو ب سال 

های مهدخت هایش را باال برد ، لرزان و با احتیاط تا چند سانتی شانه بهزاد دست

خواست دخترک را در آغوش بگیرد اما صدایی در گوشش نهیب رفت، دلش می 

اش را پایین انداخت و برخالف میل  های مشت شده زد و باز منصرفش کرد. دست 

 ه سردی از خودش جدا کرد.باطنی، او را ب

ی اینا به خاطر اون حرفایی بود که بهم گفته بودی؛ گفتی قشنگ صدات  همه  -

باال  زدن، گفتی موهاتو مینمی اونا  را جلو چشم  کشیدن. فقط خواستم عزتت 

 ببرم؛ همین! 

 های مهدخت خشکید و پرسید:» یعنی از ته دل نبود!«لبخند روی لب
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و شانه باال انداخت:» چرا خب، تو واسه من محترمی. رفت  بهزاد سمت اتاقش می

 مگه جز اینه؟« 

سوی نگاه دخترک با ناامیدی به رفتن بهزاد بود و سالنه سالنه سمت کاناپه رفت؛ 

 رسید. صدای بهزاد از اتاق به گوش می

راستی مهدخت، سفرم جلوتر افتاده. احتماال خیلی زودتر برم. اما تمام کارارو    -

کنه، دنبال ی فرید داره پیگیری میردم. وکالت تام داره؛ برای قضیهبه رُهام سپ

 گرده. مژگان می 

شد؛ راه نفسش را بند آورده تر میبا هر کالمش بغض در گلوی دخترک فشرده 

های راحتی به تن داشت، سمت آشپزخانه  بود. بهزاد که از اتاق بیرون آمد لباس

داد:» نگران جدایی هم نباش رُهام   توجه به سکوت مهدخت ادامهرفت و بی می

 کنه؛ واسه کار هم قراره بری دفتر وکالت خودش منشی بشی.«ی کارارو میهمه

هایش از اشک خیس شد؛ از جا برخاست های مهدخت شکست و گونهسد اشک 

رفت، با صدایی که سعی داشت بغض نداشته  و حینی که سمت اتاق کیوان می

 ... شب بخیر.«باشد گفت:» خوبه، خیلی خوبه
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جانش را به در تکیه  های تند دور شد و وارد اتاق شد، در را که بست تَن بیبا قدم 

داد و سُر خورد. پشت در نشست و سر روی زانوها گذاشت. تمام رؤیایی که در 

این چند ساعت مهمانی برای خودش ساخته بود از هم پاشید و روی سرش آوار  

رفت، حتی زودتر از وقتی  نبود؛ بهزاد میشد، خبری از عشق و دوست داشتن  

 که قرار بود! 

نیمه تا  و  زده  چمباتمه  تخت  لحظات خوشایند  روی  تمام  بود؛  بیدار  شب  های 

ها واقعی هایش بود. در دلش هزار بار آرزو کرد کاش آن لحظهمهمانی پیش چشم

سوخت، هایش میکرد و چشم بود، کاش این ازدواج حقیقی بود. سرش درد می 

هایش کشید و از اتاق  لویش خشگیده بود و از جا برخاست. دستی روی گونهگ

بیرون رفت. وارد آشپزخانه شد و کلید را فشرد؛ با روشن شدن چراغ، بهزاد را  

دید که روی صندلی، پشت میز غذاخوری نشسته بود و با روشن شدن فضای 

ان لب زد:» آشپزخانه، صورتش جمع شد و اخم غلیظی کرد. هینی کشید و هراس

 چرا توو تاریکی نشسته بودی؟«
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های سرخ مهدخت پرسید:» کرد؛ خیره به چشمحرف تنها نگاهش میبهزاد بی

 چرا گریه کردی؟«

مهدخت سرش را به طرفین تکان داد و چشم از بهزاد برداشت، سمت یخچال 

 رفت.

 نه... گریه نکردم!   -

 ؟نپرسیدم گریه کردی یا نه؟ گفتم چرا گریه کردی -

مهدخت لیوان آب را برداشت و چند قلوپ خورد و گفت:» چیزی نیست، دلم  

 گرفته بود« 

بشین   گفت:»  تحکم  با  بهزاد  که  برگردد  و خواست  گذاشت  میز  روی  را  لیوان 

 مهدخت!«

 دخترک ناچار صندلی را عقب کشید که بهزاد به صندلی کنار خودش اشاره کرد. 

 جا بشین. این -
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به اجبار کنار بهزاد نشست. نگاهش را به زمین دوخته بود نفسش را بیرون داد و  

 هایش را گرفت.  که بهزاد سمتش متمایل شد و دست 

 نگام کن مهدخت.  -

های بهزاد فشرده هایش بین دستنگاه دخترک نرم و آهسته باال رفت، دست

 شد. 

 خوای من بمونم؟ تو می -

چشمم دنبال پولته، آره؛  کنی  آلود گفت:» اگه فکر نمیمهدخت لب فشرد و بغض

خوام بمونی چون توو این مدت آسایش رو تجربه کردم، پشت و پناه داشتن می

 خوام بمونی و دلم گرم باشه به حمایتت.«رو تجربه کردم، می

حلقه می   - یه  حتی  و  خرید  نبردمت  چرا  نگرفتم؟  عروسی  واست  چرا  دونی 

این ازدواج ندادم؟ چون    دونی چرا به هیچ طریقی هیچ رسمیتی بهنگرفتم؟ می

ای تجربه کنی.  ها رو کنار کس دیگهخواد اولینتو حیفی دخترجون! چون دلم می 

کنی  کنار کسی که الیق تو باشه، سن و سالتون به هم بخوره. چرا به این فکر نمی 
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که بعد از من آدمی وارد زندگیت بشه که هزار بار بیشتر از من بهت عشق بورزه  

 و خوشبختت کنه؟« 

نمی زد:» من  لب  و  بود  بهزاد دوخته  مهربان  نگاه  به  نه مهدخت چشم  خوام... 

عروسی، نه حلقه، نه فاصله سنی کم، من یه پشتیبان، یه همراه و یه حمایتگر  

فکرم  می به  و  بشه  نگرانم  باشه؛  داشته  هوامو  همیشه  که  یکی  تو!  مثل  خوام 

ماس رو به بهزاد گفت:  باشه.« مکثی کرد وحریر اشک در چشمانش نشست وبا الت

 شه خواهش کنم نری؟«» می 

 بهزاد تلخندی زد و سر تکان داد.

برای نرفتنم فقط باید معجزه بشه! مهدخت قطره اشکی روی گونه اش چکید    -

شم برای معجزه که نری؛ که بمونی« بهزاد از جا  و گفت:» دست به دامن خدا می

دلش   لغزید؛  مهدخت  صورت  روی  نگاهش  و  شد  آهسته  بلند  و  نیاورد  تاب 

 اش را بوسید.پیشانی

دخترک پلک فشرد و در کسری از ثانیه صورتش از اشک خیس شد؛ بهزاد با 

 های بلند سمت اتاقش رفت.قدم 
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*** 

ی نسیم را باز کرد. با پشت آلود و خستههای خوابی گوشی؛ چشمصدای ویبره

ی گوشی انداخت؛ شماره ناشناس هایش را مالید و نگاهی به صفحهدست چشم 

 ای برای جواب دادن تعلل کرد. بود و لحظه

 بله؟  -

 بله و درد، خوابی این وقت از روز؟   -

داد؛ داخت که شش عصر را نشان می صدای پری بود، نگاهی به ساعت رومیزی ان

بی و  افسرده  میآنقدر  را  روز  ساعات  بیشتر  که  بود  بیانگیزه  حوصله  خوابید. 

 پرسید:

 »با شماره کی زنگ زدی؟« 

ی جدید خودمه، گوشیمم صدای آمیخته به شیطنت پریدخت بلند شد:» شماره 

 عوض کردم«

 مبارکت باشه، ولی خطت رو دیگه چرا عوض کردی؟ -
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زد گفت:» اوم... ای مکث کرد و با صدایی که شور و شوق در آن موج میلحظه

رابطه بیاد راستش،  روزاست  همین  که  جوری  شده؛  جدی  خیلی  نفر  یه  با  ام 

خواستگاری. منم به کل خطم رو عوض کردم تا همه چی تموم بشه و باهاش از  

 نو شروع کنم«

باز یاد محسن چون ناقوس  اشتیاقی و خوشحالی پریدخت، دلش را به درد آورد؛  

مرگ در سرش سر و صدا به پا کرد. زهرخندی زد و لب گشود:» مبارکت باشه؛ 

 حاال اسمش چیه؟« 

 اس؛ البته مغازه واسه خودشه.رضا... فروشنده -

برای نسیم خوشحال  هیچ اتفاقی  و  را عوض  خبر  نبود و حال و هوایش  کننده 

رضانمی از  شوق  و  شور  با  پریدخت  بیمی  کرد.  نسیم  و  با  گفت  و  حوصله 

داد؛ تماس را قطع کرد و با رخوت از جا بلند شد.  های کوتاه جوابش را میجواب

ها هایی افتاد که روی زمین پخش و پال بود. کنار کتابها و جزوهنگاهش به کتاب

کتاب از  یکی  روی  و  خودش،  نشست  برای  بود،  دلتنگ  کشید.  دست  ها 

 که برای دانشگاه رفتن داشت... ای هایش، انگیزهخنده
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 ای به در خورد و زهراخانم وارد اتاق شد. تقه

نسیم... پاشو مادر، پاشو یه آبی به سر و صورتت بزن، یه دستی به سر و روی   -

خودت و این اتاق بکش. فرداشب نامزدیه نویده؛ لباس واسه خودت آماده کردی؟ 

 اصال به فکرش هستی؟

، زنونه  شم. جشن که نیست:» چشم مامان، االن پا میبا صدایی ضعیف جواب داد

 مردونه هم که جدا نیست، همون مانتو شلوار کرمی خوبه دیگه« 

دونی مادر، چیزی الزم داری  زهراخانم نفسش را بیرون داد و گفت:» خودت می

 بگو بریم بخریم«

موهای    این را گفت و از اتاق بیرون رفت؛ نسیم از جا برخاست و دستی ال به الی

کردن  ژولیده مرتب  به  شروع  و  چرخید  اتاق  دور  تا  دور  نگاهش  کشید،  اش 

 وسایلش کرد. 

هایی که  ی شام بودند. احمد میان لقمهساعت نه شب بود که همگی سر سفره

رفت که چشم به سفره دوخته بود گاه نگاهش سمت نسیم می خورد، گاه و بی می

آبی برداشت و چند جرعه نوشید، لیوان  خورد؛ لیوان  میل و آهسته غذا میو بی
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گذاشت گفت:» شوهر منیرخانوم امروز زنگ زد بهم، واسه را که روی سفره می

 آخر هفته اجازه گرفت که بیان خواستگاری سپهر واسه نسیم« 

اش را جویده و نجویده نسیم فورأ سر باال گرفت و به پدرش چشم دوخت، لقمه

 قورت داد.

 خوام... ا کنکورم نمونده، من میولی بابا... چیزی ت -

احمد ابرو در هم کشید و نگاه از نسیم گرفت؛ با لحن تندی گفت:» بیخود فکر 

نداری. مدرسه   رفتن هم  دانشگاه  باشی حق  نداشته  تو شوهر  نباش،  دانشگاه 

دخترونه رفتی توو راه مدرسه واسه خودت عاشق شدی اون افتضاح رو به بار  

دانشگاه که توو کالست پر از پسره؟! مگه من آبرومو از  آوردی، حاال بذارم بری  

سر راه آوردم؟ تو امتحانت رو پس دادی و بد رفوزه شدی نسیم؛ شوهر کردی  

 هر جا دلت خواست برو ولی مجرد باشی دیگه حق نداری درس بخونی!«

نگاه مستأصل نسیم روی صورت تک تک اعضای خانواده چرخید. دلخوری از  

زد اما توان مخالفت نداشت؛ نوید با اخم غلیظی هراخانم موج میاحمد، در نگاه ز

اش را بلعید و بشقاب را کنار زد، زیر لب تشکر کرد و از جا برخاست.  آخرین لقمه
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خورد و حواسش جای دیگری بود. دخترک قاشق خیالی دو لپی غذا میناصر با بی

 .را آهسته کنار ظرف گذاشت و نگاه مغموش را به احمد دوخت

 بابا مگه من... -

 با تشر احمد، صدا در گلویش خفه شد و بغض راه نفسش را بند آورد.

همه خواستگار همین که گفتم! حق دانشگاه رفتن نداری. تقصیر خودمه که اون  -

 خوب رو رد کردم به خاطر حرفای مادرت و نوید.  

بگیر آقا نوید،  صدایش را کمی باالتر برد و رو به اتاق نوید گفت:» دِ بیا تحویل  

 ی آزادی و روشن فکری!« اینم نتیجه

مهدی  با حرص قاشق را توی بشقاب تکان داد و غرولند کرد:» حیفِ پسر حاج

می بود،  کجا  درس  بخونه؛  درس  دختر  این  بذار  گفتم  و  کردم  رد  پی  که  ره 

 خاطرخواهی!« 

رفت  نسیم طاقتش طاق شد و از پای سفره بلند شد، حینی که سمت اتاق می 

 گفت:» باشه، ریش و قیچی دست خودتون. بگید بیان«
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هایش راه گرفت. روی صندلی نشست و موبایلش وارد اتاق شد و اشک روی گونه

سراغ   دلتنگی،  و  تنهایی  روزهای  تمام  مثل  و  بود  گرفته  دلش  برداشت؛  را 

 پریدخت رفت.  

 ی گوشی حرکت کرد و به پریدخت پیامک داد. انگشتش روی صفحه

 خواد. ، دلم مرگ می دلم گرفته پری -

 ای طول کشید تا گوشی در دستش لرزید و جواب آمد.لحظه

تر  خیال... یکی بهتر از محسن میاد. عاشقنسیم به خدا سخت گرفتی، بابا بی  -

 از اون! 

 لب گزید. هایش را با سرانگشتان پاک کرد واشک 

دیگه هیچی واسم مهم نیست پری، حاال که محسن نشد دیگه کنار هیچکس    -

 خوشبخت نیستم. بابام گفت قراره خواستگار بیاد. 

 ای طول نکشید که پریدخت به جای جواب پیام، تماس گرفت...بار اما لحظهاین

 به محض وصل کردن تماس، صدای متعجب پریدخت به گوشش رسید.
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 استگار داری؟نسیم... خو -

جا بودی؛ یه  تفاوت و آهسته جواب داد:» آره، یادته نذری داشتیم ایننسیم بی

 خانومی اومد خیلی از پسرش تعریف کرد. همونه!« 

 خوای جواب بدی، هان؟تو که نمی -

؟    - باشه وقتی محسن نیست!  دیگه واسه من چه فرقی داره خواستگارم کی 

 رس بخونم. شاید جواب دادم که حداقل بتونم د

از دست حماقت  های تو دختر؛ فعال کاری  پریدخت پوفی کشید و گفت:» وای 

 نداری؟«

 نه، خداحافظ  -

ای بعد، بالش از  تماس را قطع کرد و دراز کشید، سر روی بالش گذاشت و لحظه

ای به در اتاق خورد و صدای نوید به گوشش های دخترک خیس بود. تقهاشک 

 رسید.

 نسیم...  -
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کدام با هم حرفی نزده بودند؛ با شنیدن صدای نوید، آن شب نحس، هیچ  بعد از

بدون هیچ جوابی رو به دیوار گرداند و پتو را روی سرش کشید. نوید آهسته  

 وارد اتاق شد و کنار نسیم نشست.

کنی دختر؟ به بابا گفتی خواستگارات بیان  نسیم تو داری با زندگیت چکار می  -

 خونه؟! 

ی  کوت کرده بود و هیچ واکنشی نشان نداد. نوید با غیظ گوشهنسیم لجوجانه س

 لب به دندان گرفت و پتو را کشید.

 با توام نسیم، جواب بده! -

بالش برداشت و نشست؛ موهایش آشفته و پریشان  نسیم عصبی، سر از روی 

همین مگه  بیان،  گفتم  آره  برد:»  باال  را  صدایش  بود،  ریخته  صورتش  و  کنار 

خواین شوهر کنم که بتونم از این خراب شده برم بیرون  مگه نمیخواین؟  نمی

 درس بخونم؟«

این من کی  زد:»  تشر  بودم؛  نوید  ازدواجت  مخالف  که همیشه  من  و خواستم؟ 

همیشه گفتم باید درس بخونی، پیشرفت کنی، درسته بابت اون کارت ازت خیلی  
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وقت ازدواجت    دلخورم ولی هنوزم سر حرفم هستم که تو باید درس بخونی و

 نیست!«

مند گفت:» مگه چکار کردم که ازم دلخوری؟  نسیم صدایش از بغض لرزید و گله

ی که تو باهام حرف نزدی؟!  چکار کردم که همتون باهام قهر کردین؟ چند هفته

ام که هردفعه چشمم دنبال یکی باشه، زنه انگار من هرزهبابا یه جوری حرف می

... تو اگه مخالف بودی چرا سر سفره حرفی نزدی؟ که هرروز دلم واسه یکی بره

 چرا بلند شدی رفتی؟«

نوید مغموم و متأسف نگاهش کرد و با لحن مالیمی لب باز کرد:» چون خودت  

جا رسوندی نسیم، من که همیشه هواتو داشتم؛ مدام کنار گوش بابا کارو به این

زی آزاد باشه، خودت خوندم بذار نسیم بره دانشگاه، بذار مثل دخترای امرو می

یه کاری کردی که بابا دیگه به حرف منم گوش نکنه. سر سفره حرف نزدم چون 

بار بابا بهم گفت به تو ربطی قبلش خبر داشتم، چون بازم مخالفت کردم اما این

نداره، گفت دیگه حق دخالت ندارم. نسیم حرف من دیگه پیش بابا ارزشی نداره! 

 خودت باید بگی نه!«
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 هایش کشید و نگاهش را از نوید گرفت.ستی روی گونهنسیم د

کس   - هر  یا  مهدی  حاج  منیرخانوم،  پسر  نداره،  فرقی  هیچ  دیگه  من  برای 

 گم قبول!ای. هرچی بابا گفت میدیگه

خون به صورت نوید هجوم آورد و با غیظ گفت:» احمق با کی لج کردی تو؟ یعنی  

کنارته!   لحظه  هر  تو  که  آدم  یه  کنار  زندگیه  عمر  یه  حرف  نداره؟  فرقی  چی 

 خوای خودتو با سر بندازی توو چاه؟«می

های پدرش تمام وجودش را پر از کینه و نفرت  رفتار محسن، قهر نوید و حرف

 و بندازم توو چاه«خوام خودمرص سر جنباند و لب زد:» آره، میکرده بود؛ با ح

نوید با ابروهای در هم کشیده، چشم ریز کرد و گفت:» پس یعنی هر کار دلت  

 کنی و به منم ربطی نداره آره؟« خواد می می

سمت  رفت.  بیرون  اتاق  از  قهرآلود  و  شد  مطمئن  حرفش  به  نسیم،  سکوت  با 

 جا«ا زد:» نوید، بیا اینرفت که مادرش صداتاقش می 
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های آهسته  نگاهش سمت زهراخانم چرخید که کنار تلفن نشسته بود، با قدم 

 سمتش رفت و مقابلش نشست.

 جانم مامان؟ -

 االن مادر پریدخت زنگ زد. -

 تای ابروی نوید باال رفت و پرسید:» مادرش؟«

اوه... حاال همون   باباشون... زنزهرا خانم پوفی کشید و دستش را تکان داد:» 

 دونم« اسمشو نمی 

 خب؟ -

این  - با پری حرف می مثل  نسیم  زده که  اونم زنگ  داره،  گفته خواستگار  زده 

 خواد اجازه بدین بیایم خواستگاری. گه مهران خاطر نسیم رو میمی

 نوید فکش منقبض شد و دندان سایید. 

عیب و ایرادی    الزم نکرده... شما چتون شده مامان؟ نسیم رو دستتون مونده؟  -

 خواین زود  شوهرش بدین! هنوز هجده سالش نشده آ...داره؟ هول شدین می
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گی چکار کنم؟ من که حرفی ندارم، بابات حساس بود با اون کار نسیم بدتر می  -

گه دختر که هوا برش داشت، شوهرطلب شد عروسش نکنی باید منتظر شد. می 

 آبرویی باشی! بی

ایش را کمی باال برد، معترضانه گفت:» مامان این نوید چشم درشت کرد و صد

از   بگذره  یه مدت  میاد؛  این مسائل پیش  این سن و سال  توو  حرفا چیه آخه، 

خوره نه مهران! به خدا دارین دستی سرش میوفته. نه سپهر به درد نسیم می

ی لج، حالیش نیست داره  کنین. خودش االن افتاده رو دنده دستی بدبختش می

 کنه، من و شما نباید بذاریم!« می چه غلطی

ای وارد سالن شد، نگاهی پرسشگر انداخت و  در باز شد و احمدآقا با تک سرفه

 پرسید:» چی شده؟ چه خبره؟«

زهراخانم نگاهش بین نوید و احمد چرخید و رو به احمد جواب داد:» هیچی، سر  

 ی یه خواستگار دیگه پیدا شده! داداشِ پری...« و کله

باال انداخت و گفت:» بگو نه، پسره نه کار درست و حسابی داره، نه   احمد سر

 ی درست درمون«خانواده
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نوید رو به روی پدرش ایستاد و با مالیمت گفت:» بابا... سپهر رو هم رد کنید، به  

 خدا اونم مناسب نسیم نیست.«

ی کنار سالن رفت و گفت:» بهت گفتم دخالت  احمد رو گرداند و سمت تشکچه

ن نوید! سپهر خیلی هم مناسبه؛ فرهنگ و خانواده و همه چیشون با ما جور  نک

 در میاد. نسیم خودشم راضیِ« 

نوید عصبی شد و دنبال پدرش قدم برداشت، صدایش را باال برد:» راضی نیست، 

سیاه   روزگارشو  دارین  چرا  کردین،  لج  هم  شماها  سرش!  به  زده  کرده...  لج 

ی واقعیتون  کنه بچهکنین آدم شک میرو رد می  کنید؟ یه جوری دارین نسیممی

 باشه!« 

 اش همانا...تمام شدن حرفش همانا و نشستن سیلی محکم احمد روی گونه

زهراخانم هراسان و آشفته، میان پدر و پسر ایستاد و سعی بر آرام کردن اوضاع 

داشت که فریاد احمد بلند شد:» فکر کردی فقط خودت دلسوز نسیمی؟ تویی  

خوام  جا برسه. مگه من می نگران آیندشی؟ همین تو باعث شدی کار به اینکه  

 گه قبوله...«به زور شوهرش بدم؟ خودش خواسته، خودش می
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های نسیم از اشک ای ایستاده بودند و چشمنسیم و ناصر هر دو با اضطراب گوشه

 ؟«خیس بود. احمد رو به دخترش پرسید:» بگو نسیم، خودت بگو... راضی نیستی

های نگران و منتظر نوید خیره شد، نگاهشان پر از حرف  نگاه دخترک به چشم

ی دست محسن، بار دیگر مقابل چشم نسیم نقش بست و قلبش را به  بود. حلقه

با صدایی که از بغض  آتش کشید؛ بی توجه به نگاه ملتمس نوید، رو به پدرش 

 ام«لرزید لب باز کرد:» چرا باباجون، راضیمی

ب بازویش را کشید؛ نگاهشان به هم گره نوید  ا قدمی بلند سمت نسیم رفت و 

 خورد و نوید با حرص گفت:» باشه... باشه نسیم؛ من دیگه بهت کاری ندارم« 

سوییچ را از روی جاکلیدی آویز شده جلوی در برداشت و از خانه بیرون رفت. با 

ر زد و زانوهایش  کوبیده شدن در، نسیم پلک فشرد و وارد اتاقش شد؛ تکیه به د

میان   را  صدای هق هقش  و  نشست  زانوها  روی  شد.  زمین خم  بوسیدن  برای 

هایی که نقاب صورتش شده بود خفه کرد. سست فشرد و دست هایی که می لب

بی گوشهو  نفسحال،  و  کشید  دراز  اتاق  از  صدابیرون  ای  با  را  سنگینش  های 

رمی صفحه  آهسته  شد؛  بلند  گوشی  پیامک  صدای  پیامک  داد،  و  کرد  لمس  ا 
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بمیره... محسن  برات  که  کن  تب  واسه کسی  جان،  نسیم  را خواند:»  پریدخت 

گم، تو رفیقمی و چه  لیاقت تو رو نداشت. به خدا واسه اینکه مهران داداشمه نمی

مونی. اما اینو بدون مهران خیلی عاشقته،  زن مهران بشی چه نشی، رفیقم می

شی. مهران خاطر کسی رو بخواد واسش  دم باهاش خوشبخت میبهت قول می

 شی« دونم عاشقش میده. می جون می

کس برای من هایش نشست و زیر لب زمزمه کرد:» هیچلبخندی تلخ روی لب

نمی زد:» محسن  لب  و  شد  گلویش  مهمان  بغض  باز  محسن،  یاد  با  شه...« 

 معرفت...« بی

اتاق شد، دل  با عجله  پریدخت گوشی را کنار گذاشت که مهران وارد  نگران و 

 پرسید:» چی شد پری؟ چی گفت؟ جوابش چیه؟«

پریدخت ابرو در هم کشید و دستش را باال برد و تکان داد:» اوه... چه خبرته؟  

 گه بله! بهش پیام دادم دیگه، صبر کن بذار فکراشو کنه« همین االن که نمی

مقابل پریدخت نشست و مضطرب گفت:» جون من پری یه کاری کن،    روی زانو 

 آ«من طاقت ندارم
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 طاقت داری یا نداری همینه که هست، من... -

 صدای فریاد جمال تَن هر دویشان را لرزاند. 

 با توام زنیکه، معنی این پیام چیه؟ بگو تا نزدم لِهِت نکردم! -

و هولناک از اتاق بیرون دویدند.   مهران و پریدخت نگاه گنگی به هم انداختند

ی او را در مشت گرفته  جمال، مائده را به دیوار چسبانده بود و گردن کوتاه و فربه

هایش از حدقه بیرون زده بود. فشرد؛ رنگ صورت مائده سرخ شده و چشمو می

اش نشسته بود و تقال داشت حرفی بزند. مهران های درشت عرق بر پیشانیدانه

و رفت  گریهدست  جلو  صدای  گرفت.  را  پدرش  دیوار  های  کنار  که  الهه  های 

 نشسته بود در فضای خانه پیچیده بود.

 شه!ولش کن بابا، داره خفه می -

توجه به مهران  های جمال را از گردن مائده آزاد کرد. جمال بیبه زحمت دست

چه صنمی   دوباره صدایش را باال برد:» دِ زر بزن پدرسگ... با اون مرتیکه الشی

 داری؟«
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نگاه گنگ و پر از سوال مهران و پریدخت به مائده خیره شد که از ترس چون 

شد. جمال رو به پریدخت عتاب  صدا باز و بسته میلرزید و دهانش بیبید می

 کرد:» گمشو اون توله سگ رو خفه کن!« 

پریدخت دستپاچه سمت الهه دوید و کودک را در آغوش کشید. مائده به زحمت 

 دایش را آزاد کرد:» هی... هیچ... هیچی به خدا؛ جمال به روح بابام هیچی.«ص

ریزم؟ کدوم  تو رو آب میپس واسه چی پیام داده پولم رو برگردون وگرنه پته  -

 ای؟ پول؟ چه پته

ای! پ... پو... پول... پول داده بود مائده بغضش ترکید و هق زد:» هیچی، هیچ پته

 راضی کنم زنش بشه« بهم، که... که مهدخت رو

جمال دندان سایید و سمت مائده خیز برداشت، زن را میان مشت و لگد گرفت  

گفت. صدای آمد را میزد و هر ناسزایی که بر زبانش می زد؛ فریاد میو فریاد می 

های مائده تمام خانه را برداشته بود. پریدخت خواهرش  های جمال و شیونفریاد 

کرد و اق برگشت، کوبش قلبش به سینه را حس میرا در آغوش فشرد و به ات

 هایش از عرق خیس بود. دست 
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با شنیدن حرف با حرص سمت گوشی مهران  هایشان، خون در رگش قُل زد و 

ها خالی بود  ها و پیامکمائده رفت؛ گوشی را از روی زمین برداشت. لیست تماس

غیظ با  بود!  نشده  پاک  زد،  را  جمال حرفش  که  پیامی  تنها  و    و  سایید  دندان 

کتکبی به  می توجه  مائده  به  جمال  که  مادرش هایی  غرید:»  عزاش  زد،  به  و 

 شونم دیوث رو...«می

این را گفت و سوییچ موتورش را از روی اُپن آشپزخانه چنگ زد و از خانه بیرون  

 رفت...

*** 

ساعت از دو نیمه شب گذشته بود و نوید هنوز به خانه برنگشته بود. خانه در  

ی اتاقش نشسته و زانوها را بغل گرفته  سکوت و تاریکی فرو رفته و نسیم گوشه

ها و خیاالت  نگرانش بود. فکربود، روی زنگ زدن به نوید را نداشت و از طرفی دل

خورد، گاهی خشم، گاهی کینه، گاهی بغض از هر طرف چون موریانه مغزش را می 

خورد و زانوهایش  اش سُر مینهو گاه حسرت... هر از گاهی قطره اشکی روی گو

 کرد.را خیس می
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خواست ی باز شدن در سالن، لبخند تلخی بر لبش نشاند. دلش میصدای آهسته

مثل گذشته، پاورچین پاورچین سمت اتاق نوید برود و کنارش بنشیند... بنشیند 

تحسر   کنان از اتاق بیرون بیاندازد. آهی باو آنقدر پرحرفی کند تا نوید او را خنده 

 از سینه برکشید و هندزفری و گوشی را برداشت. 

 گه دوستت دارم، یه حس دیگه... از تو بیزارم. یه حس می

 برای امروز، بسه این دعوا... برای من تو، شدی معما. 

لعنتی، من قلبتو   بمونم  نذار تنها  بگیر، جونمو بگیر ولی...  قلبمو  دستمو بگیر، 

 خوام. می

شم ین دستور عزیز من... از قلب من بیرون نرو... دیوونه میباید بمونی پیش من، ا

 خوب من. 

زد؛ با حرص گوشی هندزفری اش کرد و به قلبش چنگ میآهنگ بیشتر کالفه 

می پر  نوید  با  زدن  برای حرف  دلش  کشید.  گوشش  از  رفتن را  پای  اما  کشید 

ها ین تنهاییکرد:» باید عادت کنی نسیم، به انداشت. در دل خودش را مالمت می

نامزد داره، دلش، فکرش، وقتش واسه   عادت کنی. نوید آشتی هم بکنه دیگه 
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مهدیسه!« اشکش را با سرانگشتان از روی گونه پاک کرد و با زهرخندی ادامه 

دیگه   بده،  رد  جواب  بهشون  مامان  فردا  که  اونم  نیست،  دیگه  هم  پری  داد:» 

تنهایی« میان بغض و درد این کنه. عادت کن نسیم، عادت کن به  نگاهمم نمی 

هایش سنگین شد و خواب کرد و آنقدر اشک ریخت تا پلکجمالت را نجوا می

 خبری برد...او را به عالم بی

داشت؛ گویی خاکستر مُرده  های سرد و ساکت، تنها و لرزان قدم برمی میان کوچه

تنها مه بود  رسید.  ها ریخته بودند که هیچ صدایی به گوش نمیبر دیوارهای خانه

خانه مه...  میو  چنگ  گلویش  به  بغض  متروکه؛  و  گرفته  دود  کثیف،  و  ها  زد 

فریاد زد:»  نفس و  با چند نفس عمیق سد بغضش شکست  بود.  هایش سنگین 

 محسن... «

نفس کشبا  با  هایی  و  بود  خیس  عرق  از  صورتش  پرید؛  خواب  از  عمیق  و  دار 

هایش را خیس کرد.  اشک گونه  یادآوری خواب وهم انگیزش، قطرات پی در پی

 زد. سر تووی بالش فرو برد و هق می
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ورطه هیچمیان  بود.  جهنم  برایش  شب  و  روز  و  بود  تنها  هولناک  در ای  وقت 

قدر غریبانه باشد. نوید  گنجید که مراسم نامزدی نوید برایش اینخاطرش نمی

ریز ریز کردند و  کنار مهدیس نشسته بود و گاهی با مهدیس آهسته صحبت می

 خندیدند. می

*** 

باال می دیوار  از  نرم  و  را  آفتاب آهسته  پاورچین جایش  پاورچین  رفت و سایه 

گرفت، غروب بود و کمی از گرمای هوا کاسته شده بود. مطهره و پرهام خانه  می

حوصله لب پنجره نشسته بود؛ نگاهی به دور تا دور  تنها و بینبودند و مهدخت  

ای تصمیم گرفت حاال که تنهاست با آب و جارو کردن  حیاط انداخت و برای لحظه

با   و  انداخت  کند. روسری سفید کوچکی روی سرش  را سرگرم  حیاط خودش 

 های ریز و سفیدی داشت وارد حیاط شد.ای رنگ و بلندش که گلپیراهن سُرمه

ها و شلنگ و جارو را برداشت و شروع به شستن حیاط کرد؛ بوی نم خاک و گل

شد و هیچ  های باغچه در فضا پیچیده بود اما حال دل دخترک خوب نمیسبزی
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کرد برد. غمی کنج دلش سنگینی میبازی آب و خاک و گل نمی لذتی از این عشق

 اش کجاست!؟  دانست ریشهو دل آشوبه داشت؛ غمی که نمی

صدای زنگ خانه بلند شد، با اخم ظریفی سمت در نگاهی انداخت و شلنگ را  

 روی زمین انداخت؛ دستی به روسریش کشید و تا پشت در رفت.

 کیه؟  -

بود که   نبود، صدای بهزاد  برایش خوشایند و دلنشین  این حد  تا  هیچ صدایی 

 گفت:» بازکن مهدخت، منم«

لبش نشست، در را باز کرد و بهزاد با    ها از دلش پر کشید و لبخند رویتمام غم 

 همان لبخند کمرنگ همیشگی سالم کرد.

 سالم، خوش اومدی. -

 از جلوی در کنار رفت و بهزاد پا به حیاط گذاشت.

 به به... چه بوی خوشی! چه عطری! خسته نباشی. -
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ام سر رفته بود گفتم حیاط  شیر آب را بست و با لبخند گفت:» ممنون، حوصله

 خانوم بشه«کنم یه کمکی هم به مطهره رو تمیز

 کار خوبی کردی، نیستن؟  -

ره خرید. بهم گفت  نه، پرهام که مثل هرروز سرکاره، مطهره خانومم گفت می  -

 باهاش برم اما حوصله نداشتم.

 رفتی سرحال میومدی«  بهزاد روی تخت کنار باغچه نشست و پرسید:» خب می 

گشتم شد اگه برمیهرچقدرم حالم خوب میزبانی جواب داد:»  مهدخت با شیرین

 شد. پس بهتر که نرفتم«جا و من نبودم خوشیم زایل میفهمیدم اومدی اینو می

نبودی منتظرت می اگه  نه،  بهزاد روی لبش خشکید و گفت:»  تا لبخند  موندم 

 برگردی؛ چون واسه خداحافظی اومدم« 

 د: » خداحافظی؟« اش پرید؛ لب زقلب دخترک هُری ریخت و رنگ از چهره

 قدر زود پیش بره، خودمم ...چیز اینکردم همهآره، فکر نمی -

 سکوت کرد و لب فشرد، مابقی حرفش را بلعید و نفسش را بیرون داد.
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 کردم زمانش رسید. باید برم دخترجون، خیلی زودتر از وقتی که فکرش رو می  -

هایش از اشک  ی چشم ه ای از بغض راه گلوی مهدخت را سد کرده بود و کاستوده

حرف و بغض کرده به بهزاد خیره بود. بهزاد نگاهش را دزدید و سر به پر شد. بی

 زیر انداخت. صدای لرزان مهدخت به زحمت از گلویش آزاد شد. 

 ری؟ یعنی کی پرواز داری؟ کی می -

 بهزاد گنگ و گیج پرسید:» واسه چی؟« 

 جا بمونی؟ ین دیداره؛ امشب رو اینشه اگر، اگر این آخرشه، میم... مم... می -

از چهرهبهزاد لحظه که داشت  لبخند محوی  آرام و مهربانش  ای مکث کرد،  ی 

ی چهل متری  جا؟ تو اون خونهشد؛ تای ابرویش را باال انداخت:» اینبرداشته نمی 

 که اتاقم نداره؟!« 

 کنم...« مهدخت سر کج کرد و مصرانه لب زد:» خواهش می

بیرون را  می  نفسش  باشه،  گفت:»  و  پهن  داد  رو  جوجه  بساط  حیاط  تو  مونم 

 کنیم و مطهره و پرهام...«می
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مهدخت میان حرفش پرید، خواهشی آمیخته به شرم در صدایش بود:» نه! بریم 

باال؛ برای آخرین دیدارمون، حاال که قراره بری، بذار حرف من باشه! من و تو ، با  

 هم، تنها!« 

ای کرد:» م نگاهش کرد، لبخندش کش آمد و تک خندهباز بهزاد ساکت و متبس

 دونی یاد چی افتادم؟! جوری که تو گفتی من و تو، با هم ، تنها! میاین

 چی؟ -

بهزاد نرم خندید و گفت:» یاد شِرِک افتادم وقتی با فیونا اومد خونه، به خرش  

 خوام تنها باشیم، ما دو تا، تنها!«گفت میمی

اش از هم وا رفت و لبخند زد:» ی غمگین مهدخت و ابروهای در هم کشیده چهره

 بینی؟!«مگه تو شِرِک می

ایش نقش بست، با حسرت ی بهزاد نشست و اخمی بین ابروهگَرد غم بر چهره 

داشت. گاهی منم  هاش خونه رو برمیکرد، صدای خندهلب زد:» عسل نگاه می

 کرد کنارش بشینم و باهاش فیلم ببینم« مجبور می
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می چرا  داد:»  تکان  سر  گنگ  میمهدخت  نگاه  اونگی  االن  مگه  جوری  کرد؟ 

 نیست؟!«

 خنده، نه...بینه، نه مینه، دیگه نه فیلم می -

کالفه چشمآهی   انداخت،  باال  را  ابروهایش  و  پیشانی کشید  و  دست  ها  را  اش 

 کشید و بحث را عوض کرد:» فسنجون بلدی درست کنی، مَلَس باشه؟« 

 مونی؟ پس می -

 آره  -

دست دخترک سمت بهزاد دراز شد و با لبخند تلخی که روی لب داشت گفت:» 

مون ه یه وقت دیدی شامم نگهکنخانوم بیاد، تعارف می پس بریم باال، االن مطهره

 داشت!« 

 بهزاد دست مهدخت را گرفت و از جا برخاست. 

 تا این حد نگرانی که امشب رو از دست بدی؟! -
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رفتند؛   باال  پله  از  تا بغضش نشکند، آهسته  مهدخت سکوت کرد و لب فشرد 

های طراحی افتاد که وسط سالن پخش بهزاد که وارد خانه شد نگاهش به به برگه

ای آشنا بارها کشیده . با دقت و اخم کمرنگی نگاهشان کرد؛ تصویری از چهرهبود

ها تمیز طراحی شده بود با تصویری و خط خطی شده بود و در نهایت یکی از برگه

 کشی؟!«درست شبیه خودش! با تردید پرسید:» مهدخت داری عکس منو می

:» آره، هیچ  ی اشکش  جوشیدهایش نشد و چشمهبار حریف اشکدخترک این

خواست تموم که شد بهت هدیه  تصویری جز تو جلوی چشام نیست؛ دلم می

 بدم« 

ی بهزاد سوخت و قلبش را سنگین کرد، قدمی جلو برداشت و چیزی در سینه

شست گرفت؛  قاب  دست  دو  هر  با  را  مهدخت  گونهصورت  روی  را  های  هایش 

و اشک بخدخترک کشید  به خدا مهدخت  کرد:»  پاک  را  اینهایش  جوری  وای 

 رم!«گریه زاری کنی من می
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هایش را پاک کرد مهدخت صورتش را عقب برد و با پشت دست، تند تند اشک

رم فسنجون رو آماده کنم ببخشید. میو سر جنباند:» باشه، باشه دیگه گریه نمی 

 خواد حسابی جا بیوفته«کنم، دلم می 

میحرف صدایش  بغض  سنگین  حجم  میان  و  بود  تلخ  سمت هایش  لرزید؛ 

 آسپزخانه رفت و نگاه مغموم بهزاد دنبالش بود.  

 چیزی الزم نداری از بیرون بخرم؟  -

هوا جواب داد:» نه همه چی...  داشت بیدخترک حینی که از فریزر گوشت برمی

» 

فکری چون تیری که از چله آزاد شده باشد از مغزش عبور کرد؛ این حجم از  

دارد و دم نزند! حرفش را قورت داد و در ادامه    توانست در گلو نگهبغض را نمی 

خواد باشه تو سفره. اگه  گفت:» چرا، یادم نبود گردو ندارم، نوشابه هم دلم می

 زحمتی نیست برو بگیر«

 رم«بهزاد پلک زد و گفت:» باشه، االن می
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ی پا چرخید که مهدخت صدایش را باال برد:» زود برگردی، مواظب  روی پاشنه

 خودتم باش« 

ای گفت، در که بسته شد، دل دخترک بهزاد دستش را در هوا تکان داد و باشه

صورتش را خیس کرد. نگاهی به در حمام انداخت   فرو ریخت؛ پلک بست و اشک 

بود. زیر دوش که  هایش میو سمت حمام رفت؛ باید دلیلی برای سرخی چشم 

زد و اشک هق می  هایش انگار مسابقه گذاشته بودند؛ایستاد، قطرات آب و اشک 

کرد قلبش مچاله شد، هربار که به رفتن بهزاد فکر میریخت. دلش سَبُک نمی می

هایش  ی تنی پوشیده بود، جلوی کمد لباسشد. از حمام بیرون آمد و حولهمی

می  مناسب  لباس  دنبال  و  زیاد ایستاد  نه  و  باشد  برهنه  نه  که  لباسی  گشت؛ 

زیبا و دل لباسی که  تنهفریب  پوشیده،  باال  یاسی رنگ که  پیراهنی  اش  باشد. 

رسید را از داخل کمد برداشت. پیراهن  جذب بود و دامن کلوش آن تا زانوها می

گرفت که بهزاد برگشت؛ نگاهش ی کوچکی نم موهایش را میرا تن کرد و با حوله

های سرخش ثابت ماند.  از پاهای سفید و بلوریش آهسته باال رفت و روی چشم

های قلبش هایش را هم فهمید اما نه به تپشزد، دلیل سرخی چشممی  قلبش تند

بارید. سمت آشپزخانه رفت  های دخترک میاهمیتی داد و نه به غمی که از چشم
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های خرید را روی کابینت گذاشت:» عافیت باشه، گردو و نوشابه گرفتم، و پاکت

 م ببینیم.«خوام بعد از شام با هم فیلی چیپس و پفک... میبه اضافه 

قفل چشم نگاهش  برگشت  که  لبخند به عقب  با  که  مهدخت شد  های مشکی 

 کمرنگی پشت سرش ایستاده بود.

 ممنون، حاال بلدی مو ببافی؟ -

سر روی شانه خَماند و نگاهش را باریک کرد:» بلدم، ولی مگه روزای دیگه خودت  

 بافی؟« نمی

 ه تو دلت فسنجون خواست. جوری کچرا، اما خب دلم خواست تو ببافی؛ همون  -

 بافم.« آ ! باشه، میبهزاد ریز خندید و سر تکان داد:» خوبه یه چیزی خواستم

هر دو سمت مبل رفتند، بهزاد روی مبل نشست و مهدخت پایین مبل پشت به  

 بهزاد روی زمین نشست.

 چرا کنارم ننشستی؟ -

 بافی! ترم. تو هم بهتر میاحتجوری راین -
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لرزاند دارش، دلش را میعطر و نمبازی سرانگشتان بهزاد ال به الی موهای خوش

هایش به بازی گرفته بود و تمام روزهایی که مو را میان دست و پلک بست؛ گل

مرتبه اولین  از  کرد...  مرور  دل  در  را  بود  زخمگذشته  بهزاد  که  را  ای  هایش 

کرد،   برای پانسمان  که  شبی  پیشنهادش،  بهزاد،  دلگرمی  و  حمایت  داروخانه، 

خواستگاری آمد، همه و همه در دلش مرور شد و هر لحظه مهرش بیشتر در قلب  

از کنار صورتش دخترک جا می  بافتن موهایش تمام شد و دست بهزاد  گرفت. 

 جلو آمد.

 مو رو بده... گل -

بود. دست بهزاد کنار صورتش  پلک باز کرد و حریر اشک، نگاهش را تار کرده  

باال برد و دست  منتظر گرفتن گل مو بود برای بستن موها... آهسته دستش را 

بهزاد را گرفت، بغضش شکست، سمت دست بهزاد مایل شد و دستش را غرق  

کرد و دستش را نوازشگونه روی بوسه کرد... بهزاد متعجب و مات زده نگاهش می

 موهایش کشید.

 جوری... مهدخت!  خترجون، نکن اینکنی دچکار می -
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هایش گفت:» چکار کنم دخترک سر روی زانوی بهزاد گذاشت و میان هق زدن

ی بابام که اومدم بیرون ترسم بهزاد... از خونهبمونی؟ چکار کنم تنهام نذاری؟ می 

دلم به تو گرم بود، که از تنها شدن نترسیدم... تو بری دل به کی خوش کنم؟ دلم 

خوای، دوسم نداری باشه... شوهرم نباش اما حامی باش، م باشه؟ نمیبه کی گر

جوری که تا االن بودی. منو از زندگیت حذف نکن بهزاد.  پشت و پناهم باش. همین

 کنم«خواهش می

بهزاد از روی مبل برخاست و کنار مهدخت نشست؛ سرش را به سینه چسباند و 

را نوازش کرد و گفت: »به خدا    اش را روی موهای دخترک گذاشت، موهایشچانه

بتونم   که  نیستم  اونی  من  نداره،  هیچی  برات  دردسر  جز  موندنم  که  مهدخت 

دم خوشبختت کنم. من که روز اول گفتم موندنی نیستم؛ نگفتم؟ بهت قول می

خوشبخت خیلی  من  میبعد  پشتت  تر  اینا  رهام،  پرهام،  خانوم،  مطهره  شی؛ 

 هستن و حواسشون بهت هست.« 

اش را باال  از آغوشش بیرون آمد و به چشمهایش خیره شد؛ کمی بینی  مهدخت

 کشید و پرسید:» یعنی هیچ راهی به جز جدایی نیست؟«
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 آهسته و غمگین جواب داد:» نه« 

ی دخترک نشست مهدخت لب گزید و سر به زیر انداخت، دست بهزاد زیر چانه

خوای خوشحال باشم،  و به نرمی سرش را باال گرفت: »اگه دوسم داری، اگه می

خاطره با  بذار  برم  قراره  که  حاال  بخند.  فقط  عذاب امشب  با  نه  برم.  خوش  ی 

 نگرانی!«وجدان، نه بادل

گونه را روی  و دستش  زد  لبخند  اشک،  میان  زبری مهدخت  بهزاد گذاشت؛  ی 

ریش بهزاد، کف دستش را خاراند، به نرمی دستش را پایین آورد و گفت: »باشه، 

پنمی خوبیخوام  از  کنم  بیشیمونت  بده  بهم حق  رفتن  هات؛  واسه  باشم  قرار 

خوام باری بشم همه سال، بعد از مادرم بهم محبت کرد. نمیکسی که بعد از این

 روی دوشت. فقط قول بده اگه تونستی حداقل بهم زنگ بزنی.«

اش برداشت و سرانگشتانش را نرم بوسید:» قول  دست دخترک را از روی گونه

 « دممی

مهدخت از جا بلند شد و سمت آشپزخانه رفت، سکوتی تلخ و سنگین در فضای  

بر هم خوردن ظرف بود و تنها صدای  به گوش  خانه حاکم  ولز روغن  ها و جلز 
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لحظهمی سرگرم  رسید.  را  خودش  بهزاد  و  شد  بلند  تلوزیون  صدای  بعد  ای 

 های تلوزیون کرد.برنامه 

کرد که  کرد هر از گاهی به بهزاد نگاه میطور که شام را آماده میمهدخت همان

می  سرفه  توک  و  تک  و  بود  نشسته  مبل  اجاقروی  روی  را  خورش  گاز کرد. 

گذاشت و کمی از تنقالتی که بهزاد خریده بود را داخل ظرف بلوری ریخت، همراه  

عسلی   روی  را  سینی  برگشت.  سالن  به  و  گذاشت  سینی  داخل  گیالس  کمی 

بود؛ بهزاد نیمست. چهرهگذاشت و کنار بهزاد نش نگاهی  اش در هم و غمگین 

رنگی برداشت. گیالس را مقابل  انداخت و از داخل ظرف، گیالس درشت و خوش

قول   اصال خوش  اخماتو!  اون  کن  »باز  گفت:  اخم شیرینی  با  و  گرفت  مهدخت 

 کنی.«آ ! همیشه خالف قول و قرارمون عمل مینیستی

بی بهزامهدخت  از  را  گیالس  اشاره میل  و  شست  انگشت  میان  و  گرفت  اش  د 

 چرخاند. 

 جنبه!  تقصیر توئه که اینقدر خوبی، منم بی -
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بهزاد نگاه از مهدخت گرفت و رو به تلوزیون، گیالسی توی دهانش گذاشت و 

 گفت:» اوم، راستی... تو دوستی به اسم نسیم داری؟«

 آره، چطور؟  -

گرده. از من ل عروس میمطهره خانوم کمر همت بسته، سفت و سخت دنبا  -

 شناسم. آمار گرفت گفتم نمی

شناسم، بیشتر با پری دوسته تا مهدخت لبخند کجی زد و گفت:» منم زیاد نمی

 من، اما به نظرم دختر خوبیه. تو هم دیدیش«

 بهزاد ابرو باال انداخت.

 من؟ کجا؟! -

 همونیه که از من واست پیغام آورد مطب! -

»آها، یه چیزایی یادمه. اما با یه نگاه و چند کلمه که آدم ای فکر کرد:  بهزاد لحظه

 تونه بگه خوب بود یا بد!«نمی

 مهدخت سر کج کرد و پرسید:» مطهره خانوم کی باهات حرف زد؟«
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 ها برداشت. ای دیگر از گیالسبهزاد دانه

 زنه.زنگ زده بود بهم؛ گاهی وقتی زنگ می -

 کرد. های قالی بود و فکر میمهدخت خیره به گل

 شما که اینقدر همو قبول دارین، با هم خوبین، چرا ازدواج نکردین؟ -

 بهزاد سمت مهدخت چرخید و متعجب نگاهش کرد.

 مهدخت خوبی؟ این سؤاال چیه؟!  -

دخترک تلخندی زد و گفت: »نه، خوب نیستم! تو سَرم پُر از سؤاله... کلی سؤاالی  

 جا کسی منتظرته؟!«ری؟ واسه چی؟ نکنه اونجواب! که چرا میبی

بهزاد چشم چرخاند و با کالفگی سر تکان داد: »یه روز جواب تمام سؤاالت رو 

 گیری« می

دستپاچه  مهدخت  برداشت؛  اپن  روی  از  را  ماشین  سوئیچ  و  شد  بلند  جا  از 

این دفعه قول میبرخاست و گفت:» می ببخشید،  بری؟  ازخوای  این حرفا   دم 

 ام نه!«نزنم، بغض و گریه



www.taakroman.ir  

 
  

 
382 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

خوام برم از تو ماشین فلش بیارم،  بهزاد نرم خندید و گفت:» نه دخترجون، می

 با هم فیلم ببینیم « 

اما  به رفتنش چشم دوخت. بهزاد  بیرون داد و  با آسودگی نفسش را  مهدخت 

سعی  تمام تمام  از  بپوشاند  چشم  و  ببیند  عسل  مثل  را  مهدخت  بود،  این    اش 

دلبریزیبایی و  آنها  و  بود  ذهنش  در  که  پریشانی  فکرهای  با  همه  هایش. 

پوشی و خودداری.  خستگی روحی و آزردگی جسم، چندان سخت نبود این چشم

دید و هم صدای هم  درست مثل روزهای تعطیل که کنار عسل، فیلم کمدی می 

 خندیدند؛ آن شب را هم کنار مهدخت سر کرد.می

ی کوتاه، چشم باز کرد. مقابل تلوزیون دراز  که با چند سرفه های شب بود  نیمه 

چراغ تمام  بود؛  پخش  خانه  فضای  در  تلوزیون  رنگ  آبی  نور  و  بود  ها کشیده 

ای  خاموش بود. سر چرخاند که مهدخت را کنار خودش غرق در خواب دید. طره

از موهای خوش جعد و شکنش روی صورتش ریخته بود و دستش را روی بازوی  

اش خیره  زاد گذاشته بود. آهسته موها را از روی صورتش کنار زد و به چهرهبه
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شد؛ زیبا و معصوم... با کالفگی پلک فشرد و زیر لب زمزمه کرد:» خدایا... دَم 

 گیری!؟«آخری این چه امتحانیِ که ازم می

بازویش را آهسته از زیر دست دخترک آزاد کرد و از جا برخاست. تلوزیون را  

ی مهدخت انداخت. کنار پنجره ایستاد کرد و رواندازی روی پاهای برهنهخاموش  

ها خواب آرامی نداشت. فکرش  و چشم به آسمان دوخت؛ خیلی وقت بود که شب

ها به قلبش هجوم آورد و عرق سردی نگرانیدرگیر و مشوش بود؛ اضطراب و دل 

 .به تنش نشست و پلک فشرد. با صدای مهدخت به پشت سر نگاه کرد

 چرا بیداری بهزاد؟  -

 نفسش را سنگین و با صدا بیرون داد:» خوابم نمیاد، تو چرا بیدار شدی؟«  

 صدایش تحلیل رفت و لب زد:» دلم آشوبه، صبح که بشه...«

ی پا چرخید و باز نگاهش  سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. بهزاد روی پاشنه

ا آمد و کنارش  به آسمان دوخت؛ مهدخت جلوتر  با  را  و  لرزان  یستاد. دستش 

 تردید باال رفت و روی بازوی بهزاد نشست: » بریم بخوابیم؟!«
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 تونم. تو بخواب، من نمی -

دخترک آب دهانش را قورت داد و با تردید گفت: »اگه... اگه... من... یعنی« بهزاد 

خوای بگی؟« نفسش را بیرون  رو به مهدخت، گنگ نگاه کرد و پرسید:» چی می

گ و  میداد  نمیفت:»  خوابت  من  خاطر  به  اگه  اگه...  بگم...  من...  خواستم  بره، 

 تونی...«مشکلی ندارم. این حقته و می

بهزاد با اخم گفت: » تمومش کن مهدخت؛ بیشتر از این شبِ منو زهر نکن. به  

 کنی؟! فکرشم نکن!«جوری پابندم میخیالت این

حال اونی که اینهمه بهش    آلود لب باز کرد:» خوش بهمهدخت با صدایی بغض

گذری تا بری پیشش، من مطمئنم وفاداری و به خاطرش از همه چی داری می

 ای در میونه«پای کس دیگه

 گی. پای کسی وسطه،،،«بهزاد با تلخندی گفت:» آره، راست می

کرد سنگی بزرگ مهدخت قدمی به عقب برداشت و قلبش هُری ریخت؛ حس می

قفسه سینهروی  فشاری  است. می   اش  شده  سخت  کشیدنش  نفس  و  آورد 

اش لرزید اما نه اشکی برای ریختن داشت و نه حرفی برای گفتن، با ناامیدی  چانه
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های بهزاد مشت های سستش را سمت کاناپه برداشت. دستعقب گرد کرد و قدم

ای از حرفش پشیمان شد و قدمی پشت سرش شد و فکش منقبض، برای لحظه

ه خودش نهیب زد: » نرو، بذار ازت ناامید بشه!« ایستاد و رو  برداشت اما در دل ب

پیاپی پلک زد. خیال صبح شدن   و  داد  را قورت  پنجره؛ بغضش  گرداند سمت 

 نداشت این شب کذایی...

با فاصله هم، مهدخت گوشه  ای از سالن روی تشک و بهزاد روی کاناپه هر دو 

از بی ناگفته... میز  و حرف  قراری، بغضشب را به صبح رساندند. شبی پر  های 

خوابی  های بهزاد از بیصبحانه چیده شده بود و مقابل هم نشسته بودند. چشم 

لقمهو چشم بهزاد  بود.  سُرخ  گریه،  از  دخترک  سمت های  را  مربا  و  کره  از  ای 

 مهدخت گرفت.

 خوای وقت خداحافظی باهام قهر باشی؟ می -

فت: »جواب خوبیات قهر نیست،  آلود گدخترک لقمه را از دستش ستاند و بغض

 فقط دلم...« 
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ی فشرده شده در گلویش بلعید و سر به زیر انداخت. بهزاد  حرفش را همراه توده

 ی حرفش گفت:» دلت ازم گرفته؟« در ادامه

 نوشت سیاهم، از طالع نحسم.نه! دلم از خودم گرفته... از پیشونی -

 ن نکنی؟ و از کارم پشیمومگه قول ندادی قوی باشی، من -

لقمه را در دهانش گذاشت و به زحمت رو به   دخترک لب گزید و سر جنباند؛ 

 بهزاد لبخند زد.  

وقت رفتن رسیده بود و بهزاد جلوی در منتظر مهدخت بود. دخترک از داخل  

 ای برداشت و سمت بهزاد آمد؛ تسبیح را مقابلش گرفت. تسبیحی فیروزهکمد 

دونم  دمش بهت... میاین تسبیح واسم خیلی عزیزه، یادگاری مادرمه! اما می  -

 کنی.ازش خوب مراقبت می

بهزاد نگاهی به دست مهدخت انداخت و تسبیح را داخل دست دخترک مشت 

 کرد.

 ادرته... بمونه پیش خودت بهتره. این هدیه خیلی عزیزه! یادگاره م -
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مهدخت اما مصرانه گفت: »نه دیگه، تو رو خدا ازم قبول کن! من هیچ چیز قابلی 

 دم.« ترین و عزیزترینم رو بهت یادگاری می ندارم که بهت بدم... پس با ارزش

پیشانی مهدخت دوخت؛  به  را  محبتش  پر  نگاه  و  زد  لبخند کجی  را  بهزاد  اش 

گرفت. مهدخت خودش را در آغوش بهزاد جا داد و با نفسی   بوسید و تسبیح را

هایش را خیس کرد.  هایش را پر از عطر تن بهزاد کرد و اشک گونهعمیق، ریه

 کرد.بهزاد آهسته موهایش را نوازش می

خوام با جواب ندادنم شرمندت بشم. مهدخت، هیچوقت بهم زنگ نزن... نمی   -

 زنم. اگر تونستم خودم حتما زنگ می 

می زد:» چشم،  لب  گریه  راحت  میان  خیالت  اون خیلی حساسه.  دونم... حتما 

 زنم!« زنگ نمی

ای که روی موهای دخترک نشاند او را از خود جدا  بهزاد تلخندی زد و با بوسه

 کرد. 

 بهزاد...  -
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 جان دلم؟ -

می  - ایندلم  شد  بد  خیلی  ببینیش،  شد  تموم  نقاشیم  راهی  خواست  جوری! 

 نشونش بدم؟نیست که بهت 

بهزاد با لبخند پلک زد و لب باز کرد: » هروقت تموم شد، عکسشو بفرست برای  

 رهام. اون باهام در ارتباطه«

 سر روی شانه خم کرد و گفت:» چشم« 

های مهدخت را با سرانگشتان پاک کرد و باری دیگر او را در آغوش  بهزاد اشک

قدر خوشبخت شو که  فشرد، کنار گوشش لب زد:» خوشبخت شو مهدخت، اون

 صدای خوشبختیت تا آسمون برسه« 

ریخت؛ بهزاد او را از خود جدا کرد و زیر لب آهسته صدا اشک می دخترک بی

زانوها  روی  خورد؛  خم  مهدخت  زانوهای  و  رفت  بیرون  در  از  گفت.  خداحافظ 

اش در گوش بهزاد  ها گرفت. صدای هق هق گریهنشست و صورتش را میان دست

پایینفشرد. هر پلهقلبش را می پیچید و  می رفت صدای مهدخت  تر می ای که 
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تر؛ آخرین پله را که پایین رفت، قطره های قلبش شدیدشد و کوبشتر میضعیف

 اش چکید و لب زد: »به خدا سپردمت دخترجون!«اشکی روی گونه

د جا کنار در نشسته بود، لحظاتی از رفتن بهزامهدخت تکیه به دیوار زده و همان

ی در زدن بلند شد و بالفاصله صدای مطهره خانم  نگذشته بود که صدای آهسته

 را شنید: » مهدخت... دخترم، در رو باز کن«

دستش را به دیوار گرفت و با رخوت از جا برخاست، گلویش از شدت هق زدن 

ای نگران پشت  هایش داغ بود. در را که باز کرد مطهره با چهرهسوخت و پلک می

 تاده بود و با دیدنش لب باز کرد:» مهدخت! خوبی مادر؟« در ایس

مادرانه آغوش  زدنبه  هق  میان  و  برد  پناه  شدم  اش  تنها  گفت:»  هایش 

 پناه شدم... بهزاد رفت، برای همیشه رفت« خانوم... بیمطهره

مطهره، دخترک را در آغوش فشرد و موهایش را نوازش داد:» پناهت خدا باشه 

 خواسته که رفته؛ نخواسته تو به پاش بسوزی« رو می دخترم، دکتر صالحت

مون به خدا راضی بودم، بهش گفتم هیچی واسم مهم نیست؛ گفتم فاصله سِنی  -

 مهم نیست، فقط باشه و نره. اما رفت و گفت حتی بهش زنگ نزنم. 
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مطهره او را از خودش جدا کرد و سمت آشپزخانه رفت؛ لیوانی آب خنک برایش  

 های لرزانش گرفت: »بخور عزیزم، بخور حالت جا بیاد« لبآورد و جلوی 

اش آرام گرفت و ای نوشید و لیوان را کناری گذاشت؛ گریهبه زحمت چند جرعه

اش را باال کشید. مطهره با مهربانی دست روی سرش کشید و پرسید: »تو  بینی

 ده، طالق داد؟«بهم گفته بودی که دکتر گفته طالقت می

طرفی به  را  همهسرش  گفت  »نه،  گفت:  و  داد  تکان  دست ن  سپرده  کارارو  ی 

 کنه«دوستش که وکیلشه، رُهام! گفت اون کارارو می

ناراحت   بگم  چیزی  یه  مهدخت...  گشود:»  لب  مکث،  ثانیه  چند  از  بعد  مطهره 

 شی؟!« نمی

 نه، چرا باید ناراحت بشم؟ -

 تونه هم خوشحالت کنه و هم ناراحت! آخه حرفم می -

 کنجکاوی جلوتر خزید و گفت:مهدخت با 

 خواین بگید؟ راجع به بهزاده؟! چی می -
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 آره  -

 های مطهره دوخته بود. قرار چشم به لبکنجکاو و بی

 تو هیچوقت به مریض بودن بهزاد شک نکردی؟!   -

 گیج و گنگ سر تکان داد:» نه!« 

های خونمون خونی شد؟! به نظرم اون یه زخم معمولی  اون شب یادته فرش  -

شه؟  نبود! اگه یه قسمت از بدنمون با یه شئ تیز بِبُره که ظاهر پوست سیاه نمی

 ی سیاه بود!شه؟! اما کف پای دکتر یه لکهمی

زده به مطهره زل زده بود؛ آهسته لب زد:» اون  مهدخت، عمیق در فکر بود و مات

 یخچه بود؛ خودش گفت!«م

زد گفت: » اول اینکه میخچه  مطهره با صدایی که شک و تردید در آن موج می

های گاه و  اس اما اون شبیه لکه بود، یا یه خال! بعد از اون، علت سرفهبرجسته

 گرفت« کرد گاهی هم صداش میگاهش چی بود؟! این اواخر خیلی سرفه میبی
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کنید بهزاد یه مریضی جدی داشته ی شما فکر میمهدخت با نگرانی پرسید:» یعن

 و به من نگفته؟« 

زنم به خاطر درمان رفته  مطهره پلک زد و نفسش را بیرون داد:» آره، حدس می

شه یا نه بهت چیزی نگفته؛ از طرفی  دونسته خوب میخارج. احتماال چون نمی

اومد پایین،    طالقت نداده تا اگر خوب شد برگرده پیش تو! االن قبل از رفتنش

 خیلی بهم ریخته بود. گفت حالت خوب نیست و بیام پیشت.«

میان دست را  بلند شد؛ سرش  از جا  دندان گرفت و آشفته  به  ها مهدخت لب 

گرفت و دلواپس گفت:» نه... نه تو رو خدا مطهره خانوم؛ نکنه بهزاد مریض باشه! 

 نکنه اتفاقی واسش بیوفته! « 

کنی؛ ظاهرش اصال شبیه مریضا ه داد:» نه... اشتباه می ناباور سر تکان داد و ادام

 نبود، نه رنگ پریده بود و نه ضعیف!«

های مهدخت را گرفت؛ با دلجویی و لبخند گفت: »  مطهره از جا بلند شد و دست

نگفتم که تو بهم بریزی؛ گفتم تا امیدوار بشی، دعا کنی تا اگر مریضه خوب بشه  

 میدوار بوده که طالقت نداده!«و برگرده پیشت. حتما خودشم ا
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مهدخت با درماندگی سر کج کرد: »آخه چه دردی داشته که کف پاش خونریزی 

 کرد!«کرد؟ سرفه می 

 هایش را آزاد کرد؛ سمت گوشی رفت.فکرش مشوش شد و دست

 پرسم!زنم ازش میاالن زنگ می -

 . های بلند خودش را به دخترک رساند و دستش را گرفتمطهره با قدم 

مگه بهت نگفته زنگ نزنی؟! این فقط یه حدس بود مهدخت! آروم بگیر دختر،   -

 شه!؟صبر داشته باش و توکل... تا ببینیم چی می

ی پایین برد. دخترک خانم، مهدخت را تنها نگذاشت و همراه خود به طبقهمطهره

 ای بیانگر حس و زد؛ هیچ کلمه و جملهساکت و مغموم نشسته بود و حرفی نمی

کرد. زنگ خانه به پناهی را توصیف نمیهمه تنهایی، رنج و بیحالش نبود و آن

خانم که در آشپزخانه مشغول کار بود  صدا درآمد و مهدخت نگاهی به مطهره

انداخت. قبل از اینکه از جا بلند شود و سمت آیفون برود؛ مطهره از آشپزخانه  

وان که به خاطر عینک آفتابی  بیرون آمد و به تصویر نگاه کرد. مردی تقریبا ج

 اش کامل مشخص نبود پشت در ایستاده بود؛ گوشی را برداشت. چهره
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 بله؟  -

 وقتتون بخیر، یزدانی هستم وکیل آقای حاتمی؛ مهدخت خانوم تشریف دارن؟   -

نگران جواب داد:» بله،  مطهره با شنیدن اسم وکیل، قلبش به تپش افتاد و دل

 االن میان خدمتتون«

 رم. مچک -

جان... وکیل آقای  گوشی را گذاشت و مِن مِن کنان رو به مهدخت گفت:» مهدخت

 دکتر...«

مند گفت:» اینم از  دل مهدخت هُری ریخت و لب به دندان گرفت؛ ناامید و گالیه

 این مطهره خانوم... حتما اومده واسه کارای طالق! حتی نذاشت یه روز بگذره«

 اش را از روی مبل برداشت؛ از در بیرون رفت.یبا تلخندی از جا بلند شد و روسر

کرد؛ کمی سر خم کرد و گفت: در را که باز کرد، رهام با لبخند مالیمی نگاهش می

 » سالم، خوب هستین؟«

 سالم، ممنون... شما خوبی؟ بفرمایید داخل. -
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شم؛ در ضمن خیلی  تر شد و جواب داد: » نه دیگه مزاحم نمیلبخند رُهام عمیق

 هم دیر شده. لطفا زود آماده بشید که بریم« 

 دخترک سر به زیر و غمگین پرسید:» محضر؟«

 ای متعجب گفت:» ببخشید محضر چرا؟!« ُُرهام چشم درشت کرد و با تک سرفه 

 ق؟مگه بهزاد به شما وکالت نداده واسه طال -

آها...ن؛ نه بابا اون باشه برای بعد... االن اومدم بریم دفتر وکالت من برای شروع   -

 کار. مگه بهزاد قبال بهتون نگفته؟ 

حوصله جواب داد: » چرا گفته قبال... اما آخه امروز؟  مهدخت ابرو کج کرد و بی

 من اصال حوصله ندارم«

م دنبالتون؛ اونم به سفارش  امروزم دقیقا به خاطر اینکه حوصله ندارید اومد  -

 بهزاد!  
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زد  حوصله و غمگین حرف میلحنش شوخ و پرانرژی بود؛ هرچقدر مهدخت بی

کار  من  ببخشید  گفت:»  مهدخت  سکوت  مقابل  در  بود.  شاد  و  لبخند  با  رهام 

 آ! االن مراجعین میان دفتر، بنده باید جواب بدم«دارم

ید داخل یه چای بخورید تا من مهدخت ناچار سر تکان داد:» باشه، پس بفرمای

 آماده بشم« 

از جلوی در کنار رفت و رهام وارد حیاط شد؛ نگاهش مثل هرکس دیگری که 

دید، دور تا  برای اولین مرتبه آن حیاط پر گل و گیاه و پر از حس زندگی را می

ده دم دور حیاط چرخید و لب باز کرد: » به به... عجب حیاط باصفایی؛ جون می

 هاتو باال بزنی بشینی لب حوض، هندونه گاز بزنی!«تون پاچهعصر تابس

با  با کت و شلوار دیده بود؛ از تصورش  مهدخت که تا به حال رهام را همیشه 

اش گرفت و لب به دندان گرفت تا نخندد. شلوار راحتی و لب حوض نشستن خنده

 جا منتظرم، شما بفرمایید.«ی تخت نشست و گفت:» من همینرهام لبه

باشه  خانه مهدخت  سمت  و  گفت  کنجکاو  ای  و  منتظر  مطهره  رفت؛  مطهره  ی 

 گه؟« پرسید:» چی شد؟ چی می



www.taakroman.ir  

 
  

 
397 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 اومده منو ببره دفترش واسه کار؛ بهزاد گفته بود برم اونجا منشی بشم.  -

مطهره با آسودگی نفسش را بیرون داد: » آهان، خوبه. پس تو برو باال لباس عوض  

 « کنم.کن؛ من ازش پذیرایی می

داخل  و  رفت  آشپزخانه  مطهره سمت  رفت؛  و  کرد  تشکری  لبخند  با  مهدخت 

خوش چای  بلوری،  لباستکانی  و  گذاشت. رنگ  سینی  داخل  و  ریخت  سوزی 

ای قندان و یک ظرف کوچک بیسکوییت هم کنار فنجان گذاشت و چادر سرمه

هی نگاهای ریز زرشکی روی سرش انداخت. از در سالن که بیرون رفت نیمبا گل

ای کرد  ها بود و محو تماشای باغچه، تک سرفه به رهام انداخت؛ حواسش پی گل

و نزدیک شد. رهام با دیدنش فورا از جا بلند شد و ایستاد؛ سر جنباند:» سالم،  

 ممنونم. باعث زحمت!«

اومدین. نه خواهش  مطهره نگاهش را گرفت و آهسته جواب داد:» سالم، خوش

 د بشینید.«کنم چه زحمتی؟ بفرماییمی

خانوم  مطهره  عروس  شما  پرسید:»  رهام  که  گذاشت  تخت  روی  را  سینی 

 هستین؟«
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های مطهره رنگ گرفت و لب گزید، سر به زیر جواب داد:» من خود مطهره گونه

 خانومم!« 

 اختیار زیر لب گفت:» ماشاهلل« ای خیره و گنگ نگاهی کرد و بیرهام چند لحظه

 بله؟  -

را گفت:» عه چیزه... ببخشید جسارت کردم آخه آقای رهام به خودش آمد و فو

کنه و پسرش هم  دکتر گفته بودن مهدخت خانوم پیش یه مادر و پسر زندگی می

 جوونه! من فکر کردم شما عروسشون باشید!« 

های حیاط جواب داد:» مطهره با همان لبخند نرم و نگاه دوخته شده به موزاییک

 تون سرد نشه!«رمایید چایی نه، پسرم هنوز ازدواج نکرده. بف 

 بله چشم. -

ی پا چرخید و نگاه رهام تا چند قدمی به دنبالش بود و بعد  مطهره روی پاشنه

ای از  ی تخت نشست و نفسش را سنگین بیرون داد. جرعهچشم برداشت؛ لبه

های دار نوشید و کامش تا انتهای گلو کمی سوخت؛ صدای قدمچای داغ و هل



www.taakroman.ir  

 
  

 
399 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

اش را داخل سینی  خوردهشنید. با دیدن مهدخت، چای نیم  مهدخت را روی پله

 گذاشت و از جا بلند شد. 

 ای؟ بریم؟آماده  -

تا  ی شالش کشید و گفت:» آره، آماده مهدخت دستی به لبه ام. فقط یه لحظه 

 پیش مطهره خانوم برم االن میام.«

خانهقدم  سمت  را  قدم هایش  حیاط  میان  آهسته  رهام  و  برداشت  مطهره    ی 

ای بعد با صدای خداحافظی مهدخت به پشت سر نگاه کرد؛ داشت. لحظه برمی

مطهره برای بدرقه به حیاط آمده بود. با لبخند گفت: » با اجازتون مطهره خانوم،  

 بابت چای متشکرم.«

 کنم، نوش جان.  خواهش می -

جلوی   در  که  بود  مردد  مهدخت  رفتند؛  بیرون  حیاط  از  و  کردند  خداحافظی 

ماشین را باز کند یا عقب بنشیند که رهام  فورأ داخل ماشین نشست و در جلو  

را هم باز کرد. مهدخت کنارش نشست و حرکت کردند. سکوت حاکم بر فضای 
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موزیک مالیم  ماشین، رهام را کالفه کرد. دست دراز کرد و پخش را روشن کرد.  

 و غمگینی در فضا پیچید.

 خدا به همراهت تمام باور من *** رفتی و چشمانت نیوفتاد از سر من.

 دیدار ما شد، روز قیامت *** جانم به لب آمد ولی جانت سالمت.

ام به دریای  شوم، دل داده شوم... حال و هوایت مییادم بمان، من ناخدایت می

 تو. 

 ای، من جان سپردم به راه تو... ای؛ در قلب من دُردانهنه جان، در خاطرم افساآرامِ

شه آهنگ داد و با صدایی لرزان لب زد:» میبغضی ته گلوی دخترک را مالش می

 رو عوض کنید؟«

زد نگاهی به مهدخت انداخت و با دیدن صورتی که رنگش به سرخی میرهام نیم

 ی لرزانش گفت:» اوه... ببخشید حواسم نبود!«و چانه
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ی شادی گذاشت. صدای آهنگ را قطع کرد و بعد از رد شدن از چند آهنگ، ترانه

می لوندی  با  که  عباسزنی  دختری گفت:»  من  بله...  جونم...  عباس  بله،  آقا... 

 بلندم، شاسی من بلنده...« 

مهدخت ابرو در هم گره زد و رو ترش کرد، متعجب به رهام نگاه کرد و با کالفگی  

 آ!« آهنگ نذارید؟ ببخشیدشه اصالگفت:» می

رهام نگاهی انداخت و آب دهانش را قورت داد؛ آهنگ را قطع کرد و سر تکان 

 داد:» بله، چشم. ببخشید« 

ی پریدخت بود. با باز سکوت حاکم شد که گوشی مهدخت زنگ خورد؛ شماره

 اکراه جواب داد:» بله؟« 

 صدای مضطرب پریدخت از آن سوی خط بلند شد.

 هی... تو رو خدا بیا یه کاری کن. مهران رو بردن کالنتری!«الو... مَ -

 شده پری؟ چرا بردنش؟«نگران پرسید:» چی مهدخت دل 

 زده گودرز رو آش و الش کرده؛ بیمارستانه!  -
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 دل مهدخت فرو ریخت و گنگ لب زد:» گودرز چرا؟!« 

 بیا مَهی... تو رو خدا فقط بیا. بابا هم حالش بد شده.  -

 و رهام که حال پریشان دخترک را دید، کنار خیابان متوقف شد.   تماس قطع شد

پیچید.  های پریدخت در سرش میکرد و حرفمهدخت مات زده به روبرو نگاه می

الو...   داد:»  تکان  مهدخت  صورت  مقابل  را  دستش  و  چرخید  سمتش  رهام 

 مهدخت خانوم! چی شده؟« 

 مهدخت به خودش آمد و نگاهش سمت رهام چرخید. 

اهرم بود، گفت حال بابام بده... داداشمم بردن کالنتری. من باید برم آقای  خو  -

 یزدانی! 

درنگ دست، سمت دستگیره برد تا پیاده شود که رهام گفت:» صبرکن، با هم  بی

 ریم خب!«می

و زده، چرا زده؟ االن  حرکت کرد و رو به مهدخت پرسید:» نگفت داداشت کی

 بریم کالنتری یا خونتون؟«  
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دونم شناسم اما نمی را به طرفین تکان داد و جواب داد:» چرا طرف رو می  سرش

 چرا زدتش! بریم خونمون ببینم چه خبره« 

خانه جلوی  رهام  ماشین  بعد  دیدن  ساعتی  شد؛  متوقف  مهدخت  پدری  ی 

توجه به حس دردآوری  کرد اما بی ی آن خانه و محله حالش را دگرگون میدوباره

ای صبر کرد و خبری نشد، باز  زنگ خانه را فشرد. لحظه  فشرد،که قلبش را می

شان به بیرون سرک ها باز شد و زن همسایههم زنگ را فشرد. درب یکی از خانه

 کشید. با دیدن مهدخت چشم ریز کرد و گفت:» تویی مهدخت؟«

دونید بابام  دخترک به پشت سر نگاه کرد؛ سر تکان داد و لب زد:» سالم، نمی

 تن؟«اینا کجا رف

زن نگاهی چپ چپ انداخت و لب به کنایه باز کرد:» خدا هیچ پدر و مادری رو  

ی تو کم شده بود که امروز داداشت رو  گرفتار اوالد بد نکنه! تازه جوش و غصه

بردش   اورژانس  کنم،  فکر  گرفت  قلبش  بیچاره  مرد  کالنتری!  بردن  بسته  کَت 

 بیمارستان!« 
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ها عادت داشت، رو گرداند و سراسیمه ی همسایهمهدخت که به نیش و کنایه

سمت ماشین رهام رفت؛ رهام اما سمت زن برگشت و با لحن تندی گفت:» خدا  

 ی فتنه و فضول نکنه!« هیچ کافری را گرفتار همسایه

های بلند سمت ماشین رفت؛ صدای زن از  بالفاصله از زن فاصله گرفت و با قدم 

پشت سر بلند شد:» البد دکترم طالقش داده! بدبخت تو هم نشناختیش! چند  

 فهمی توو چه هَچَلی افتادی!« صباح دیگه می

ی کُتش رهام با غیظ دندان فشرد و خواست سمت زن برگردد که مهدخت گوشه

 را کشید.  

 شه بست.ریم تو رو خدا نگرانم، دهن اینارو نمیب -

رهام لب جوید و با حرص نگاهی انداخت، هر دو سوار ماشین شدند، مهدخت  

هایش گوشی جواب بود؛ ناامید از تماسگرفت اما بی مدام با خواهرش تماس می

 را روی داشبورد گذاشت و رو به رهام گفت:» جواب نمیده، چکار کنیم؟«

 ای نداری زنگ بزنی؟ زن بابات گوشی نداره؟خدا، شماره دیگه دونم بنمی -
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دیدن شماره با  زنگ خورد؛  گوشی  که  بدهد  فورا  خواست جوابی  پریدخت،  ی 

 تماس را وصل کرد: » الو پری. . . « 

 لرزید به گوشش رسید:» الو مهدخت... کجایی؟«صدای پریدخت که از گریه می

 ید، تو کجایی؟«کنی؟ اومدم خونه نبودچرا گریه می -

بیا  مهدخت؛  بشه  عمل  باید  کرده،  سکته  بابا  گفت:»  زدن  هق  میان  پریدخت 

 بیمارستان)... («

میدست  مهدخت  سختی  های  به  بود،  نشسته  سردی  عرق  به  تنش  و  لرزید 

ای گفت؛ تماس را قطع کرد که رهام حین رانندگی صدایش را آزاد کرد و باشه

 پرسید:» چی شده؟ کجا بود؟«

 ا... بابا... بابا سکته مغزی کرده؛ باید عمل بشه!«ب -

 رهام با تأسف ابرو در هم کشید و لب گزید؛ سمت بیمارستان رفتند. 

*** 



www.taakroman.ir  

 
  

 
406 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

زد، خبری از پریدخت  حوصله صفحاتش را ورق میکتاب روی میز بود و نسیم بی

  ای به در خورد و زهراخانم جواب بود. تقهگرفت، بینداشت و هر بار که تماس می 

مطمئنی  مادر  نسیم...  گفت:»  مالیمت  با  و  ایستاد  میز  کنار  شد.  اتاق  وارد 

خوای منیر خانوم اینا بیان خواستگاری؟ خودت مخالفت کنی به بابات اصرار  می

می  حمایتت  نویدم  منو  بخونی،  درس  بذاره  اینکنی  بابات  کنیم.  شاید  جوری 

 راضی شد آ!«

گاه به مادرش گفت:» نه، تصمیمم نسیم خودکار را توی دستش فشرد و بدون ن

 رو گرفتم«

دخترم یه ماه دیگه کنکور داری آخه؛ بند و بساط خواستگاری و عقد و اینا    -

 تونی درس بخونی؟ پهن بشه مگه دیگه می

 شم. هرچی خوندم بسه، تو این یه ماه فیلسوف نمی -

تو و بابات هر  هایش را باال برد و تکان داد:» زهرا خانوم با نگرانی و حرص، دست

شه نه تو! نویدم قهر کرده، وقتی دو لج کردین، نه اون از خر شیطون پیاده می 

رسید که چرا اینقدر مثل اسپند رو  همتون افتادین توو چاه بعد به حرف من می
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آتیش باال پایین پریدم. پاشو... پاشو برو دوش بگیر یه دستی به سر و روت بکش  

 ن.«که امشب منیرخانوم اینا میا

های آهی با حرص کشید و از اتاق بیرون رفت، نسیم بغض و خشمش را با نفس

رسید که با صدای خورد؛ صدای مادرش از سالن به گوش میتند و پیاپی فرو می

جا باشه برو دنبالش؛ شب واسه خوای مهدیس امشب اینبلند گفت:» نوید می

 نسیم خواستگار میاد.« 

کرد؛ لحظات آن ستگاری شب، خودش را آماده میای که برای خوالحظه به لحظه

حسی و بغض شد. اما شور و اشتیاق آن شب کجا و بیشب تلخ برایش تداعی می 

 ی امشب کجا؟! فرو خورده

ای تیره پوشید و شال کرمی رنگ را  ای آرایش، لباسی به رنگ قهوهبدون ذره

ند زد و نگاهی  روی سرش انداخت. از اتاق بیرون رفت؛ مهدیس با دیدنش لبخ

 به سر تا پای نسیم انداخت.

رنگ  نسیم  - لباس  نبود  بهتر  اما  شالت خوبه  پوشیدی؟  تیره  اینقدر  جان چرا 

 تر بپوشی؟ روشن
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 جوری« با لبخندی تصنعی گفت:» حوصله ندارم عوضشون کنم، خوبه همین

اضطرابش   لحظه  هر  رفت.  آشپزخانه  سمت  نسیم  شد؛  بلند  خانه  زنگ  صدای 

ی کشاکش دو حس در وجودش گرفتار شد و دلش آشوب بود. میانهبیشتر می

ی این  بود، حسی از تنفر و یکدندگی... و حسی از پشیمانی. پشیمانی از اجازه 

ی طالیی دستش خواستگاری و جواب مثبت؛ اما تنفرش از محسن و آن حلقه

نی آنقدر بود که صدای وجدانش را خاموش کند. با هر استکان چای که داخل سی

های متفرقه و  کشت... خیلی زود صحبتگذاشت، محسن را در وجودش میمی

شان جمع شد و سر اصل مطلب رفتند. زهراخانم وارد آشپزخانه شد و  عامیانه

 گفت:» دخترم، چای رو ببر«

؛ قدم از آشپزخانه بیرون گذاشت. نفسش را بیرون داد و سینی چای را برداشت

و هیچ شوقی برای دیدن مهمانان نداشت. منیره   نگاهش را به زمین دوخته بود

خانوم و دخترش سحر، لب به تعریف و تمجید باز کردند؛ چای را که مقابل سپهر  

چشم آن  به  حسی  هیچ  گرفت.  باال  را  نگاهش  و برد  نداشت  سرد  و  آبی  های 

 دید. اش نمیجذابیتی در چهره
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های  خت. نگاهش به گلبعد از تعارف چای، کنار مادرش نشست و سر به زیر اندا

قالی بود که شاهپورخان پدرِ سپهر گفت:» احمدآقا اگر اجازه بدین، این دو تا 

ایم، هاست هم محله و همسایهجوون برن حرفاشون رو بزنن. ما و شما که سال 

با هم   این دختر و پسر هستن که  به هم داریم. مهم  یه شناخت نسبی نسبت 

 اشن.« بیشتر آشنا بشن و تفاهم داشته ب

 اید، من حرفی ندارم«احمدآقا سر روی شانه خم کرد و لب زد:» صاحب اجازه 

 ی احمدآقا، نسیم و سپهر از جا برخاستند و سمت اتاق رفتند. با اجازه

هایشان آماده شده  وارد اتاق شدند و سمت دو صندلی که از قبل برای صحبت

بین صندلی میز کوچکی  رفتند.  گذاشته  بود  میوه  از  ظرفی  میز  روی  و  بود  ها 

ها مقابل هم نشستند و سکوتی سنگین بر فضای اتاق حاکم  بودند. روی صندلی

ای  بود؛ میز مطالعه  بود. سپهر نگاهش دور تا دور اتاق چرخید. ساده و دخترانه

های درسی و جزوه بود. دور تا دور  ی مقابلش پر از کتابی اتاق که قفسهگوشه

های سرخ روی دیوار یاسی رنگ اتاق نقاشی شده بود. ی قدی، پیچکی از گلآینه
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سکوت حاکم بر اتاق را شکست و گفت:» شما صحبتی ندارین؟ حرفی، شرطی، 

 ای!« خواسته

اما ترجیح میدم اول شما حرفاتون رو آنکه نگاه نسیم بی ش کند گفت:» چرا، 

 بزنید.«

تا   سپهر بدون تعلل، نفسش را بیرون داد و گفت:» خب من یه چند ماه دیگه 

کنم اما تا وقتی مدرک تموم شدن درسم مونده، فعال دارم تو یه شرکت کار می

نم و واسه  کنگیرم، استخدام رسمی نیستم. به خاطر درس، نیمه وقت هم کار می

ی کارمندا نیست. اگر قسمت هم باشیم و جوابتون  همین حقوقم اصال مطابق بقیه

نمی من  باشه  مراسم مثبت  دیگه  نیم  و  شاید هم یک سال  یا  یه سال  تا  تونم 

طبقه بگیرم. خونه هم خب،  باالی خونهعروسی  تا خودم  ی  و  پدریم هست  ی 

ون از اجاره نشینی خوشم نمیاد.  جا زندگی کنیم؛ چنتونستم خونه بخرم باید اون

 شما مشکلی با این مسائل نداری؟«
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نسیم آهسته جواب داد:» نه، مشکلی ندارم. تنها شرط من اینه که مانع درس  

خوندنم نباشید. تا هر جا که بخوام تا هر مقطعی بذارید درس بخونم. بعد از اونم 

 با سر کار رفتنم مخالفت نکنید. همین!« 

ها فشرد و اخم کمرنگی بین ابروهایش نشسته را میان دندانی لب سپهر گوشه

 بود.

ی شماست؟ برای ی خواستهنه، مشکلی با درس و شاغل بودن ندارم، این همه  -

دوران نامزدی، محل زندگی، شغل من... هیچ حرفی، مشکلی، شرطی؟! چیزی  

 نیست؟

 نه، هیچی.  -

*** 

صندلی روی  هم  کنار  مهدخت  و  رپریدخت  آبی  بیمارستان،  های  راهروی  نگ 

زد. مهدخت سر به  پشت در اتاق عمل نشسته بودند و رهام مقابلشان قدم می 

دیوار پشت سرش تکیه داده بود و آهسته لب زد:» مائده کجاست پری؟ ازش  

 خبر داری؟«
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جا بود ذلیل مرده، سرش داد و هوار کردم گفتم گم شه بره خونه فک و این  -

 فامیلش.

 بابا سکته کرد؟  شدنفهمیدی چی -

دونم اون گودرز چی گفته  بس که حرص خورد، مدام با مائده دعوا داشت. نمی  -

خواست واسم خواستگار بیاد. ببین  که بابا اینقدر بهم ریخته بود. خیر سرم می

 تو رو خدا چه بند و بساطی راه افتاده!

 مهدخت نگاهی به خواهرش انداخت و پوفی کشید. 

توو این موقعیت به خواستگار فکر کنی؟ بابا اتاق عملِ    تونیپری چجوری می  -

و مهران بازداشت! اون گودرزم مثل جنازه افتاده رو تخت و معلوم نیست بهوش  

 بیاد یا نه!

پردهچشم  را  پریدخت  میهای  نفس  بود؛ عمیق  پوشانده  اشک  از  تا  ای  کشید 

ه بود و نگاهش  طور که سر به دیوار پشت سرش تکیه دادهایش نریزد. همان اشک 

به روبرو خیره بود لب باز کرد: » اون چقدر بهمون فکر کرد که من بهش فکر 
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سوزه اما از طرفی  کنم؟ کدوممون خوشبخت شدیم؟ از یه طرف دلم به حالش می

 گم به من چه، حقشه!«می

رحمی! خوبه اونکه  صدای مهدخت تحلیل رفت و با تأسف گفت:» پری خیلی بی

هاشیم، غیر ودم ولی بازم دلم نمیاد این حرفارو بزنم. ما بچهخورد من بکتک می 

 و داره؟!«از ما کی

ی چشمش راه گرفته بود را با سرانگشتان پاک پریدخت قطره اشکی که از گوشه

 کرد. 

می   - کتک  باید  حتما  داری؟  خبر  چه  من  دل  از  میتو  چه  تو  دونی خوردم؟! 

خوام تنها کسی که آورده؟ حاال نمی  مهری بابا چی به سر منمسئولیتی و بیبی

ی داغون قبول داره از دست بدم. تو از  خواد و منو با همین خانوادهخاطرم رو می

 تری مهدخت!من خیلی خوشبخت

مهدخت با سکوتی غمبار به خواهرش چشم دوخته بود، اولین بار بود پریدخت 

ند شد، سمت رهام دید. نگاه از پریدخت گرفت و از جا بلرا اینقدر شکسته می

 رفت.
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 آقای یزدانی... -

 رهام نگاهی انداخت و قدمی جلوتر آمد.

 جانم؟ -

 تونم برم. چکار کنیم؟جا هم نمیزنه، از طرفی از ایندلم برای مهران شور می -

 خوای من برم پیگیر کارای مهران بشم؟ تلفنی در ارتباطیم.می -

 د، روز اولی...«مهدخت سر روی شانه کج کرد و لب زد:» ببخشی

با باز شدن درب اتاق عمل، حواسش پرت شد و حرفش ناتمام ماند. نگاهی به 

 های بلند سمت دکتر رفت.دکتر انداخت که از اتاق بیرون آمده بود و با قدم

 شد دکتر؟ پدرم چطوره؟چی -

های سبز رنگ تنش بود و با دستمالی، عرق دکتر که مردی میانسال بود؛ لباس

داد گفت:» ما اش را بیرون میش را پاک کرد و حینی که نفس خستهاپیشانی

ی بعدی رو تا حد امکان کاهش بدیم. باید ها رو باز کردیم تا احتمال سکتهشریان 
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های جسمی رو  منتظر بمونیم بهوش بیاد تا ببینیم این سکته تا چه حد توانایی 

 تحت تأثیر گذاشته؟« 

توانایی بازم ممکنه سکته کنه؟  با نگرانی پرسید:» یعنی  های جسمی مهدخت 

 دکتر؟ یعنی فلج شده؟«  یعنی چی

ها دکتر سرش را متأسف به طرفین تکان داد:» هر چیزی ممکنه، به هر حال رگ

ها، پاها . بینایی و تکلم...  بسته شده بودن. در مورد عوارض هم فلج دست یا دست 

 هر چیزی... «

ها را گفت و از کنارشان عبور کرد؛ دو خواهر مستأصل و سر در گم به  تر ایندک

 هم خیره بودند.

*** 

لهجه با  ترگل  و  بود  پیچیده  خانه  فضای  در  بریانی  خوش  شیرین  بوی  ی 

 اس. نمیاین؟«اش صدا زد:» بابا بهزاد، ناهار آماده اصفهانی
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نبود آنقدر  پا  ورم  متورمش کشید؛  پای  به  راحتی    بهزاد دستی  به  دیگران  که 

 ی شلوارش را پایین کشید و مرتب کرد.متوجه شوند. پاچه

 اومدم دخترم. -

آهسته از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت. عسل پشت میز غذاخوری  

نشسته بود و با نگاهی سرد، بدون کوچکترین لبخندی، منتظر پدرش و کیوان  

مالید گفت:» به به، باباجون بیا  ه هم می هایش را بطور که دست بود. کیوان همان

 ببین عروست چه کرده!« 

کامال مشخصه که  لعابش  از بوی غذا و رنگ  لبخند نرمی جواب داد:»  با  بهزاد 

 قراره انگشتامونم بخوریم! دستت درد نکنه دخترم«

 نوش جون... قابل شوما رو نداره. -

پایید  هایش، عسل را میمههمگی دور میز جمع شدند؛ بهزاد هر از گاهی  میان لق 

قراری نداشت؛ خونش از آلودگی پاک شده  خورد. درد و بیکه آهسته غذا می

گیر شده بود و از آن عسل بازیگوش و پر شر و  بود اما ذهنش نه! مظلوم و گوشه

 شور خبری نبود. 
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دردی خفیف در پا و شکم بهزاد پیچید و اخم ظریفی بین ابروهایش نشاند. غذا 

خواست زودتر  برد. بلکه دلش میخوشمزه بود اما بهزاد هیچ لذتی نمیلذیذ و  

 میز غذا جمع شود. بعد از صرف ناهار، از ترگل تشکر کرد و از جا برخاست. 

کیوان پسرم، به ترگل جان کمک کن میز رو جمع کن. کمکش کن بعد بیا اتاقم    -

 کارت دارم.

منتظر کیوان بود. لحظاتی    ی تخت نشست واین را گفت و سمت اتاقش رفت. لبه

 ای به در اتاق خورد. بعد، تقه

 بیا داخل  -

 کیوان وارد اتاق شد و با خوشرویی لب باز کرد:» جانم بابا... کاری داشتین؟«

 بیا بشین پسرم. -

ی تخت نشست. بهزاد کمی به طرفش سمت پدرش قدم برداشت و کنارش، لبه

ی کودکی کیوان مقابل چشمانش متمایل شد و نگاهی به صورتش انداخت. چهره

جان گرفت و لبخند روی لبش نشاند؛ دستش را آهسته فشرد و گفت:» چقدر  
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دونم بدون  خوبه که تو رو دارم پسرم، چقدر خوبه که شدی عصای دستم. می

خوام خیلی بیشتر  اینکه من بگم، خودت حواست به همه چیز هست اما ازت می

 مراقب عسل باشی.« 

لبخ  میان  به  کیوان  و پرسید:» من حواسم هست، عسل  اخم کمرنگی کرد  ند، 

 خواین جایی برین؟« اس اما مگه شما می جونم بسته

بهزاد سرش را با تأیید تکان داد و پلک زد:» آره، یه سفر واسم پیش اومده که 

برمی کی  نیست  هم مشخص  اصال  برم.  می باید  همهگردم.  به  خوام  حواست  ی 

 سپرمش!«د به تو میعسل باشه. اول به خدا بع

کیوان تلخ خندید و ناباور گفت:» ولی بابا... این رفتن، توو این موقعیت اصال به  

می بهتر  داره  تازه  عسل  نیست!  بیصالح  رو  رفتن  این  به  شه،  نسبت  توجهی 

 بینه اونوقت...«خودش می

از بغض،گلویش را میبهزاد که توده فشرد به زحمت صدایش را آزاد کرد و  ای 

 ی حرفش شد. نع ادامه ما
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ای ندارم. عصر با خودت ببرش اصفهان  دونم اما چاره دونم؛ همه اینا رو میمی   -

جا با ترگل باش که حال و هوات  تا رفتنم رو نبینه؛ بهش بگو بیا چند روز اون

پیش  مهمی واسش  بابا سفر  که  بگو  بهش  بعدش  و  میرم  فردا  بشه. من  عوض 

 اومده رفته! 

 ه بود و با لبخند کجی سرش را به طرفین تکان داد. کیوان قانع نشد

تونید برید؟ عسل  تونم این رفتارتون رو باور کنم. چطوری میاصال خود من نمی  -

کرد مامان واستون مهم نبوده،  بعد از فوت مامان از شما فاصله گرفت؛ حس می

نو به حرفش  گفت بابا ما رو دوست نداره. حاال با این رفتار توو این موقعیت اومی

 کنید! تر میمطمئن 

 ای ندارم!« موندم. اما چارهبهزاد با استیصال جواب داد:» اگر راهی بود می

که هیچیش معلوم نیست؟ حداقل واسه من یه دلیل قانع    آخه این چه سفریه  -

 کننده بیارید؛ کجا و چرا دارین میرین؟ 

تنگ کرده بود؛ به   فشرد و راه نفسش را حجم سنگین بغض، گلوی بهزاد را می 

های سمج ای شد تا چند قطره از آن اشکهای پی در پی بهانهسرفه افتاد و سرفه 
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هایش را آزاد کند و کمی بغضش سبک شود. کیوان به  جمع شده در پشت پلک

سرعت از روی پاتختی لیوان و پارچ آب را برداشت، لیوان را پر از آب کرد و  

را   لیوان  بهزاد  گرفت.  پدرش  مابقی  سمت  را الجرعه سر کشید،  آب  و  گرفت 

بغضش را با نفسی سنگین از سینه بیرون داد. نگاه مبهوت کیوان روی پدرش  

های پای بهزاد خیره چرخید و سر تا پایش را از نظر گذراند. نگاهش روی پنجه

نظر   به  پُرتر  به دیگری کمی  پا نسبت  را مقایسه کرد. یک  او  پای  ماند. هر دو 

اد رد نگاه کیوان را گرفت و از جا بلند شد. سمت پنجره رفت و  رسید. بهزمی

خوام؛ بهم اعتماد کن و کاری که بهت گفتم رو  گفت:» من فقط یه فرصت ازت می

 شی«انجام بده. بعد وقتش که رسید همه چیز رو متوجه می

هوا از جا بلند شد و به دنبال  کیوان هنوز نگاه کنجکاوش به پاهای بهزاد بود، بی

 پدرش رفت. 

 بابا یه لحظه صبر کن؛ یه پات انگار ورم داره!  -

 بهزاد به تندی جواب داد:

 چیزی نیست، تنهام بذار کیوان!   -
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 ها بود.تر از این حرفکیوان اما لجوج

 کرده، دلیل رفتنتون ایناست؟ آره بابا؟!  ها، این پای ورمعلت این سرفه -

بهزاد لب فشرد و سر به دیوار کنار پنجره تکیه داد، با شست و انگشت اشاره  

 کنم کیوان، تنهام بذار« هایش را فشرد. لب زد:» خواهش میی چشمگوشه

اش نشست، این بغض چند ساله شکست. فراموش کرد  دست کیوان که روی شانه 

هایش سرازیر شد اما نه باصدا و گذراند، اشک ندگیش را میی پنجاه زکه دهه

بی مردانه،  هق؛  میهق  لب  خاموش  و  شانهصدا  و  میفشرد  قلب  هایش  لرزید. 

ی او سُر خورد؛ قدمی به عقب برداشت کیوان هُری ریخت و دستش از روی شانه

شش دار و دردمند بهزاد در گوو بدن سُستش را به دیوار تکیه داد. صدای خش

 پیچید. 

زد؛ عسل نگاهش خیره به را ورق می  ترگل کنار عسل نشسته بود و آلبوم عکس

عکسعکس دیدن  بود.  شده  غرق  گذشته  شیرین  خاطرات  در  و  بود  های  ها 

هایش نشانده و او را به حال و هوای آن روزها و  قدیمی، لبخند محوی روی لب

شیطنتخنده و  بازها  اتاق  در  بود.  داده  سوق  چهره  هایش  با  کیوان  و  ای  شد 



www.taakroman.ir  

 
  

 
422 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

آشفته و در هم بیرون آمد؛ اخم غلیظ و صورت سرخش از نگاه ترگل دور نماند  

های بلند پشت سر کیوان راه  و سمت در رفت. دخترک از جا برخاست و با قدم

 افتاد. 

 کیوان... کیوان کجا میری؟!  -

 بی آنکه به پشت سرش نگاه کند، دستش را باال برد و تکان داد.

 گردم...برمی -

ی اتاق بهزاد انداخت و  رفت و در را پشت سرش بست؛ ترگل نگاهی به درِ بسته

بار اصال  های آهسته، دوباره پیش عسل برگشت اما اینشانه باال انداخت. با قدم 

ها نبود و تمام فکرش این بود که پشت درِ آن اتاق چه اتفاقی حواسش به عکس

 ن تا این حد عصبی و کالفه بود؟!افتاد و حرف از چه بود که کیوا

*** 
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جواب و صدای بوق پی در پی گوشی که بعد از چند ثانیه  های بیباز هم تماس

شد! سه روز گذشته بود و نسیم هیچ خبری از پریدخت نداشت. انتظار، قطع می

 ای؟«صدای زنگ خانه بلند شد و زهراخانم صدا زد:» نسیم آماده 

؛ شالش را روی سر مرتب کرد و گفت:» بله مامان، نسیم نگاهی به آینه انداخت

 حاضرم. اومدم.« 

خانوم را از حیاط شنید.  از اتاق بیرون رفت که صدای احوالپرسی مادرش و منیره

اخمی بین ابروهایش نشست و آهسته پرده را کمی کنار زد؛ مادرش سمت خانه  

چرا منیره خانوم    آمد که نسیم پرده را انداخت. با دیدن مادرش متعجب پرسید: »

 ریم؟« اومده؟ مگه آزمایش نمی

گه هنوز  زهراخانم لب کج کرد و شانه باال انداخت: »منیرخانوم خیلی مقیده؛ می

 مَحرَم نیستن درست نیست تنها برن بیرون«

کاری  خوای شما هم بیا بریم؟ کار از محکمنسیم لب فشرد و به طعنه گفت:» می

 کنه!«عیب نمی
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برداشت و روی دوش انداخت که مادرش متعجب گفت:» عه وا!   کیفش را با غیظ

کنی؟ کار بدی جوری رفتار مینسیم؟! هنوز عقد نکردین هنوز هیچی نشده این 

 نکرده که!«

 زیر لب غرولند کرد: 

 خیال مامان، خداحافظ. بی -

از خانه که بیرون رفت، سپهر را دید که به کاپوت ماشینش تکیه زده و منتظرش  

 جنباند: »سالم، صبح بخیر.« بود؛ سر

 سالم، صبح شما هم بخیر.   -

اش را از ماشین برداشت؛ با کنار رفتن سپهر، نگاه نسیم  سپهر این را گفت و تکیه

خانم نشسته بود. سپهر درِ عقب را باز کرد و اشاره به صندلی جلو افتاد که منیره

 کرد: » بفرمایید« 

با آهسته  نشست؛  و  رفت  ماشین  سمت  کرد.  منیره  نسیم  احوالپرسی  خانم 

میبی را  دستش  کف  پوست  ناخن،  با  میاختیار  و  که  سائید  روز  هر  فشرد. 
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شد اما انگار دنیایش به  اش از جواب مثبت، بیشتر میگذشت حس پشیمانی می

کرد بعد از محسن دیگر برایش هیچ فرقی ندارد که آخر رسیده بود، حس می

آینده تنههمسر  باشد!  کسی  چه  میاش  فکر  چیز  یک  به  بدون  ا  اینکه  کرد، 

دردسر، بدون اینکه بخواهد برای رفت و آمدش به دانشگاه و هر جای دیگری به  

کسی جواب پس بدهد، آزادانه زندگی کند. حسش به سپهر خنثی بود؛ نه عاشق 

 تفاوتی!حسی، بیبود و نه متنفر، حسی بود از بی

دی از سمت  ماشین سپهر  نسیم،  تصور  به خیابانی برخالف  و  کرد  گری حرکت 

ی محسن بود. خیابانی که نسیم به خاطر ندیدن آن، مسیر  نزدیک شد که مغازه 

اما ترجیح رفت و آمدش را تغییر داده بود. هرچند راهش کمی دورتر می شد 

داد دیگر آن خیابان و عکاسی را نبیند. با نزدیک شدن ماشین به مغازه، قلب  می

م تندتر  لحظه  هر  مییدخترک  دگرگون  حالش  و  که تپید  داشت  سعی  شد. 

ها نیاندازد؛ نگاهش فقط به رو به رو و خیابان باشد و نگاهی به حاشیه و مغازه

هایش خیس از عرق بود. حتی دیدن  ها و صورتش داغ شده بود و کف دستگوش

هایش  کرد و خاطرات نه چندان دور و کهنه پیش چشمخیابان هم اذیتش می
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. ماشین درست جلوی مغازه متوقف شد و نگاه نسیم از آینه خیره گرفترنگ می

 شد به سپهر!  

 سپهر نگاهی به عقب انداخت و گفت:» شما فتوکپی همراه خودتون آوردین؟« 

 نسیم با زبان لبش را خیس کرد و به زحمت صدایش را بیرون داد.

 گیرن دیگه!   جا حتما فتوکپی میندارم، ولی خب همون -

 جا بهتره. جا همه فتو الزم دارن ممکنه شلوغ باشه؛ همینآره، اما نه اینکه اون  -

های لرزان، شناسنامه و کارت ملی را از کیفش بیرون آورد و دست نسیم با دست 

حسی از  سپهر داد. از نگاه به سمت راست و دیدن محسن وحشت داشت اما  

کرد به نگاه کردن. بغض آنقدر به گلویش فشار آورده بود که دلتنگی وادارش می

سمت  محتاطانه  و  نرم  نگاهش  بود.  آمده  درد  به  فکش  و  گردن  عضالت  تمام 

پاهایش بی بزند،  بیرون  از سینه  انگار تقال داشت  قرار عکاسی چرخید؛ قلبش 

و آنقدر قدرت پیدا کرد   هایش مشت شدشد برای بیرون رفتن از ماشین، دست 

قطره  خانوم  منیره  جلوی  نباید  کرد.  جدا  را  سگک  از  کیف  بند  اشک که  ای 

ها فشرد که شوری خون را  ریخت و لبش را از داخل آنقدر محکم بین دندانمی
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رو فاصله بود و محسن ی یک پیاده در دهانش حس کرد. بین او و محسن به اندازه

شد؛ از  رنگ و شفاف به وضوح دیده می ی بیهاداخل عکاسی از پس آن شیشه

اش را حس کند و غرق شود  توانست عطر آشنا و همیشگیهمین فاصله هم می

 در خاطرات تلخ و شیرینش. 

ی یک میز، مقابل هم بودند  نگاهش میخ شده بود به سپهر و محسن که به فاصله 

 و مشغول گفتگو.  

ی که مدارک را تحویل سپهر  محسن ابتدا از مدارک سپهر فتوکپی گرفت و حین

 داد گفت:» بازم هست؟« می

 بله، مدارک نامزدم رو هم لطف کنید فتو بگیرید.  -

 خواین؟«لبخند روی لب محسن نشست:» به سالمتی واسه عقد می

ریم آزمایش، تا ببینیم  زده نرم خندید و جواب داد:» فعال که می سپهر خجالت

 شه!« جواب آزمایش چی می

 خانوم بوده که گرفتی.که اونم مثبته، اصل جواب مثبت عروسشاهلل ان -
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برداشت.   میز  روی  از  را  دیگر  مدارک  سپهر،  مدارک  فتوکپی  دادن  تحویل  با 

شناسنامه را باز کرد که قلبش هُری ریخت، حس کرد هیچ توانی در بدن ندارد 

آلود و  و گلویش خشک شده؛ شناسنامه را داخل دستگاه گذاشت و صورت اخم

رخش را از سپهر دزدید. مدارک را تحویل داد و بالفاصله روی میز نشست و  س

اش را گرفت. سپهر که از مغازه بیرون رفت، نگاهش به  با دستمال عرق پیشانی 

هایش  اش کرد. شیشه کدر بود یا چشمدنبال او کشیده شد و تا ماشین همراهی

 ندید و ماشین حرکت کرد.   ای از نسیم بیشتردانست اما جز سایهدید؛ نمی تار می

*** 

های حیاط را روشن کرده بود و سفره را در ایوان پهن کرد. مطهره با پرهام چراغ

پیاله و  آمد  بیرون  خانه  از  کوچکی  داخل  سینی  را  ساالدشیرازی  کوچک  های 

 سفره چید. 

جان برو دیس پلو رو روی میز گذاشتم بیار تا منم برم باال بگم مهدخت  پرهام  -

 با ما شام بخوره.  بیاد
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ها را به پا کرد و سمت راه پله رفت. پشت  ای گفت و مطهره دمپاییپرهام باشه

پریده ای بعد مهدخت با صورتی غمزده و رنگ ای به در زد. لحظهدر رسید و تقه

 در را باز کرد. 

 سالم عزیزم، سفره توو ایوون پهن کردیم، بیا با هم شام بخوریم.  -

داد:» سالم، ببخشید اما اصال اشتها ندارم. نوش جونتون،  با لحن سردی جواب  

 شما بخورید.«

شه آخه؟ تو لب به غذا نزنی بابات جون  دختر گلم اینجوری چی درست می  -

 گیره؟ می

گونه روی  اشکی  غصه قطره  کرد:»  باز  لب  و  چکید  مطهره اش  بخورم  چیو  ی 

ز زبون افتادن و فلج  خبری من، اخانوم؟ از کدوم دردم بگم؟ رفتن بهزاد و بی

دونه کی گودرز بهوش بیاد تا تکلیف  شدن بابام، یا مهران که بازداشته و خدا می

گفت عالئم هوشیاری گودرز خیلی پایینه، بمیره قتل  مهران روشن بشه. دکتر می

 بیوفته گردنش چه خاکی به سرمون بریزیم؟« 

 هق زد و خودش را در آغوش مطهره انداخت.
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شه. با گریه که چیزی درست شاهلل که همه چی درست می ان  توکل به خدا،  -

 شه. نمی

دونستم مهدخت میان گریه گفت:» الهی بمیرم، پری االن زنگ زد بهم، من نمی

می پری  حاال  بوده.  خاطرخواه  میمهران  دختره  میگه  کنه.  ازدواج  گه خواد 

 شه!« شه، حاال داداشم بفهمه چه حالی میفرداشب عقد می 

 با دلجویی گفت:» کی بوده اون دختر؟ فامیلتون بود؟«مطهره 

 جا!همون نسیم، دوست پری که یبار اومدن این -

لحظه بشه  مطهره  خوشبخت  سرتون،  فدای  گفت:»  تلخندی  با  و  کرد  اخم  ای 

 شاهلل. دعا کنید این گرفتاری مهران حل بشه، دختر خوب زیاده« ان

بوسیدن پیشانی با  نزد و مطهره  بیا  مهدخت حرفی  داد:»  ادامه  با مهربانی  اش 

هاتو. آخر  بریم شام از دهن میوفته، بیا اینقدر تنها نشین تو خودت بریز غصه

 کار دست خودت میدی« 

 هایش کشید.مهدخت موهایش را پشت گوش زد و دستی به گونه
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 چشم، لباس بپوشم میام االن. ممنون که به فکرم هستین.  -

 قربونت برم، تو هم دخترمی. بیا گلم منتظریم. -

و   لب کشید  روی  زبان  پرهام  نشست.  پرهام  کنار  و  رفت  پایین  پله  از  مطهره 

 گفت:» بیاین دیگه بابا از دهن افتاد«

 میاد االن، دو دقیقه صبر کن.  -

اش کشید. های مهدخت به گوش رسید؛ پرهام دستی به موها و یقهصدای قدم 

 سالم کرد و کنار مطهره و مقابل پرهام نشست. دخترک آهسته 

ابروهایش در هم و نگاهش غمگین بود؛ در سکوتی کسل کننده که فقط صدای 

شد مشغول غذا خوردن بودند که پرهام به هم خوردن قاشق و چنگال شنیده می

به وجود آمده لقمه نقاشی رو برای عوض کردن جو  اش را قورت داد و گفت:» 

 ؟«چقدر پیش بردی
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ای کرد و جواب داد:» خیلی کُند  مهدخت نگاهش را باال گرفت؛ دهانش را مزمزه

می می پیش  پاک  همش  سخته،  چهره  طراحی  که  رم.  اینه  واسه  البته  کنم. 

 جوری بخوام بکشم تا االن تموم شده بود« خوام کپی بهزاد بشه وگرنه همینمی

برای تمرین، من خب اگه خودت دوست داری هرشب یک ساعتی بیا پایین    -

 کنم.کمکت می

 مهدخت با لبخند کمرنگی گفت:» ممنون، باشه میام« 

ی رهام بود. مهدخت زیر لب ببخشیدی صدای گوشی مهدخت بلند شد؛ شماره 

 گفت و تماس را وصل کرد.

 الو سالم   -

 سالم مهدخت خانوم، خوبی؟  -

 ممنون، شما خوبی؟ -

ر. خودم ظهر میام دنبالت. باید بریم به لطف شما، خواستم بگم فردا نیای دفت  -

 ی فرید.ی پدرتون بابت پروندهمحله
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 اخمی بین ابروهای مهدخت نشست و لب زد:» فرید؟« 

دونی به چه نتایج جالبی رسیدم. چیزی نگفتم تا مطمئن بشم. حاال  آره، نمی  -

 فردا توضیح میدم. 

جا، من خودم صبح  مهدخت بعد از مکثی کوتاه گفت:» شما فردا ظهر بیاین اون

 خوام برم به بابام سر بزنم.« می

 باشه، پس می بینمت. -

 

*** 

خانه غرق در تاریکی و سکوت بود که نسیم آهسته در اتاق را باز کرد. پاورچین  

پاورچین سمت اتاق نوید رفت و وارد اتاق شد. چراغ را روشن کرد و نگاهش دور 

کامپیوتر بود و چند شاخه گل   تا دور اتاق چرخید. عکسی از مهدیس روی میز

ای. با حسرت به عکس نگاه کرد و غبطه خورد  رز خشکیده داخل گلدان شیشه

گوشه بود.  رسیده  عشقش  به  که  نوید  حال  بغل  به  را  زانوهایش  و  نشست  ای 
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هایش  گرفت، منتظر نوید بود. سرش را روی زانوها گذاشت و بعد از دقایقی پلک 

 سنگین شد... 

اش را حس کرد و فورا چشم باز کرد؛ سرش را باال  روی گونه  های دستینوازش

گرفت که درد توی گردن و فکش پیچید و صورتش جمع شد. عضالت گردن و  

باال برد و پشت  صورتش به خاطر نشسته خوابیدن درد گرفته بود؛ دستش را 

  اش را ماساژ داد. همان حین نگاهش به نوید افتاد که با اخم ظریفیگردن و گونه

 کند. دستش از حرکت ایستاد و آهسته لب زد:» سالم«نگاهش می

 جا خوابیدی؟ سالم، چرا این -

 دار بود:لحنش غمگین و بغض

 منتظر تو بودم، که باهات حرف بزنم. -

کرد:» زود حرفاتو بگو و برو های پیراهنش را باز مینوید از جا برخاست و دکمه

 ام.«که خیلی خوابم میاد، خسته

 اش از بغض لرزید و پشت سرش ایستاد. چانه
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خوای باهام قهر باشی؟ چکار کردم مگه نوید؟ فقط کنم... میفرداشب عقد می   -

 خواستم ازدواج کنم. 

برگردد و نگاهی کند گفت:» مبارکت باشه، خوشبخت بشی.   نوید بدون اینکه 

 منم قهر نیستم«

 کنی؟ اگه قهر نیستی چرا نگام نمی -

های نسیم از اشک خیس بود و لب باز کرد:» مگه آهسته سمتش برگشت؛ چشم

خواستی؟ قول  خواستی درس بخونم موفق باشم؟ مگه خوشبختیم رو نمی نمی

دم درسمو خوب بخونم، سپهر هم آدم بدی نیست... خوشبخت میشم نوید؛  می

 دم.«قول می 

اش فشرد و لتید و نوید او را در آغوش کشید. سر به سینهاشکش روی گونه غ

تر فشرد و روی موهایش را  های نوید او را محکماش را خفه کرد؛ دستهق هق

 بوسید.
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هرکاری کردم تا نظرت عوض بشه، تا اشتباه نکنی. من فقط نگرانتم نسیم؛ به   -

نمی  عوض  تصمیمت  که  حاال  نگرانتم.  فقط  میخدا  فقط  بشه  آرزوی  تونم  رات 

 خوشبختی کنم؛ امیدوارم هیچوقت پشیمون نشی.

ها با هم در مسابقه بودند و نسیم هر لحظه که به زمان ها و ساعتها، دقیقهثانیه

شد. خالی از هر شور و شوق،  شد، تالطم وجودش بیشتر میتر میعقد نزدیک

آغوش باد ی پاییزی که خودش را به  خالی از انگیزه و امید، مثل برگ خشکیده 

اش را به دست تقدیر سپرده  سپرده تا باد او را به هر کجا که خواهد ببرد؛ آینده

 بود. 

خانواده با  قرار  محضرازدواج  طبق  در  همگی  بعدازظهر  هفت  ساعت  سپهر،  ی 

جمع بودند. نسیم کنار سپهر نشسته بود و گاهی از زیر حریر چادرسفیدش به 

با کت شلوار طوسی رنگ و را میکرد و سپهر  ی مقابلش نگاه میآینه دید که 

رفت. های دستش ور میپیراهن سفید، سرش را کمی پایین گرفته و با انگشت

عاقد شروع به خواندن خطبه کرد و نسیم پلک بر هم گذاشت و فشرد. صدای 

 سائید بلند شد:» عروس رفته گل بچینه...« سحر که باالی سرشان قند می
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رار کرد... نسیم اما حس کسی را داشت که برای انتقام  بار دوم عاقد خطبه را تک

شد و داغ  ی دار کشانده باشد، با مرگ او چیزی عوض نمیاز قاتل او را پای چوبه

اش به سپهر فقط برای خواهد زهرش را بریزد. بلهشد اما مصرانه می دلش کم نمی 

د:» عروس انتقام از خودش بود، از عشقش، از محسن... باز صدای سحر بلند ش

 رفته گالب بیاره«

بار تمام توانش را به کار برد و  فشرد، ایندست هایش مشت شد و چادر را می

 ی بزرگترا... بله!«اش چکید لب زد:» با اجازههمزمان با قطره اشکی که روی گونه

های نسیم صورتش را خیس کرد.  ها بلند شد و اشک ها و تبریکصدای کف زدن

را آهسته روی اینکه  گونه  دستش  از  بعد  فرو خورد؛  را  هایش کشید و بغضش 

سپهر بله را گفت و عقد تمام شد، سمت نسیم مایل شد و چادر سفیدش را از 

های خیس از اشک نسیم ثابت ای نگاهش به چشمجلوی صورت کنار زد. لحظه

ماند؛ با مکث اندکی حلقه را برداشت و دست نسیم را در دست گرفت. دخترک  

ها ی طالیی در انگشتش هیچ حس خوشایندی نداشت؛ تبریکآن حلقهاز دیدن  

با بی را  مابقی رسومات  و  از سر  و هدایا  لبخندهای تصنعی  میان  اکراه  و  میلی 
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خانوم با لبخند  گذراند و ساعتی بعد هر دو خانواده از محضر بیرون رفتند. منیره

جوون شام رو با هم بیرون دین این دو تا  رو به احمدآقا گفت:» احمدآقا، اجازه می 

 گردن.« باشن؟ شب رو زودتر برمی

 تونن برن.«احمد سر روی شانه خماند و لب باز کرد:» بله، مانعی نیست. می

سپهر با خوشرویی تشکر کرد و دست نسیم را گرفت؛ از جمع خداحافظی کردند 

ای در فضای ماشین پخش شده و سمت ماشین رفتند. آهنگ مالیم و عاشقانه

رفت که گرمای دست ی دستش ور میود؛ نسیم تکیه به صندلی زده و با حلقهب

سپهر او را از فکر و خیال بیرون کشید. سپهر حینی که با یک دست فرمان را 

نگه داشته بود، دست نسیم را به گرمی فشرد و با لبخند گفت:» همیشه اینقدر  

 حرفی؟« ساکت و کم 

 .. چی بگم آخه؟«نسیم با لبخند محوی جواب داد:» نه.

با هم آشنا شدن کلی حرف نگفته می  - از  برای دو تا آدم که تازه  تونه باشه؛ 

 خودت بگو. 
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نسیم نگاهش را پایین انداخت، حرفی برای گفتن نداشت؛ شاید کنار کسی که 

 شد اما کنار سپهر هیچ حرفی نداشت.  دوستش دارد خیلی پرحرف هم می

می   - فکر  که  چیزی  اون  از  من بیشتر  باشه  یادت  اما  هستی!  خجالتی  کردم 

 خجالتی دوس ندراما...  

جوابش تنها لبخندهای مالیم و سرد نسیم بود. ماشین جلوی رستوران متوقف  

شد و دخترک کمربندش را باز کرد تا پیاده شود که سپهر صدا زد:» نسیم منو  

 ببین«

ای  ؛ طرهنسیم نگاهش سمت سپهر چرخید و منتظر بود که دست سپهر جلو آمد

با   ریخت،  صورتش  کنار  و  کشید  بیرون  سفیدش  شال  زیر  از  را  موهایش  از 

جوری خیلی اش کشید و با لبخند گفت:» اینانگشت، نرم و نوازشگونه روی گونه

 تری؛ حاال پیاده شو« قشنگ 

ای مات و مبهوت نگاهش کرد، با اخم ظریفی آهسته روی موهایش  نسیم لحظه

د و منتظر گفت:» نشستی چرا عزیزم؟ پیاده شو دست کشید. سپهر پیاده ش

 دیگه!«
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نسیم پا از ماشین بیرون گذاشت و ماشین را دور زد؛ کنار سپهر ایستاد و دست 

زد،  در دست هم وارد رستوران شدند. تمام مدت غذاخوردن را سپهر حرف می

هایش برای آینده و هر حرف دیگری مربوط به خودشان. از اوضاع درسی، برنامه

اش  های درسی صحبتش شد و از برنامه آنقدر صحبت کرد تا بالخره نسیم هم هم 

گفت. حس سرد و غریبی که داشت نرم نرمک از میانه برداشته شد و مثل یک  

روی  دوست گرم صحبت با سپهر شد. بعد از خوردن غذا، سپهر پیشنهاد پیاده

داد. چراغ را  رستوران  کنار  فضای سبز  گدر  بلند،  پایه  مسیر های  کنار  و  وشه 

درخت بین  شده  فوارهسنگفرش  شُرشُر  صدای  و  بود  روشن  میان  ها  آب  های 

ها سرگرم بازی بودند و صدای رسید. بچههای گرد و کوچک به گوش می حوض

 شان در فضا پیچیده بود.  پر شور و نشاط

از کمی قدم زدن، گوشه نیمکتی نشستند.  بعد  ای دنج و خلوت کنار هم روی 

س دستش سپهر  بود،  زده  تکیه  نیمکت  پشت  را  دستش  و  شد  متمایل  متش 

دیگرش روی پای نسیم نشست و دخترک مور مورش شد. کمی خودش را جمع  

کرد و معذب بود که سپهر گفت:» از فردا باید بیشتر کار کنم، بیشتر درس بخونم؛  
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وری  ج سال یا نهایت یک سال و نیم مراسم عروسی رو بگیرم. اینتا بتونم سر یک

 شاید کمتر وقت کنم که همو ببینیم.«

می آزار  را  او  پایش  روی  سپهر،  دست  حرکت  هنوز  که  لبخندی نسیم  با  داد 

 ها گرفت. تصنعی دست سپهر را از روی پا برداشت و میان دست

 کنم. اشکالی نداره، من توقعی ندارم؛ درکت می -

کرد، آب دهانش یهای سپهر را حس م شان آنقدر کم بود که گرمای نفسفاصله 

 شه!« را فرو داد و ادامه داد:» او...م، بهتره بریم. دیگه داره دیر می

دست  روی  نگاهش  و  نشست  سپهر  ابروهای  بین  ظریفی  و  اخم  نسیم  های 

 صورتش چرخید و باال و پایین رفت. با تردید پرسید:» دوست نداری؟!«

 و؟«زده لب زد:» چیهای نسیم لرزید و ماتنی نی چشم

 این نزدیکی رو؟   -
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خورد و حرفی نزد هایش برای جواب دادن تکان نمیدهانش خشک شده بود؛ لب

که سپهر با یک حرکت از جا بلند شد و با همان اخم کمرنگ گفت:» پاشو بریم... 

» 

 نسیم لب گزید و از جا برخاست، مستأصل لب باز کرد:» سپهر من... « 

داشت و نگاهش به رو به رو بود  سپهر حرفش را قطع کرد و حینی که قدم برمی 

گذره که  گفت:» مهم نیست، بهش فکر نکن. حق داری، چند ساعتی بیشتر نمی

 محرم شدیم.« 

دلخوری اما در نگاه سپهر پیدا بود و نسیم درمانده و ناچار دنبال حرفی بود برای 

 ه زبانش نیامد.دلجویی اما هرچقدر تقال کرد حرفی ب

*** 

ساعت از ده شب گذشته بود و مهدخت به خانه برنگشته بود؛ مطهره دلواپس و  

می  قدم  در حیاط  مدام  انگشتنگران،  میان  را  روسریش  پَر  و  میزد  فشرد.  ها 

ها ستون کرد؛ کمی به جلو خم شد هایش را به نرده پرهام وارد ایوان شد و دست
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تو تو خونه  بیا  مامان  اصال شاید شب خونه  و گفت:»  قرآن؛  مونده رو  باباش  ی 

 خب!«

گرده. حتما یه اتفاقی افتاده؛ قراری لب گشود:» نه، بهم گفت برمیمطهره با بی

یزدانی   وکیلش  این  یا  خونشون  از  شماره  یه  کاش  خاموشه.  که  گوشیشم 

 داشتیم.« 

می  که  من  داد:»  تکان  سر  و  کشید  پوفی  هیچی  پرهام  نگرانی؛  بیخودی  گم 

 یست.«ن

همان لحظه کلید توی قفل در چرخید و پرهام با پوزخندی گفت:» هه! نگفتم  

ی پا چرخید؛ غرولندکنان نگران نباش؛ ایناهاش اومد!« این را گفت و روی پاشنه

ای به  وارد خانه شد. مطهره سمت در قدم تند کرد و در باز شد؛ مهدخت با چهره

 جان وارد حیاط شد. غم نشسته و پاهایی بی

 اومدی دخترم؟ من که مُردم از نگرانی! گوشیت چرا خاموشه؟ -

شد جواب داد:» ببخشید، از صبح به شارژ  با صدایی که به زحمت از گلو خارج می

 وصل نکرده بودم خاموش شد.«
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 ی تخت نشست.  سالنه سالنه سمت تختگاه حیاط رفت و لبه

 شده حاال؟ چرا اینقدر پریشونی؟ چی -

لرزید و اش میهایش از شدت بغض فرو خوردهی چشم کاسه دو گوی مشکی در  

 صدایش غمگین بود.

ی  باره. صبح رفتم خونهحالم هیچ خوش نیست؛ از در و دیوار واسم مصیبت می  -

 تونه بگه.  گه بابام یه حرفای مهمی داره که نمیبابام... یه حس قوی بهم می

جوری  باعث شده ایناش نشست و پرسید:» چرا؟ چی  دست مطهره روی شانه 

 فکر کنی؟«

زنه؛ دستاش جون نداره،  شه و دو دو میبینه چشاش درشت میمائده رو که می  -

شه. من نگاه عصبی بابا رو خوب  فهمم که حالش عوض می زبون نداره بگه اما می

خونهمی اون  دختر  انگار  نه  انگار  که  پری  نیست،  مهران  اما  و  شناسم!  اس 

  مسئولیتی حالیش بشه.

 مطهره نگاه متأسفش را به مهدخت دوخته و دستش را گرفته بود.  



www.taakroman.ir  

 
  

 
445 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

دونم چیه رو بابا فهمیده که سکته کرده؛ مائده  ای که نمیمطمئنم همین قضیه  -

پیچ کردم اما چیزی دستگیرم نشد. از آقای یزدانی خواستم واسم وقت  رو سؤال

ماجرا   بلکه فهمیدم  بزنم  با مهران حرف  برم  بگیره  از مالقات  فقط  مائده  چیه! 

 گودرز پول نگرفته، قضیه به این سادگی نیست.

آب دهانش را قورت داد و قطره اشکش را از روی گونه پاک کرد، نگاهش را از رو  

 داد. هایش گوش میبه رو گرفت و به مطهره دوخت که صبورانه به حرف

 دونی راجع به فرید چی گفت؟راستی گفتم یزدانی؛ می -

 چی؟ -

نی گفت مژگان رو خیلی سخت پیدا کرده چون از اون محله رفته بودن، یزدا  -

و جو و تحقیق آدرس جدید رو گیر آورده. به محض اینکه حرف  اما بالخره با پرس

و  از فرید و ماجرای پخش عکسا و اینا شده مژگان رنگ عوض کرده و خودش 

بازی بحث رو تموم    زده اون راه که من خبر ندارم و اشتباه گرفتی و بعدم با کولی 

 کرده. 
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اشک و  گرفت  دندان  به  لب  در مهدخت  شده  حبس  نفس  شد؛  سرازیر  هایش 

طور که پیگیر بوده اش را بیرون داد و ادامه داد:» آقای یزدانی گفت همینسینه

رفته تا بلکه بتونه با مژگان صحبت کنه، یه روز پلیس اومده و مژگان  و مدام می

رفته   هم  یزدانی  برده.  اونرو  سایت  کالنتری،  یه  با  مژگان  شده  متوجه  جا 

 همسریابی همدستی داره! عکسای منم بوده.« 

 مطهره گیج و گنگ، ابرو در هم کشید و سرش را به طرفین تکان داد.

 گی مهدخت؟ یعنی چی؟ گیجم کردی! چجور سایتی؟چی می -

 اش را باال کشید.هایش را پاک کرد و بینیدخترک با سرانگشتان اشک

گرفتن فرستادن پول می هایی هست واسه همسرموقت... عکس مییه سایت   -

شده. طرف مقابل هم که معموال مردهای متأهل یا  اما خبری از عقد و هیچی نمی

کردند. تا اینکه یه نفر شاکی مجرد و آبرومند بودن از ترس آبرو شکایتی نمی

 شه و ...می
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هایی گرد شده از تعجب داخت، با چشممطهره نفسش را بیرون داد و ابرو باال ان

می چیزا  چه  نشنیده!  و  ندیده  چیزای  حق  به  سایت  گفت:»  آدم!  شنوه 

 همسریابی...« 

رشته و  شد  بلند  خانه  زنگ  روسریصدای  مطهره  بُرید.  را  کالمشان  را  ی  اش 

 جلوتر کشید. 

 کیه این وقت شب؟ -

نرده روی  که  و  سمت چادرش  آمد  بیرون  خانه  از  پرهام  که  رفت  بود  ایوان  ی 

 رم.«دمپایی به پا کرد. با اخم کمرنگی گفت:» صبرکن مامان؛ یزدانیِ خودم می

 کردی در رو! خب باز می -

احوالپرسی رفت؛ صدای  در  و سمت  نداد  میپرهام جوابی  به گوش  رسید.  اش 

 برم ببینم چکار داره!«  مهدخت از جا برخاست و لب زد:»

رفت که پرهام با نگاهی به حیاط و دیدن مادرش که چادر سر کرده  سمت در می 

بود از جلوی در کنار رفت. رهام وارد حیاط شد و با مطهره احوالپرسی کرد؛ با 
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باز کرد:» مهدخت خانوم ما ساعت  اعتراض  به  به مهدخت لب  اخم غلیظی رو 

م؛ یک ساعت بعد هرچی زنگ زدم خاموش  هشت از همدیگه خداحافظی کردی

 بودی! نگفتم رسیدی زنگ بزن؟!« 

شرمنده گفت:»  آهسته  صدایی  با  و  انداخت  زیر  به  سر  شرمگین  ام، مهدخت 

تون پیاده شدم جا که از ماشینقدر که فکرم درگیر بود اصال یادم رفت. اوناین

 زنان اومدم، گوشیمم خاموش شده بود.« تا خونه قدم

 را به طرفین تکان داد. رهام سرش

که   - مدرکی  همه  این  با  اونم  افتاده!  گیر  طرف  باشی  خوشحال  باید  که  االن 

 دستمون اومده راحت ده سال زندانی داره. 

ای از  حرف نگاه غمگینش را به زمین دوخته بود که صدای دختربچهمهدخت بی

 ها را جلب کرد.بیرون به گوش رسید و نگاه

 دارم!   بابایی من دسشویی -
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اش  اشاره   رهام با شرم لب گزید و سمت در برگشت؛ بیرون سرک کشید و انگشت

 را باال گرفت و تشر زد:» هیس! آبرومونو بُردی کُل محله فهمیدن! االن میام.«

 مطهره صدا زد:» دخترتونه؟ خب بیاریدش داخل «

 .خانوم جمع بشهشیم؛ اومدم فقط خاطرم از مهدختنه دیگه مزاحم نمی -

 شه تا خونه. چه مزاحمتی؟ بچه اذیت می -

چادرش را روی سر مرتب کرد و بدون تعلل سمت در رفت؛ با خوشرویی رو به  

چشمدختربچه و  رنگ  طالیی  فرفری  موهای  با  که  ساله  پنج  تقریبا  هایی ای 

بیا   عسلی داخل ماشین بود گفت:» به به چه عروسک خوشگلی، بیا دخترم... 

 «جا برو دسشوییاین

با شیرین پیاده شد؛  باز کرد و دخترک  را  قفل ماشین  ناچار  زبانی جواب  رهام 

 داد:» من که عروسک نیستم، آدمم اسمم لِناجونه.«
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روی   لبخند  دخترک  سکرآور  لحن  و  بود  لِنا  با  کردن  صحبت  سرگرم  مطهره 

نداره شماره لب اشکالی  اگه  پرهام گفت:»  به  بود. رهام رو  نشانده  ی  های همه 

 ون یا منزل رو بدین تا دومرتبه مشکلی پیش اومد من بتونم تماس بگیرم.«خودت

پرهام سر تکان داد:» بله، حتما. امشب اتفاقا خودمون هم همین فکر رو کردیم. 

 ما هم نگران مهدخت خانوم بودیم.«

شماره رهام  و  پرهام  که  گوشیحینی  در  را  یکدیگر  ذخیره های  هایشان 

ی لنا در ی مطهره رفت. صدای نازک و کودکانه ه کردند، مهدخت سمت خانمی

 زند.رسید که با مطهره حرف می خانه به گوش می

 به چه بوی غذایی هم میاد خونتون؛ خاله اسمت چیه؟او...م، به -

 مطهره درب توالت را برای دختربچه باز کرد.

 خوای شام رو پیش ما باش؟ام؛ غذا هم قابل شما رو نداره میمن مطهره -
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دخترک ابروهایش را باال پراند و جواب داد:» نه ممنون، من که خاله شکوفه زود 

بره  بهم شام می باید  و  داره  کار واجبی  بابا گفت  بود ولی  االنم وقت خوابم  ده 

 بیرون؛ به منم گفت باهاش بیام.«

این را گفت و وارد توالت شد؛ در را بست و مطهره سمت مهدخت رو گرداند و با  

 میز غذاخوری گفت:» بشین دخترم؛ ما هم شام نخوردیم تا تو برگردی.«  اشاره به

 ام، امشب همه رو به زحمت انداختم.شرمنده  -

 شدم.حال می  فدای سرت؛ شاید منم بودم همین -

دامن  و  آمد  بیرون  توالت  از  لنا  که  نشست  و  عقب کشید  را  مهدخت صندلی 

صورتیچین کوتاه  و  میدار  مرتب  را  خاش  مهدخت میازه کرد،  که  کشید  ای 

 گفت:» لنا جون خب چرا خونه نموندی که بخوابی؟« 

دختربچه ابروهایش را باال داد و با ترس اندکی جواب داد:» تهنایی که نباید خونه 

 باشم، آقا دزده شاید اومد!«

 مهدخت ریز خندید و لب زد:» مگه مامانت نیست؟«
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 لنا شانه باال انداخت و گفت:» نه! مامانم رفته پیش خدا « 

لبخند مهدخت و مطهره خشکید و نگاهشان با تأثر سوی هم چرخید. مهدخت  

چهارده سال داشت که مادرش را از دست داده بود و حاال لنای کوچک چقدر  

بزربرایش سخت این غم  بود  نبودن فرشتهتر  مادر، در زندگی.  گ! غم  ای مثل 

های مهدخت لرزید و از جا بلند شد، دخترک را در آغوش کشید و موهایش لب

 لرزید.را بوسید؛ سعی داشت بغضش را در گلو خفه کند اما صدایش می

ببخشید که امشب خوابت دیر شد؛ بابا به خاطر من مجبور شده از خونه بیاد   -

 یر اومدم خونه و همه رو اذیت کردم! بیرون. من امشب د

لنا از آغوش مهدخت بیرون آمد و با لبخند عمیق و شیرینی گفت:» نه... واسه 

 تو نبوده که! بابا گفت بزن بریم منزل یار، مگه تو یاری؟«

شان رد  مطهره لب گزید و اخم ظریفی بین ابروهای مهدخت نشست؛ نگاهی بین

 » چرا اخم کردی خاله؟ بابام حرف بدی زده؟« و بدل شد که لنا دومرتبه پرسید:

 مطهره لبخندی تصنعی زد و جواب داد:» نه خاله، برو که بابا منتظرته.«
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های کوچکش سمت در دوید و مطهره ای گفت و خداحافظی کرد؛ با قدملنا باشه

 اش رفت. مهدخت مردد روی مبل نشست.برای بدرقه

پلحظه و  مادر  یزدانی،  رفتن  از  بعد  سمت  ای  مطهره  شدند؛  خانه  وارد  سر 

آشپزخانه رفت و رهام با اخم ظریفی سمت کاناپه آمد و نشست. با ابروهای در  

با ناخن روی دسته کشید؛ مهدخت ی مبل میهم کشیده عمیق در فکر بود و 

برای کمک به مطهره خواست از جا بلند شود که با صدای پرهام نیمخیز ماند و  

 باز روی مبل نشست. 

 ود دکتر گفت اونجا کار کنی؟ دفتر یزدانی؟خ -

 مهدخت گنگ لب زد:» آره، چطور؟«

پرهام به پشت سرش نگاهی انداخت؛ مطهره را که سرگرم کار دید کمی سمت 

شه برادرانه یه خواهشی ازت  مهدخت مایل شد و با صدایی آهسته گفت:» می

 بکنم؟«

 طور گیج و مات سر جنباند.دخترک همان



www.taakroman.ir  

 
  

 
454 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 کنم ... بفرمایید.می بله، خواهش -

جون هر کی دوس داری یه کاری نکن این یزدانی هی بهونه دستش بیاد و راه   -

ی بابات و  برمت دفتر، دادگاه، خونهبه راه مسیرشو کج کنه بیاد اینجا! خودم می

 هرجا که خواستی فقط راه پای این یزدانی رو به این خونه باز نکن! 

ابرو کج کرد:» یزدانی آدم بدی نیست؛ یخورده مهدخت آب دهانش را فرو داد و  

 شوخ و شنگ هست ولی چشم و دل پاکه!«

گم پرهام نوک زبانش را روی لب کشید و پلک بر هم زد:» بر منکرش لعنت، نمی

گفت ناموسش بره اونجا کار کنه. یزدانی  آدم بدیه؛ اصال اگه هرز بود که دکتر نمی

شم این میاد اینجا؛  اما من اذیت می  شناسم.رو نشناسم دکتر رو که خوب می

 حس خوبی بهش ندارم؛ خیالمو راحت کن آبجی!«

می  صدایش  آبجی  لفظ  با  پرهام  که  بود  مرتبه  به اولین  شد  میخ  نگاهش  زد؛ 

های ملتمس پرهام و فکرش پرکشید به خاطرات تلخ گذشته. کسی که او  چشم 

حراج گذاشته بود. نفرت   زد تمام عفت و آبرویش را بهرا خالصانه آبجی صدا می 

هایش مشت شد؛ با غیظ دندان فشرد و با حالی در وجودش شعله کشید و دست 
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ذارم یزدانی دیگه اینجا بیاد اما تو هم دیگه  دگرگون رو به پرهام گفت:» من نمی

 ترم!«بهم نگو آبجی؛ همون مهدخت راحت

شپزخانه رفت اما فورا از جا برخاست و در مقابل نگاه هاج و واج پرهام، سمت آ

نه برای کمک؛ بلکه با صدایی لرزان رو به مطهره خطاب کرد:» ببخشید که من 

تا این وقت شب شام نخورید؛ شرمنده  اما االن حالم اصال خوب  باعث شدم  ام 

 خورم فقط به خواب و استراحت نیاز دارم.« خوام برم باال. شام نمی نیست می

با شب بخیری کوتاه، ف و  با این را گفت  از مطهره گرفت و  رصت حرف زدن را 

بیقدم  تند،  به صدا زدنهای  از  توجه  رفت؛ مطهره  بیرون  از خانه  های مطهره 

آشپزخانه بیرون آمد و رو به پرهام تشر زد:» پرهام چی گفتی که گذاشت رفت؟! 

 شام کشیده بودم!« 

آبجی،  هایش را تکان داد:» هیچی بخدا، گفتم  پرهام شانه باال انداخت و دست

 قاطی کرد گفت دیگه بهم نگو آبجی!« 
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گفتن   آبجی  از  دختر  این  تو...  از دست  پرهام  وای  نالید:»  و  فشرد  لب  مطهره 

ی خوشی نداره؛ متنفره از اینکه مرد غریبه آبجی صداش بزنه. پاشو، پاشو  خاطره

 کنه!«خواهی کن بیارش شام بخوره اینجوری تا صبح ضعف میبرو معذرت

 یش را باال انداخت و پوفی کشید.پرهام ابروها

 من از کجا بدونم خب؟! سگ تو روح این شانس من...  -

 غرولندکنان از جا برخاست و رفت.

تقه داد؛  بیرون  را  نفسش  رسید،  که  خانه  در  زد:»  پشت  صدا  و  زد  در  به  ای 

 خانوم...«مهدخت

لب    هایی سرخ از اشک سرک کشید؛ پرهامدر آهسته باز شد و مهدخت با چشم 

دونستم ناراحت میشی! مامان االن به دندان گرفت و متأسف گفت:» من که نمی

 بهم گفت که روی این کلمه حساسی...« 

مهدخت با لبخندی تصنعی جواب داد:» نه، من امشب حالم خوب نبود؛ این کلمه 

 فقط بهانه شد برای بهم ریختنم! ببخشید که تند رفتم.«
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بریم  کن.  فراموش  نیست،  مهم  کرد:»  باز  لب  دلجویانه  نرم،  لبخندی  با  پرهام 

 پایین که غذا از دهن میوفته!«

پاشنه به روی  ناچار  دخترک  نداد؛  تعارف  فرصت  مهدخت  به  و  چرخید  پا  ی 

دنبالش راه افتاد. مطهره میز را چیده بود و به انتظارشان بود که هر دو وارد خانه 

بی  لحظهآنکه حرشدند؛  اتفاقات چند  از  بزنند مشغول غذا خوردن  فی  قبل  ی 

شدند. مطهره خواست سکوت سنگین خانه را در هم شکند و کمی مهدخت را 

خوام  از فکر و خیال رها کند؛ با لبخند رو به مهدخت گفت:» پنجشنبه شب می

 برای پسرم برم خواستگاری؛ همراهمون میای مهدخت جان؟«

زده  اشق و چنگال را داخل بشقاب گذاشت و مهدخت ماتپرهام به سرفه افتاد، ق

کرد. پرهام لیوان آب را برداشت و قلوپی از آن خورد و رو به مادرش نگاهش می

 آ مادرِمن!« دوزیبُرّی و میگفت:» کی؟ کجا؟ واسه خودت می

مطهره با اخم تای ابرویش را باال انداخت:» ریش و قیچی رو دادم دست خودت 

شه اما هنوز یه مرغم توو خونه  هیچی داره نزدیک به سی سالت میچکار کردی؟  

 نداریم چه برسه عروس؟!«
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خوای  پرهام دستش را باال برد و به مزاح لب باز کرد:» خو مادر من مرغ اگر می

گفتی؛ از زنده تا بریون، همه مدل واست میارم اما دور عروس رو خط  زودتر می

 بکش!«

بحثشان گوش سپرده بود؛ مطهره با غیظ تشر زد:»  مهدخت با لبخند مالیمی به

داشتی نه قد می ی قد و نیمیعنی چی که خط بکشم؟ تو االن باید دو سه تا بچه

که گفتم، من واسه پنجشنبه شب  جوری یالقوز راه میری واسه خودت! همیناین

 ذارم واسه خواستگاری!«با ملوک خانوم قرار می

شقاب گذاشت و با صدایی متعجب و نسبتا بلند  هایش را دو طرف بپرهام دست

 خوای بریم خواستگاری پونه؟!«گفت:» با کی؟! ملوک خانوم؟ می

 مهدخت پقی خندید و لب زد:» پرهام و پونه! معلومه خیلی با هم تفاهم دارین!«

ترسم دو روز دیگه خبر نامزدی مطهره اما با جدیت لب باز کرد:» واال به خدا می

 « اونم بیارن! 

شام را در فضایی گرم و صمیمی، میان خنده و شوخی خوردند و مهدخت برای  

هایش را فراموش کرد و کمی از  ها بود مشکالت و غصهچند ساعتی که پیش آن
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دنیای پر ار رنج خود دور شد؛ هرچند برای آبجی گفتن پرهام زود از کوره در  

گرفت، برادری پرهام  می  خانم و پسرش انسرفته بود اما هرچقدر بیشتر با مطهره

 کرد. را بیشتر احساس می

*** 

های نزدیک ظهر بود و دفتر کار با وجود روشن بودن کولر باز هم گرم بود و دانه

نم  آهسته  کاغذی  دستمال  با  بود.  نشسته  مهدخت  پیشانی  بر  عرق  ریز 

ها شد؛ چندین برگه از الی  اش را گرفت و مشغول مرتب کردن پروندهپیشانی

 اش را به عقب هُل داد. ای روی زمین افتاد و مهدخت صندلیهپوش

 وای خدا... عجب گندی زدم! مال کدوم پرونده بود؟!   -

برگه و  صندلی  زیر  شد  جمعخم  را  میز  زیر  شده  پخش  میهای  که  آوری  کرد 

ای به در خورد و متعاقبا در باز شد. از همان زیر میز، نگاهش سمت در رفت تقه

ی مشکی و چرم را دید که وارد شد و صدایی بم به  کفش مردانه که یک جفت  

 گوشش رسید.

 سالم -
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برگه تند  تند  که  حینی  و  شد  برمیدستپاچه  را  سالم، ها  داد:»  جواب  داشت 

 بفرمایید.«

این را گفت و از پشت میز بیرون آمد؛ هنوز نگاهش به ارباب رجوع نیوفتاده بود 

اش نامرتب بود. تر گرمش شده بود و مقنعهو به خاطر خفگی هوای زیر میز بیش

کرد که مرد ادامه داد:» خسته  اش را مرتب میها را روی میز گذاشت و مقنعهبرگه

نباشید. با آقای یزدانی کار دارم؛ وقت قبلی نداشتم اما بگید کیوان حاتمی اومده 

 شناسن.« می

د. آب دهانش  ای مکث کربا شنیدن نام کیوان حاتمی قلبش فرو ریخت و لحظه

ی بهزاد...  را فرو داد و نگاهش را نرم و آهسته باال گرفت؛ کیوان بود، جگرگوشه

 اش! با صدای مرتعش لب باز کرد: پسر همان قهرمان زندگی 

 ب... بله، بله االن میگم بهشون، ب... ب... بفرمایید بشینید. -

یش هاکیوان روی صندلی نشست و مهدخت طوری که سعی داشت لرزش دست

 را کنترل کند، گوشی روی میز را برداشت؛ رهام خیلی زود جواب داد:

 بله؟  -
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 اوم... عه... آقای کیوان حاتمی تشریف آوردن...  -

حرفش را کامل نکرده بود که گوشی قطع شد و بالفاصله در اتاق باز شد. رهام با  

 خوشرویی و لبخندی عمیق سمت کیوان آمد.

 بی پسر؟به... آقا کیوان گل، خوبه -

مردانه یکدیگر را در آغوش گرفتند و رهام با لبخند گفت: » چه عجب چشممون  

 به جمالت روشن شد! کم پیدایی؟«

کیوان با لبخند جواب داد: » کم سعادتیم؛ چند مدت سخت مشغول درس خوندن 

 بودم. ترم آخر هست و پایان نامه و این حرفا!« 

 خدمت باشیم جناب مهندس!« رهام سمت اتاق اشاره کرد:» بفرمایید در 

 کیوان وارد اتاق شد و رهام رو به مهدخت گفت:» دو تا قهوه لطفا«

سمت اتاق رفت و مهدخت فورا وارد آبدارخانه شد؛ قبل از هر کاری کمی آب 

لیوان ریخت و الجرعه سر کشید. چشم سرد   با نفسی  داخل  هایش را بست و 

 تاب بود برای خبری از بهزاد.عمیق سعی کرد به خودش مسلط باشد؛ دلش بی



www.taakroman.ir  

 
  

 
462 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

های قهوه را داخل سینی گذاشت و از آبدارخانه  ساز را روشن کرد و فنجانقهوه

شد؛ رهام پشت   بیرون رفت. پشت در اتاق که رسید آهسته به در ضربه زد و وارد

میزش نشسته بود و کیوان روی صندلی مقابلش. ابتدا فنجانی را روی میز مقابل  

کیوان گذاشت و بعد سمت میز رهام قدم برداشت که کیوان با تشکری کوتاه از  

ی عسل مجبور  مهدخت، شروع به صحبت با رهام کرد:» به خاطر پیگیری پرونده 

بابا  حال  طرفی  از  تهران،  برگردم  نمی  شدم  و  نیست  خوب  عسل  اصال  خوام 

 طوری... « این

ی مهدخت کالمش را بُرید. دخترک با شنیدن صدای شکستن فنجان و جیغ خفه

ی میز گذاشته  پرتی فنجان را لبههای کیوان حالش آشفته شد و با حواسحرف

های شلوار رهام و مهدخت پاشیده بود و فنجان روی زمین افتاد. قهوه روی پاچه

ی فنجان بود. دستپاچه گفت:» ب... ب...  های خُرد شدهکف اتاق پر از تکه بود و

 ببخشید؛ ببخشید آقای...«

دانست از جا بلند شد و با آرامش گفت:» اش را خوب میرهام که دلیل آشفتگی

 هیچ اشکالی نداره، مهم نیست! برو جارو و طی بیار.« 
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ان نگاهی بیاندازد از اتاق  مهدخت لب گزید و با شرمندگی بدون اینکه به کیو

انداخت و رو به کیوان   با رفتن مهدخت، رهام نگاهی به شلوارش  بیرون رفت. 

 گردم.« گفت:» ببخشید؛ االن برمی

اتاق بیرون رفت و وارد آبدارخانه شد؛ مهدخت به محض دیدن   از  بدون تعلل 

پرسید:»   نگران و آشفتههای بلند سمتش رفت و مقابلش ایستاد. دل رهام، با قدم

 بهزاد چی شده؟ چرا حالش بده؟ تو رو خدا بهم بگید!«

 هایش روی گونه چکید و رهام فورا در را بست تا صدایشان بیرون نرود. اشک 

کنی؟ یه کسالت هیس! آروم باش دختر... هیچی نشده بابا؛ چرا شلوغش می  -

 جزئی داره! 

گید. .. نه... دروغ میمهدخت سرش را به طرفین تکان داد و ناباور لب زد:» نه.

کرد، پاشم یه بار زخم شده بود. حتما مریضی  بهزاد این اواخر خیلی سرفه می 

 مهمی داشته واسه همین ترکم کرد مگه نه؟!«

بار تشر زد:» ای بابا... این مهمالت چیه به  رهام کالفه سرش را تکان داد و این

شه؟ بهزاد چه حالی می   دونیچیو؟! میخوای کیوان بفهمه همهبافی؟ می هم می 
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هاش هیچوقت نفهمن؛ تو سَرِت بِره  ی بهزاد از تو همین بوده که بچهتنها خواسته

 قولت نباید بره! حاال هم ساکت باش تا کارارو خراب نکردی!« 

مهدخت بغضش را در گلو خفه کرد و رهام با عصبانیت طی و جارو را برداشت و 

که شد، کیوان کنار پنجره ایستاده و نگاهش  از آبدارخانه بیرون رفت. وارد اتاق 

را به خیابان دوخته بود. با دیدن رهام گفت:» چرا خودش نیومد جارو بکشه؟ دو  

های دقیقه اومدم باهات حرف بزنم چه کاری درست کرد! از کجا میاری این منشی

 درپیتی رو؟!«

گفت:» نه، زد با لبخند کجی  های فنجان شکسته را جارو میرهام حینی که تکه

 جوری نیست. این یکی دختر خوبیه؛ االنم از خجالتش نیومد!« این

نکنه   ببینم  خوبیه؟!  دختر  بابا!  نه   « زد:  نیشخند  و  پرید  باال  ابروهایش  کیوان 

 خبراییه؟ اما فکرکنم نصف سن تو رو داشته باشه نه؟« 

 رهام نرم خندید. 

خبری نیست. به قول خودت    گُرخه! نه بابا هیچ شنوه میجوری االن مینگو این  -

 نصف سن منو داره! 
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طی و جارو را کنار اتاق گذاشت و روی صندلی نشست؛ با دستمال شلوارش را  

 ی عسل... «پروندهگفتی کیوان جان؛ می کرد و گفت:» تمیز می

کیوان نفسش را با صدا بیرون داد و روی صندلی نشست؛ پا روی پا انداخت و 

بوسه، عسل نباید بره این پرونده هم دست شما رو می لب گشود:» هیچی دیگه،  

تو محیط کالنتری و دادگاه و این چیزا. من موندم چه گیری دادن به عسل وقتی 

قاتل پیدا شده و اعترافم کرده. یکی یه دشمنی با اون دختره داشته، تا دیده  

ل  طرف کنار پله غش کرده پرتش کرده پایین! اون ملودی ناجنسم فقط واسه پو

می  دیگه چرا  روشنه  همه چی  االن  بوده.  نقشه کشیده  بره  عسل  خوان عسل 

 دادگاه؟!« 

 رهام لب تر کرد و نگاهی انداخت.

اعترافات و    - بعد مختومه اعالم بشه؛  باید تکمیل بشه  پرونده  اینکه یه  واسه 

استشهاد همه تو پرونده باشه. اما از عسل هیچی دستشون نیست اونم باید تمام 

 اون شب رو هر چی که دیده رو بگه. اتفاقات
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شه. ریزه به هم، همه چی یادآوری می کیوان با استیصال گفت: » بگه بعدش می

ی اول و حتی شاید دوباره اون ترس و خیاالت بیاد سراغش!  گردیم سر خونهبرمی

دلشوره االن  قضیهمن  هم ی  بابا  نداره.  خبر  هیچی  از  عسل  دارم؛  رو  بابا  ی 

ها ببینه حالش  بگم، میگه اگه عسل منو با این اکسیژن و دستگاه ذاره بهشنمی

 ترسم با این ماجراها عسل از اولشم بدتر بشه.« شه. بخدا میبد می 

رهام با یادآوری حال و اوضاع بهزاد؛ ابرو در هم کشید و با ناراحتی دندان فشرد.  

لحظه از  قضیهبعد  واسه  کرد:»  باز  لب  مکث  موافای  منم  بهزاد  که عسل ی  قم 

مدت بی یه  اینکه عسل  و  پزشکی  مدارک  تو  پرونده،  اون  برای  اما  باشه؛  خبر 

کنم که توو محیطی غیر از  آسایشگاه بستری بوده رو واسم بیار. من کاری می

دادگاه و کالنتری با عسل صحبت کنیم اونم زیر نظر یه روانپزشک تا دوباره بهش  

 فشار روحی وارد نشه.«

های مداربسته در زد؛ اگر دوربینقرار مدام در سالن قدم می یتاب وبمهدخت بی

می فالگوش  حتما  نبود  دوربینسالن  وجود  با  اما  رهام  ایستاد  واکنش  از  ها 

هراسید. سمت میزش برگشت که صدای باز شدن در اتاق به گوشش رسید و  می
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ن خداحافظی فورأ به پشت سر نگاه کرد. کیوان و رهام از اتاق بیرون آمدند و کیوا

ای  کرد و کیوان تا نزدیکی در رفت؛ برای لحظهکرد. مهدخت ایستاده نگاهش می

 ی پا چرخید و رو به مهدخت گفت:» روز بخیر خانوم... با اجازه«روی پاشنه

 مهدخت رنگ پریده و آشفته، سر تکان داد و لب زد:» بسالمت... «

د سمت  و  گرفت  دندان  به  لب  غیظ  با  رهام  رفتنش،  آبا  چه خترک  این  مد:» 

جوری دست و پاتو گم کنی که به  ایه دختر؟ دو بار دیگه کیوان بیاد تو اینقیافه 

 کنه!«همه چی شک می 

توجه به نگرانی رهام، ملتمسانه لب باز کرد:» تو رو خدا حقیقت رو  مهدخت بی

 کنم.« بگید؛ خواهش می

با تحکم گفت:»    تر رفت و رخ در رخ دخترکای مکث کرد؛ نزدیک رهام لحظه

 فهمی؟ باید!« حقیقت اینه که... تو... باید بهزاد رو فراموش کنی، می

گرد کرد و مهدخت ناامید روی صندلی نشست؛ سرش را میان  سمت اتاقش عقب

لحظهدست  خورد.  فرو  بسختی  را  بغضش  و  گرفت  مالمتها  و  کُند  وار  ها 

دفتر تعطیل شد و   آمدند. حوالی غروب بود کهها کش می گذشت و ساعت می
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ی خانه را نداشت؛ با دیدن کیوان هوایی  ی رفتن شد اما حوصلهمهدخت آماده 

حال کنار هایی سست و بیکشید. با قدمشده بود و دلش برای دیدن بهزاد پر می

برمیپیاده داد. رو قدم  تاکسی دست تکان  برای  و  ایستاد  کنار خیابان  داشت؛ 

ای برای گفتن آدرس تعلل کرد. صدای راننده  ماشین مقابلش متوقف شد؛ لحظه

 بلند شد: » کجا تشریف میبری خانم؟«

 ی پدرش را گفت و نشست.  تصمیمش را گرفت؛ آدرس خانه

ای که اسیر تندباد سرش را به صندلی ماشین تکیه داده و فکرش چون پرنده

کرد؛ بهزاد، مهران، پری و پدرش... غرق در  باشد به هر سو و هر طرف پرواز می

شان رسید. کرایه را حساب ی قدیمی فکر بود و نفهمید کی و چه وقت به محله

کرد. اطرات تلخ را زنده میکرد و از ماشین پیاده شد؛ قدم به قدم محله برایش خ

ای بعد مائده همراه  شان رفت و زنگ را فشرد؛ لحظههای تند سمت خانهبا قدم 

و بچه ابرو در هم کشید  با دیدن مهدخت  باز کرد.  را  در  بغل داشت  در  ای که 

 آلود نگاهش کرد. اخم

 سالم. -
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زحمت  مهدخت زیر لب این را گفت و وارد حیاط شد؛ مائده هم سالمی که به  

شد را زیر لب نشخوار کرد و غرولندکنان پشت سر مهدخت در را شنیده می 

جان بست و به دنبالش آمد. مهدخت وارد خانه شد؛ پدرش مثل تکه گوشتی بی

کرد. با هایش بود که حرکت میروی تشک دراز کشیده بود و تنها سفیدی چشم

 خوبی؟ بهتری؟« دلسوزی کنارش زانو زد و نشست؛ متبسم گفت:» سالم بابا،

جعبه  از  دستمال دستمالی  که  ی  آبی  و  کشید  بیرون  بود  کنارش  که  کاغذی 

لبگوشه کرد. دست شده های کجی  تمیز  را  بود  پدرش جمع شده  را  ی  هایش 

میدی؟   ماساژ  رو  بابا  پای  و  دست  مائده  گفت:»  بلند  صدای  با  و  داد  ماساژ 

 شون میدی؟ من براش وقت فیزیوتراپی گرفتم.«تکون

مائده با بدخلقی از آشپزخانه جواب داد:» الهه رو تر و خشک کنم یا باباتو؟ کُلَفت  

 گیر آوردین؟!« 

ی مهدخت لب گزید و از جا برخاست؛ سمت آشپزخانه رفت. دست روی شانه

مائده گذاشت و به سمت خودش برگرداند. سعی داشت صدایش باال نرود و از  

تونی مثل آدم جواب بدی؟ چرا مراعات های کلید شده غرید:» نمی بین دندان
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نمی  بابا رو  بدنش  حال  تا وقتی چهار ستون  فقط  بخوره؟!  نباید حرص  کنی که 

کَند و واست پول قلمبه میاورد خوب بود؟ االن  سالم بود و صبح تا شب جون می

 شده اه اه پیف پیف؟«

ات تاجری مائده رو ترش کرد و گفت:» یه جوری میگی پول هر کی ندونه انگار باب

می  رو سرم  نمیر  بخور  پول  اون  منت  بوده!  می چیزی  دلت  سوزه  ذاری؟ خیلی 

 واسش، کسی جلوتو نگرفته بیا جمعش کن!«

ات  ی تو رو سیر کرد، هیکلتم پوشوند. خانوادهپولش هر چقدر بود شکم گنده  -

جا پالس بودن سفره مینداختن از این سر تا اون سر...  هم دو روز در میون این

الن کجان یه لیوان آب به بابای من بِدَن؟ منم اگر نمیام به خاطر بودن تو توی  ا

 اس؛ شرت رو کم کن تا بیام بابامو رو چشام نگه دارم.این خونه

مائده با حرص مهدخت را به عقب هل داد و تشر زد:» تو سگ کی باشی که منو 

 ی خودم بیرون کنی؟«از خونه

خواست  ای که گودرز میامله کردی! اون پتهسگ تویی که سر زندگیه من مع  -

بابام فهمیده و به این روز   ازت بریزه رو آب چی بود؟ اون راز مگو که مطمئنأ 
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ریشه خون و همافتاده چیه؟ توو این خونه هرکی بهم بد کرد نوش جونش؛ هم

گذرم مائده! به ارواح خاک مادرم رسوات  بخشمش اما از تو یکی نمیبودیم می

ریزم روی آب؛ تو بابای منو به این  ات رو می. خودم پیگیر میشم و پتهکنممی

روز کشوندی. گودرز داره بهوش میاد، عالئم هوشیاریش باال رفته. بهوش که اومد 

 ی کل هیکلش بهش پول میدم تا تو رو رسوا کنه! اندازه

.. چه  ای مکث کرد و بعد لب و دهانش را کج کرد و گفت:» خُبه خُبه.مائده لحظه 

اندازه هیکل  پولشو به رخ می بابا که به نون و نوا رسیدی. برو  کشه! فهمیدیم 

 خواد زر زر کنه مرتیکه!«خودت و اون باهم پول بده ببینم چی می

برو دنبال سوراخ موش باش که    - نفع تو نیست.  به  هرچی زر زر کنه مطمئنأ 

 بار دستم خیلی پُره! این

خانه بیرون رفت؛ جمال پلک بسته بود و آرام نفس  با حرص رو گرداند و از آشپز

کرد که پلک  کشید و در خواب بود. کنارش نشست با ترحم و تأثر نگاهش میمی

هایشان با هم حرف باز کرد. چند ثانیه پدر و دختر به هم چشم دوخته و نگاه

ی چشم جمال روی گونه غلتید؛ مهدخت دستش را زد. قطره اشکی از گوشهمی
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ب با تلخندی گفت:» خوب میشی باال  انگشتان پاک کرد.  با سر  را  رد و اشکش 

تونی دوباره از باباجون، غصه نخور... دکتر میگه اگه تمرین کنی، تالش کنی می

 جا پاشی. همین االنشم که یه کمی انگشتاتو تکون میدی خیلی خوبه! « 

فی بزند هایش لرزید؛ انگار تالش داشت حردهان پدرش کمی تکان خورد و لب

 اما قادر نبود.  

 تونی!  حرف بزن بابا؛ تالش کن. می -

ناامید از توان حرف زدن، اشک ریخت؛ این بار مهدخت هم حریف  و باز جمال 

های پدرش دست کشید و لب زد:» گریه نکن بابا؛  هایش نشد. روی گونهاشک 

 شه. من دیگه باید برم«درست می 

شد؛ کیفش را برداشت و از خانه بیرون  پیشانی پدرش را بوسید و از جا بلند  

هایش را پاک کرد و چند قدمی از خانه دور نشده بود که رفت. پشت در اشک

اش روی دوش بود و فرم مدرسه را به تن داشت. راهش را  نسیم را دید؛ کوله

 سمت نسیم کج کرد.

 سالم عروس خانوم. -
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 سالم عزیزم، خوبی؟«   نسیم نگاهش را باال گرفت و با دیدن مهدخت لبخند زد:»

 قربونت، تو چطوری؟ مبارکت باشه، شنیدم ازدواج کردی.  -

 نسیم با لبخندی شرمگین گفت:» خوبم ممنون، سالمت باشی.«

 شاهلل خوشبخت بشی. این طرفا؟!  ان -

نسیم لبخندش را جمع کرد و گفت:» اومدم دیدن پری؛ گوشی جواب نمیده اصال  

 مون هم که دیگه نمیریم ببینمش.« ازش خبر ندارم. مدرسه و کالسا

ضعیف صدایش  و  انداخت  پایین  را  قضیهسرش  خاطر  به  کنم  فکر  شد:»  ی تر 

 خواستگاری مهران ازم ناراحته.« 

اش گذاشت و با لبخند لب باز کرد:» نه بابا؛ ازدواج که مهدخت دست روی شانه 

 جواب منم  شه، چرا باید ازت ناراحت باشه؟ االن خونه نیست؛ فعالاجباری نمی

 کنم.« نداده. حاال بهم زنگ زد باهاش صحبت می

باید   پس  بد!  چه  نیستش؟  کرد:»  کج  ابرو  و  گرفت  دندان  به  لب  سوک  نسیم 

 برگردم.« 
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 بیا تا سر خیابون با هم بریم. -

زدند که نسیم پرسید:» از دکتر چه خبر؟ هنوز هیچکس  دوشادوش هم قدم می

 ون رو؟«نفهمیده ماجرای صوری بودن ازدواجت

مهدخت آهی کشید و جواب داد:» کسی که نه هنوز؛ اما بهزاد بدون اینکه طالقم 

زنم مریض بوده و واسه  بده رفت... گفت میرم خارج؛ نپرسیدم چرا اما حدس می

 درمان رفته« 

 نسیم ابرو در هم کشید و لب زد:» چه مریضی؟« 

کرد؛ یه بارم کف پاش خونریزی کرده بود. یه چیزی شبیه  دونم، سرفه مینمی -

رنگ! البته من شک نکردم، مطهره خانوم حدس زد، حتی بهم  میخچه بود و سیاه

 امید داد که شاید رفته درمان کنه بیماریشو بعدم بیاد که با هم زندگی کنیم!«

رسید:» یعنی اگه برگرده تو  اش را روی دوش جابجا کرد و متعجب پنسیم کوله

 دوست داری باهاش زندگی کنی؟ «
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چرا دوست نداشته باشم؟ فکر کردی بعد از بهزاد کی میاد سراغم؟ یه پسر    -

شناسنامه  تو  بخوره  که  طالق  مُهر  مجرد؟!  و  پیشنهاد جوون  فقط  یا  بعدش  ام 

ست اما صیغه دارم یا فوقش یه مرد با چند تا بچه میاد سراغم! بهزاد سنش باال

 دونم مهربونه، کنارش آرامش دارم.حداقل می 

فهمم چی میگی؛ نسیم چند لحظه سکوت کرد و با تلخندی گفت:» یجورایی می

بی و  آرامشه  دنبال  فقط  آدم  وقتایی  مییه  آرزوهاش  مرگ خیال  وقتی  شه. 

ی عمرت بگذره... تو امیدی خوای باقیمونده بینی بعدش فقط می آرزهات رو می

 ه آینده، درست مثل من... « نداری ب

 مهدخت ابرو باال پراند و گنگ پرسید:» تو دیگه چرا؟!« 

اما ترکم کرد.   نسیم بغضش را فرو برد و جواب داد:» یه نفر رو دوست داشتم 

نفهمیدمم چرا ؟! اما بعد از رفتنش دیگه واسم مهم نبود با کی ازدواج کنم. واسه 

اونم سپهر رو انتخاب کرد؛ منم گفتم   همین ریش و قیچی رو دادم دست بابام و

 چشم!« 
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رو ایستادند؛ مهدخت لب زد:» یعنی ای از پیاده به خیابان رسیده بودند و گوشه 

 سپهر رو دوست نداری؟«

نسیم با لبخند کجی گفت:» همون حسی که تو به بهزاد داری، منم به سپهر دارم. 

یت نجاتت داده؛ عاشقش بینی که از اون وضعتو بهزاد رو یه همراه و حامی می

 که نیستی، هستی؟«

 نه، ولی ما فرق داریم نسیم... سپهر به امید زندگی و عشق اومده سراغت!  -

 هایش شود و صورتش از اشک خیس شد.نسیم نتوانست مانع اشک 

وجدان دارم. مخصوصا حاال که بیشتر باهاش آشنا شدم دونم؛ خودمم عذابمی  -

 بینم پسر بدی نیست.  و می

مهدخت دلجویانه دستش را فشرد و گفت:» ناامید نباش، حاال که عقد کردین...  

آینده شاید  شدی!  عاشقش  و  اومدیم  خوبیه؛  پسر  کنارش  میگی  خوبی  ی 

 داشتی.« 
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هایش را مهار کند  گزید و سعی داشت اشکنسیم حرفی نزد و مدام لبش را می

ورد و نگاهی انداخت؛  که گوشی مهدخت زنگ خورد... گوشی را از کیفش بیرون آ 

 شماره ناشناس بود. با اخم کمرنگی تماس را وصل کرد.

 بله؟  -

 کشید و نگاهش به مهدخت بود...هایش مینسیم دست روی گونه

 بله خودم هستم.  -

 کجا؟!   -

هایش به لرزه  شد و دستی مهدخت دیده می هرلحظه نگرانی بیشتر در چهره

 افتاد. 

 چشم.بله... بله االن میام.  -

تماس را قطع کرد و آشفته روی لبش زبان کشید و به نسیم گفت:» بدبختیای  

دونم چه گندی زده که بردنش کالنتری. من برم من یکی دو تا نیست! پری نمی

 جان« نسیم
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 نگران لب باز کرد:» صبرکن منم میام« نسیم بازویش را گرفت و دل

 مشکل پیش نیاد! گیرن. واستدونم خانوادت سخت مینه عزیزم؛ می -

نسیم سرش را به طرفین تکان داد و گفت:» نه بابا! دیگه از وقتی عقد کردم شبم  

 خونه نرم کسی کارم نداره. سپهر هم اصال سختگیر نیست!« 

رسیدند؛   کالنتری  به  مهدخت  و  نسیم  که  بود  شده  تاریک  کامال  هوا 

مراه سربازی به هایشان را تحویل داده و وارد ساختمان کالنتری شدند. هگوشی

اتاق مأمور پرونده هدایت شدند؛ مأمور پرونده با اخم غلیظی روی برگه چیزهایی  

نوشت و مهدخت و نسیم کنار هم نشسته بودند. مأمور سرش را باال گرفت و می

 نگاهی به دو دختر انداخت:» کدومتون خواهرش هستین؟« 

 مهدخت دستپاچه جواب داد:» من!«

 و پرسشگر نگاهش کرد. نگاهش سمت نسیم چرخید

 و شما؟ -
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نسیم لب فشرد و مضطرب گفت:» من دوستشون هستم؛ دیدم تنهاست... شب  

 بود، همراهش اومدم!«

مأمور با تأخیر نگاهش را از دو دختر گرفت و به پرونده دوخت؛ ابهت چهره و  

اش، جرأت حرف زدن را از مهدخت گرفته بود و دخترک  اخم نشسته بر پیشانی

نگران منتظر بود تا خود مأمور لب از لب بردارد. بالخره آن سکوت سهمگین  دل 

خونه توو  رو  گفت:» خواهرتون  و  میرا شکست  ادعا  گرفتن؛  آقایی  یه  کنن ی 

ه دختر میاد توو خونه و از  ها میگن که این آقا هربار با ینامزد هستن اما همسایه 

های زیادی اونجا هستن؛  اونجایی که محل زندگیشون آپارتمان هست و خانواده

 شاکی دارن!« 

مهدخت لب گزید و عرق شرم به تنش نشست؛ مستأصل به مرد نگاهی انداخت  

 و لب باز کرد:» حاال باید چکار کنم؟ خواهرم کجاست؟« 

 کنید؟«د؟! نامزدیشون رو تأیید میتوجه به سؤالش، پرسید:» نگفتی مرد بی 
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ای زد و نگاه مهدخت را سوی مهدخت لب گشود تا نه بگوید که نسیم سقلمه

خودش کشاند. سروان با اینکه سرش پایین انداخته بود، تشر زد:» خانوم محترم،  

 ی بعد سقلمه بزنی باید از اتاق بری بیرون!«بذارید ایشون حرفشو بزنه؛ دفعه

 نسیم، حرفش را خواند و رو به سروان گفت:» بله؛ نامزدن!«  مهدخت از نگاه

اش کشید؛ تای ابرویش  اش را به صندلی داد و با ته خودکار زیر چانهسروان تکیه

 را باال انداخت و پرسید:» اسم نامزدشون؟!«

مهدخت که دستش رو شده بود با ابروهایی کج شده و نگاهی درمانده چشم به 

آلود جواب داد:» جناب سروان؛ به ای سکوت، بغضلحظه  سروان دوخت و بعد از

بابام سکته افتاده گوشه  خدا  فلج  کنید کرده  کاری  یه  نداریم.  مادرم  ی خونه، 

نمی رد  رو  ایندفعه سکته  بفهمه  بابام  بخدا  خونه؛  برگرده  امشب  کنه، خواهرم 

 میره!« می

یین انداخت. مرد اش چکید و نگاهش را پابه دنبال حرفش قطره اشکی روی گونه

هایش را دو طرف میز گذاشت و از جا برخاست. با کالفگی پوفی کشید و دست

 سمت در رفت و صدا زد:» خلیلی... پریدخت صبوری رو بیار داخل!«
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ای بعد پریدخت همراه مأمور زن وارد اتاق  سمت میز برگشت و نشست؛ لحظه

از هر اضطراب و شرمی، جس بود و خالی  های ورانه به چشمشد. نگاهش سرد 

نگفتی  گالیه مگه  گفت:»  پریدخت  به  رو  انداخت. سروان  نگاهی  مهدخت  مند 

 نامزدین؟ خواهرت که روحشم خبر نداره!«

انداخت و گفت:» من نگفتم خواستگار   به خواهرش نگاهی  با جدیت  پریدخت 

 دارم؟ من از رضا بهت هیچی نگفتم؟« 

د:» اول اینکه خواستگار با نامزد قبل از اینکه مهدخت حرفی بزند، مرد تشر ز

کنه چه برسه  خیلی فرق داره؛ دوم اینکه دختر عقد نکرده با نامزدشم خلوت نمی

 خواستگار! ...«

 پریدخت با گستاخی نطق سروان را کور کرد.

شه؟!  ام اینقدر داغونه که وقت واسه خواستگاری نمیچکار کنم وقتی خانواده   -

دا بپاست...  آشوبی  یه  قبرستون، هرروز  مادرم  بیمارستان،  بابام  زندان،  داشم 

خواهرمم دنبال خوشی خودش! من و این آقا خیلی وقته قصدمون ازدواجه ولی 

 و دارم که رضا بیاد منو خواستگاری کنه؟ مگه من کسی
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 درد و گالیه لب زد:» پری!« مهدخت پر

نفس با  و  نیانداخت  نگاهی  اما  میپریدخت  را  بغضش  تند،  سروان   بلعید.های 

بیار،   برو  داری  سند  اگر  گفت:»  تندی  لحن  با  و  انداخت  مهدخت  به  نگاهی 

می آزاد  رو  سند  میارن  رو  مدارکشون  کردن  عقد  هروقت  ببر.  کنن. خواهرتو 

 فرستم دادسرا.« مونن فردا هم میوگرنه امشب بازداشت می

*** 

نیمکت محوطهروی  بودهای  نشسته  هم  کنار  مهدخت  و  نسیم  کالنتری،  ند؛ ی 

 کشید و هر دو در فکر بودند.ها مینسیم پایش را آهسته روی سنگریزه

نمی   - زنگ  چرا  نمی مهدخت  مگه  یزدانی؟  به  در زنی  بهزادم  با  وکیله،  گی 

 ارتباطه؟! خو بگو بهش!  

این؟! همین تازگی واسه خاطر گه اینا چه خانوادهشه! نمیباور کن اصال روم نمی   -

بودیم. هنوز مشکل مهران حل نشده زنگ بزنم بگم بیا  مهران کالنتری و دادگاه

 واسه پری؟ 
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زنم  کردند که نسیم گفت:» هر چه باداباد... زنگ می باز هردو در سکوت فکر می

 به سپهر؛ شاید کاری ازش براومد!«

مهدخت با دستپاچگی لب باز کرد:» نه تو رو خدا... شما تازه عقد کردین، زشته  

 بزنی بیاد کالنتری اونم با سند!« همین اول کاری بهش زنگ

چرا زشت باشه؟ گرفتاری پیش اومده دیگه؛ مهم اینه پری رو زودتر بفرستیم   -

 خونه که بابات نگران نشه!  

کوله از  را  گوشی  خجالتبالفاصله  مهدخت  و  برداشت  ممنونم اش  گفت:»  زده 

 نسیم، امیدوارم بتونم واست جبران کنم!«

گرفت جواب داد:» هنوز موبایل را کنار گوشش می  نسیم چشمکی زد و حینی که

 تونه سند بیاره؟ «بذار ببینم اصال میکه کاری نکردم، 

 بعد از چند بوق صدای سپهر به گوشش رسید.

 جانم عزیزم؟ -

 سالم سپهر، خوبی؟ خسته نباشی. -
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 شده یادی از ما کردی؟!سالم خانومی، قربونت. چی -

 ای مکث کرد و لب به دندان گرفت. نسیم لحظه

 خوام.  او...م... راستش؛ چجوری بگم!؟ یه کمکی ازت می -

 شده نسیم؟ کجایی؟چی -

آب دهانش را قورت داد و فورأ جواب داد:» نگران نشو، من خوبم. واسه دوستم,  

 بودم؛ یه مشکلی پیش اومده، اومدم کالنتری!«  همون پری که ازش گفته

 صدای سپهر متعجب و نگران شد.

 کالنتری؟!  -

 تونی سند بیاری؟! آره، باید سند بذاریم اما... سپهر می -

ای سکوت حاکم شد و نسیم مضطرب و منتظر گوش به سپهر سپرده بود. لحظه

 با اندکی تعلل نفسش را بیرون داد. 

 رو بفرست!  باشه، آدرس کالنتری -
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ی پاها های نسیم نشست و دستش مشت شد؛ روی پنجهلبخند عمیقی روی لب

باال و پایین رفت و با ذوق گفت:» وایی... مرسی سپهر؛ تو خیلی خوبی ممنونم  

 ازت.«

سپهر آن طرف خط با لبخند کمرنگی جواب داد:» خواهش خانومی، کاری نکردم. 

 آدرس رو پیامک کن میام.«

د و با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد؛ با شور و شوق سمت نسیم تشکر کر

 مهدخت رفت و گفت:» نگران نباش؛ سپهر االن میاد!«

 مهدخت نفسش را با آسودگی بیرون داد.

 نسیم واقعا ازت ممنونم؛ کمک بزرگی کردی. -

 خواهش... کاری نکردم گلم.  -

تری شدند و نسیم داخل ساعتی بعد سپهر از راه رسید؛ همراه مهدخت وارد کالن

اش زنگ خورد. تصویر نوید  محوطه روی نیمکت به انتظار نشسته بود که گوشی

 خورد، لب به دندان گرفت و تماس را وصل کرد.ی گوشی به چشم می روی صفحه
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 الو...  -

 مند و ناراحت توی گوشی پیچید. صدای نوید گالیه

 نزدیک نه شبه!   الو نسیم... کجایی چرا گوشیت خاموش بود؟ ساعت -

 ببخشید داداشی یادم رفت زنگ بزنم؛ من با سپهرم خیالتون راحت باشه. -

ای مکث کرد و لب باز کرد:» اشکالی نداره راحت باشین؛ فقط نگران  نوید لحظه

 شدم. کاری نداری؟«

 نه داداش، بازم ببخشید. -

اد که سپهر،  خداحافظی کردند و تماس را قطع کرد؛ نگاهش به درگاه کالنتری افت

های مهدخت و پریدخت را دید که دوشادوش هم بیرون آمدند. مهدخت با قدم

آهستهسریع  پریدخت  و  سپهر  و  آمد  نسیم  سمت  برمی تر  قدم  و تر  داشتند 

 مشغول صحبت بودند.

 چند قدمی جلو رفت و مهدخت مقابلش ایستاد.
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پری رو میبرم    جان؛ نگران سند نباشید. من امشبیه دنیا ازت ممنونم نسیم   -

بابا صحبت کنم واسه  خونه با  فردا هم  احتماال  بزنم،  باهاش حرف  ی خودم که 

کنه یا آبروریزی  بینم اگر عقدش نکنیم یا فرار میعقدشون. این پری که من می 

 راه میندازه!   

پایید و با لبخندی تصنعی رو به مهدخت گفت:» نسیم زیرچشمی سپهر را می

 شه.« شاهلل درست می تنها کاری بود که ازم برمیومد. انکنم عزیزم، خواهش می

ای بعد از تشکر و صحبتی کوتاه، مهدخت و خواهرش خداحافظی کردند و لحظه

رفتند. سپهر نگاهش را از دو خواهر گرفت و رو به نسیم گفت:» اینم از دوستت... 

 حاال موافقی بریم رستوران شام بخوریم؟«

به ساعت مچی اما... دیر نشه!  نسیم نگاهی  بریم  ابرو کج کرد:»  انداخت و  اش 

 خوابن!«کلید خونه رو ندارم، بابا اینا ساعت یازده می

 ی ما!«و با لبخند گفت:» خب بخوابن؛ امشب رو بیا خونهسپهر شانه باال انداخت  

اینا  مامانم  بابا...  نه  داد:»  تکان  طرفین  به  را  و سرش  پرید  باال  نسیم  ابروهای 

 ناراحت میشن! باید برگردم خونه.«
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سپهر با شیطنت گفت:» مامانت اینا و بابا اینا و نوید اینا با من... خودم جوابشونو 

 ت دوست داری بیای؟«میدم؛ حاال بگو خود 

کرد؛ دلش راضی نبود و از طرفی متوجه حساسیت سپهر  نسیم مردد نگاهش می

 بود. با تعلل و تردید لب باز کرد:» آخه... آخه سپهر... اوم... ما که... یعنی من« 

ما عقد محضری  و لحنی معترض گفت:» هو...ف، نسیم خوبه  با کالفگی  سپهر 

ری از من واسه چیه؟ چرا از تنها شدن با من فرار  همه احتیاط و دوآ!! اینشدیم 

 زنم؟!« کنی اگه پیشم باشی بهت آسیب میکنی؟ بهم اعتماد نداری؟ فکر میمی

نسیم با استیصال سر کج کرد و جواب داد:» نه به خدا سپهر؛ چرا اینقدر زود  

 ناراحت میشی؟ هیچ کدوم از اینایی که میگی نیست. من فقط...« 

 اراحتی کالمش را بُرید. سپهر اما با ن

 یک کلمه نسیم، میای باهام یا نه؟!  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
489 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

های سپهر دوخته بود که سپهر  نی لرزان چشم آلودش را به نینسیم نگاه بغض

کنم، به دوست داشتنت، به خواستنت. هرزمان ادامه داد:» دارم بهت شک می 

 کنی!« ای ازم دوری میخوام باهات خلوت کنم به یه بهانهمی

کنی! باشه، لرزید لب باز کرد:» نه... اشتباه می ناچار با صدایی که از بغض می نسیم  

 هر چی تو بگی. هر چی تو بخوای.« 

*** 

اش را به پشتی قرمز رنگ داده و  شاهپور روی تختگاه حیاط نشسته بود؛ تکیه

می حافظ  مهتاب،  نور  بوتهزیر  الی  به  ال  از  اللهگلخواند.  صدای  های  عباسی 

می  جیرجیرک دور مشکیبه گوش  مستطیلی  ؛ عینک  انگشت  رسید  با  را  اش 

کمی روی بینی باال برد و کتاب را ورق زد. صدای خاموش شدن ماشین جلوی در 

ای نگذشت که کلید توی قفل در چرخید؛ نگاهش را به در دوخت را شنید و لحظه

شد و بعد از که در باز شد. انتظار وارد شدن سپهر را داشت اما نسیم وارد حیاط  

دیدن با  سپهر؛  سر  آن  فاصله  همان  از  نسیم  نشست.  لبش  روی  لبخند  شان 
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اومدین.  جنباند و سالم کرد؛ شاهپور کتاب را بست و گفت:» سالم باباجون، خوش

 خبر!«چه بی

 های کوتاه جلو آمد و گفت:» ببخشید، دیروقت بود... «نسیم با قدم 

کاری کردی باباجون، خوشحال شدم.    شاهپور با لبخند کالمش را برید:» خوب

 خوابید!«  خانوم اگر خبر داشت که میاین نمی منیره

 از روی تخت بلند شد و سپهر پشت سر نسیم در را بست و جلو آمد.

جا. شما چرا  شام رو بیرون بودیم؛ دیروقت بود و کلید نداشت، گفتم بیاد این  -

 نخوابیدی بابا؟

بودم؛ تو جا غلت میبی  - شد. اومدم چند خط زدم مادرت بدخواب میخواب 

 کتاب بخونم بلکه پلکام سنگین بشه. 

می نگاهشان  مالیمی  لبخند  با  و  ایستاده  سپهر  کنار  با  نسیم  شاهپور  که  کرد 

 جان.« اومدی عروس قشنگم؛ بیا داخل، بیا بابادست اشاره کرد:» خوش
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های  ند. چراغی نسیم گذاشت و جلوتر از سپهر وارد خانه شددست روی شانه

چراغی سبزرنگ روشن بود. سپهر سمت اتاقش  سالن خاموش بود و تنها شب

رفت و  نسیم مقابل نگاه پدرشوهرش شرم داشت که وارد اتاق شود که شاهپور  

باباجان چیزی احتیاج نداری؟ شربت می باز کرد:»  خوری  با صدای مالیمی لب 

 واست بیارم؟«

 ه خوردیم هیچی میل ندارم.هولنه، ممنون. بیرون خیلی هله -

 ای. دیروقته! جان بابا... من برم بخوابم؛ تو هم حتمأ خستهنوش -

با استرس   با بسته شدن در، نسیم بند کیفش را فشرد و  اتاقش رفت و  سمت 

ای آهسته به در زد و با احتیاط دستگیره را فشرد. سمت اتاق سپهر رفت. تقه

ش به سپهر افتاد و با دیدن رکابی سفید ای نگاه قدم داخل اتاق گذاشت؛ لحظه

اش بود و شلوارکی که به پا داشت فورأ نگاهش را  رنگ که جذب بدن ورزیده

 های شرمگین دخترک نبود و سمت در رفت.دزدید. سپهر اما حواسش به نگاه

 رم مسواک بزنم، میام االن. می -
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ی؟ نه مسواک خواست از اتاق بیرون برود که نسیم لب کج کرد و گفت:» من چ

 دارم نه لباس راحتی!« 

سپهر به عقب برگشت، با لبخند کجی نگاهش کرد و گفت:» نخ دندون دارم، یه 

 امشب رو با خالل و نخ دندون  بگذرون...«

نیست.  اش عمیقخنده نامحرمم  و  گرمه  لباسم هوا  واسه  داد:»  ادامه  و  تر شد 

 لباس نداشتی هم نداشتی!«

آمیزی از اتاق بیرون رفت.  ی شیطنتنسیم لب به دندان گرفت و سپهر با خنده

ی تخت نشست و نگاهش دور تا دور اتاق چرخید؛ دکوراسیون اتاق  دخترک لبه

به رنگ سفید و خاکستری بود و روی دیوار مقابل عکسی از صورت یک یوزپلنگ 

ها  ی کتابقفسه  بود که با نگاه وحشی و خشنش ترس به جان آدم میانداخت.

مرتب و قاب عکسی از سپهر روی میز بود که لبخند روی لب داشت. نگاهش به  

باز بود؛ فکری به ذهنش خطور کرد و از  های سپهر افتاد که درش نیمهکمد لباس

های مانتویش را باز جا برخاست. مقنعه را از سرش بیرون کشید و تند تند دکمه

پیراهن از  یکی  رکرد؛  سپهر  و  های  نازک  تاپ  روی  و  برداشت  کمد  داخل  از  ا 
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دکمه بندی آخرین  بستن  پوشید.  و اش  در  باز شدن  با  همزمان شد  پیراهن  ی 

برگشتن سپهر... با دیدن نسیم در آن پیراهنی که به تنش خیلی بزرگ و جادار  

بود، لبخند روی لبش نشست و گفت:» این االن با مانتوی خودت چه فرقی داره 

 کوچولو؟« 

 تره خب!« با زبان روی لبش کشید و جواب داد:» خُنک  نسیم

سپهر با همان لبخند روی لب جلو آمد و مقابلش ایستاد؛ دستش را پشت سر 

برد و گل نقرهنسیم  تا روی  موی  باز کرد. موهای مواج و مشکی نسیم  را  ایش 

کمرش ریخت و سپهر با حظ گفت:» عاشق این موهای فردار و بلندتم، پیش من 

گودی  که ه توی  را  و سرش  آغوش کشید  در  را  بذارشون.« دخترک  باز  ستی 

های تپید. در برابر بوسهگردنش فرو برد؛ نسیم پلک فشرد و قلبش چهارنعل می

بی پی سپهر، دخترک  در  پی  و  و  اختیار دستش سمت دستریز  رفت  او  های 

 هایش جدا کرد و قدمی به عقب برداشت. خودش را از حصار دست

 دندون بدی! رم یه آبی سر و صورتم بزنم میام؛ قرار شد بهم نخبذار ب -
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شده حبس  نفس  و  نشست  سپهر  ابروهای  بین  ظریفی  داد؛  اخم  بیرون  را  اش 

شخصی  وسایل  بین  از  و  کشید  بیرون  را  کوچکی  کشوی  و  رفت  کمد  سمت 

 دندان را برداشت و سمت نسیم گرفت.نخ

*** 

سپهر روی تخت به پشت دراز کشیده و ای بعد که نسیم به اتاق برگشت،  لحظه

روی چشم را  پهنایش ساعد دستش  اما  بود  یکنفره  تخت  بود؛  گذاشته  هایش 

 ی ظریف نسیم هم کنار سپهر جا بگیرد.  آنقدر بود که جثه

دانست  چراغ اتاق را خاموش کرد و خیلی آرام روی تخت خزید؛ خودش خوب می

نزدیک شده بود، اوقاتش را تلخ    ی دیگری که سپهر به اوباز هم مثل هرلحظه

وجدان داشت. سمت سپهر چرخید و  کرده و مثل همیشه پشیمان بود و عذاب

 آب دهانش را فرو داد؛ آهسته لب زد:» سپهر... خوابیدی؟«

اش گذاشت. جوابی نشنید، دستش را مردد باال برد و خیلی آرام روی بازوی برهنه

ی سپهر تکان خورد؛  ی دستش، شانهدستش بیشتر از همیشه سرد بود و از سرد

 ها برداشت و به نسیم نگاه کرد.ساعدش را از روی چشم 
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 چرا تو همیشه دستات اینقدر سرده؟ -

 دونم!« های دخترک نشست و لب زد:» نمیلبخند کمرنگی روی لب

سپهر به پهلو چرخید و نیمخیز شد. دستش را خماند ستون سرش کرد. با لحنی  

 پر گالیه پرسید: 

 کنی؟!  چرا اینقدر ازم دوری می -

تپید اما سعی داشت اضطرابش را پنهان کند؛ صدایش لرزش  قلب نسیم تند می 

 خفیفی داشت. 

 کشم. همین! دست خودمم نیست.من فقط ازت خجالت می -

شه که ازم دوری  خواد باهام راحت باشی؛ خیلی حالم بد میولی من دلم می  -

 !کنم دوسم نداریکنی. حس میمی

 کرد. فشرد و به سختی مقاومت میبغض گلوی نسیم را می

 دم خوب بشم.جوری نیست. بهم فرصت بده، قول مینه سپهر... این -
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سپهر سرش را خم کرد و پیشانی دخترک را بوسید، پنجه میان موهایش فرو   

برد و با لبخند کجی گفت:» فرصتی که میگی یعنی چقدر؟ تا کی؟ یعنی امشب   

 بازیاش قشنگه!« کنی؟ دوران عقد به همین عشقوشت محروم میمنو از آغ

نسیم با تبسمی شرمگین، ناچار و مستأصل لب زد:» نه، ولی قول بده فقط در  

 همون حدی که گفتی باشه!« 

 صدا خندید و دخترک را در آغوش کشید.  سپهر بی

*** 

ول  مهدخت همراه خواهرش سوار تاکسی شد و سمت خانه رفتند؛ در تمام ط 

ی ماشین به بیرون دوخته مسیر هردو سکوت کرده و هر یک نگاهش را از شیشه

و لب از لب برنداشتند. پشت در خانه که از تاکسی پیاده شدند؛ مهدخت با غیظ  

کلید انداخت توی در و زودتر از پریدخت پا به حیاط گذاشت. با صدایی پر تحکم 

 ا باال!« و عصبی لب زد:» سرت رو نندازی بری پایین، بی

 حرف در را به هم کوبید و پشت سرش راه افتاد.پریدخت بی
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 کجا میری؟ باال چرا؟! این مسخره بازیا چیه مهی؟!  -

با عصبانیت روی پاشنه پله  اولین  پا چرخید و تشر زد:» مگه مهدخت روی  ی 

 بیا تا خوشیام رو نشونت بدم. بیا دیگه!«نگفتی دنبال خوشی خودمم؟! بیا... 

گرد قدمرو  با  و  بازوی  اند  شدند،  که  خانه  وارد  رفت؛  باال  پله  از  محکم  هایی 

ی چهل  جاست! همین خونهی من اینپریدخت را کشید و به جلو هل داد:» خونه

با پول منشی ی من همون مادر و شو میدم. صابخونهگری اجارهمتری که دارم 

 پسری هستن که تو کلفت و نوکر صداشون زدی!«

رازآلود نگاهش کرد و لب زد:» چی میگی مهدخت؟ یعنی چی    پریدخت گیج و

 که مستأجری؟«

بود و چانهاشک کاسه  لرزید؛ لب فشرد و  اش میی چشم مهدخت را پر کرده 

ازدواج من و بهزاد صوری بود! فقط برای اینکه صاحب اختیار خودم بشم گفت:»  

و از اون جهنم بیام بیرون. از بهزادم هیچی بهم نرسیده؛ تمام پولی که دارم خرج  

کنن.  کنم رهام و بهزاد از سر دلسوزی دارن خرجم می بابا و عملش و این چیزا می

 اینم خوشی من!«
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گریه هق  درماهق  با  و  بلند  میان  اش  را  صورتش  خورد؛  سُر  دیوار  کنار  ندگی 

 زد.ها پوشاند و هق میدست 

 زد.باز خیره به خواهرش بود و پلک نمیپریدخت با دهن نیمه

 چی میگی مهی؟! یعنی اصال با بهزاد زندگی نکردی؟ -

 آنکه لب باز کند، سرش را به طرفین تکان داد.  مهدخت بی

باز   کنایه  به  لب  تلخندی  با  یکی  پریدخت  تو  حداقل  کردم  فکر  هه...  کرد:» 

 خوشبخت شدی! زهی خیال باطل؛ ناف ما رو با بدختی بریدن.«

گونه روی  من مهدخت دست  گفت:»  پریدخت  به  رو  ملتمسانه  و  هایش کشید 

نما شدم. تو افتادم توو چاه، من توو خونه اسیر شدم، من آبروم رفت و انگشت

ا همیشه حسرت خوردم جای تو باشم؛  شینی توو خونه؟! بخدچه مرگته که نمی

که کسی کار به کارم نداشته باشه و بتونم درس بخونم. که وقتی راه میرم، توو  

دستی   دستی  داری  چرا  نکنه!  بارم  متلک  نده،  نشونم  انگشت  با  کسی  محله 

 کنی؟!«و بدبخت میخودت
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که   بود  خواهرش  به  خیره  سهمگین  سکوتی  در  نشست؛  مبل  روی  پریدخت 

هایش را خیس کرده بود. لبخند غمگین و کجی سوک  ی پی در پی گونههااشک 

لبش داشت و لب باز کرد:» اون وقتایی که تو نامزد داشتی و روزای خوشت بود،  

پروانه دور زن  که مهران سرگرم دوست بابا مثل  بود. روزایی که  بازیاش  دختر 

که و کوفت گشت و هرشب با هم دربند و درجوون و خوش بر و روی خودش می

 رفتن... کی فهمید من توو تنهاییم چی به سرم اومد؟« و زهرمار می

هایش روی گونه خشکیده بود، با اخم ظریفی نگاهش را  مهدخت که حاال اشک

ی دلش را برای خواهرش بار سفرههای پریدخت دوخته بود که برای اولینبه لب

 باز کرده بود.

ب گزید و گفت:» اینقدر همتون سرگرم  پریدخت نفس گرفت و بغضش را بلعید، ل 

بودین که هیچ زندگیتون  و  نفهمیدین من چرا گوشهخودتون  گیر شدم، کدوم 

خیال خیالی، بیچرا بدخلق شدم... منم خودم راه خودمو پیش گرفتم. زدم بی

 همتون... همه چی... حتی خودم!«

 فهمم!«مهدخت گنگ سرش را تکان داد:» درست حرف بزن پری، یجوری بگو ب 
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خنده  تک  با  به  پریدخت  دوستام،  به  بود  شده  گرم  سرم  داد:»  ادامه  تلخ  ای 

ی بازی... تو همین رفاقتا و خونه این و اون جمع شدنا، یه روز... تو خونهرفیق

 دوستم بهم تجاوز شد!« 

هایی گرد شده و تند مهدخت هراسان از جا بلند و سمت پریدخت آمد؛ با چشم 

 پرسید:» چی میگی؟ کی بود؟ کدوم دوستت؟ چرا نگفتی؟!«  وقفه با تعجب و بی

مگه  گفت:»  معترض  صدایی  و  گریه  با  و  زد  کنار  را  مهدخت  کالفه  پریدخت 

می منو  وقتی  دوستای  مگه  میرم؟!  گوری  کدوم  داشتین  مگه خبر  شناختین؟! 

ی عکسای تو لو رفت بابا و مهران چکار کردن جز به کتک گرفتن تو؟! بعد  قضیه

 جا وسط خونه چالم کنن؟!«گفتم که همونمن می 

ای داری مگه؟!  نگران لب زد:» تو جز نسیم دوست دیگهمهدخت آشفته و دل

 داداش نسیم؟« 

که   نوید... آرزویی  نوید...   « لب زمزمه کرد:  و زیر  میان گریه خندید  پریدخت 

کل    حسرتش موند رو دلم! نوید رو خیلی دوس داشتم اما با اون اتفاق فهمیدم به 

 خیالش بشم.«باید بی 
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های پری را در دست گرفت و تکان داد:» لعنتی چرا اینارو االن  مهدخت شانه 

 باید بهم بگی؟ پس کدوم دوستت؟« 

شناسیش؛ اونا هم جمع کردن از اون محل رفتن  بار پریدخت فریاد زد:» نمی این 

رف بزن تا منو رضا تا گندِ کارشون در نیاد! االنم اگه خیلی به فکرمی برو با بابا ح

خواد باهام ازدواج  دونه دختر نیستم و بازم میعقد کنیم. چون تنها کسیه که می

 کنه.«

بهت سهمگین،  سکوتی  در  لب مهدخت  از  لب  و  بود  خواهرش  به  خیره  زده 

زانوها  برنمی روی  سر  شد؛  جمع  خود  در  و  گرفت  بغل  زانو  پریدخت  داشت. 

بابا رو تر و خشک کنم؛    گذاشت و با صدایی خفه گفت:» بعد تو  میگی بشینم 

 ی مهران رو بخورم؟! گور بابای همه...«بشینم غصه

اش لغزید و تا زیر چانه راه  مهدخت آهسته پلک زد و قطره اشک از روی گونه

گرفت؛ هاج و واج مانده بود و حرفی برای گفتن نداشت. این حجم از بغض و اندوه  

 سر از روی زانوان برداشت و از جا برخاست.   راه نفسش را بند آورده بود؛ پریدخت

 شم!میرم رو پله بشینم هوا بخورم؛ دارم خفه می -
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با صدای بسته شدن در؛ مهدخت نجواگونه با خود لب زد:» منم! منم دارم خفه  

 شم!« می

نیاز داشت به یک آرامبخش، به یک صدای گرم که قوت قلبش باشد. به کسی  

هایش بوی امید بدهند. دستش سمت گوشی ف که تسکین دردهایش باشد و حر

برداشت؛ شماره و  بوق، وصل شد. صدای  رفت  از چند  بعد  و  گرفت  را  رهام  ی 

 آلود رهام در گوشش پیچید. خواب

 الو... مهدخت؟  -

می  گونهصدای دخترک  روی  اشک  پی  در  پی  قطرات  کلمه،  هر  با  و  اش  لرزید 

 آورد.  حجوم می

 الو... آقای یزدانی... -

هایش دست کشید. با  هولکی روی چشمم آن طرف خط، نیمخیز شد و هولرها

کنی؟! کجایی؟ شده؟ چرا گریه می چند بار پلک زدن پیاپی، آشفته پرسید:» چی 

 خوبی؟«
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 هایش راحت شود.  مهدخت پلک فشرد تا از شر آن قطرات گرم و مزاحم در چشم

آقای یزدانی... تو رو خدا، جون لنا، یه کاری کنید من االن با بهزاد حرف بزنم!   -

 کنم. تون میالتماس

 شده دختر؟ حرف بزن، کجایی؟ نگرانم کردی!«رهام با کالفگی پرسید:» چی

 ام؛ تو رو خدا قبول کنید. خونه -

ع کن ببینم  رهام با مکثی کوتاه، نفسش را بیرون داد و آهسته لب زد:» باشه، قط

 تونم بکنم.«چکار می

ها مهدخت تماس را قطع کرد و گوشی را روی زمین انداخت؛ صورتش را با دست

ای گذشت که صدای زنگ گوشی بلند شد؛  ریخت. ده دقیقهپوشاند و اشک می

هایش نزدیک و ملموس بود. شماره تپید که اینقدر تپشقلبش انگار در گلو می

ایی لرزان و مضطرب تماس را وصل کرد. صدای بهزاد که هناشناس بود... با دست

دستش   توی  موبایل  گوشی  که  شد  سست  آنقدر  دستش  پیچید؛  گوشش  در 

 کرد. صدایش گرفته، مهربان و آرام بود. سنگینی می
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 جان؟الو... مهدخت -

دخترک نفس برای جواب دادن نداشت؛ به سختی گوشی را کنار گوشش نگه  

ها، صدایش را از گلو آزاد کند و حرف میان هجوم اشک داشته بود و تقال داشت

 بزند. 

 ب... به... بهزاد... -

 جانم؟ -

هایش  مهدخت لب گزید؛ با نفسی عمیق صدایش را آزاد کرد و میان هق زدن

نالید:» جونت سالمت... کاش بودی، کاش کنارم بودی و قوت قلبم... دلم گرفته؛  

 ام، سردرگمم، کم آوردم...«خسته

شد ، می هایش بود؛ در آن لحن آرامی که بهزاد داشت امان گریهباز هق هق بی  و

لب بر  نشسته  ملیح  من لبخند  مهدختِ  گفت:»  که  وقتی  کرد؛  تصور  را  هایش 

های تیشه رو تر از این حرفاست مگه نه؟! یادت باشه سنگی که طاقت ضربهقوی

نمی زیبا  تندیسی  به  تبدیل  خوشبختیهنداره،  مسیر  وسط    شه!  از  درست  تو، 

هایی که  شه مهدخت مهربون من، دست گذره. مگه می همین راه پر از رنج می
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مگه   نباشه!  خوشبختی  پاداشش  اونوقت  ببوسه  و  کنه  نوازش  رو  زدن  کتکش 

تهش  می و  کنی  تالش  بود  کرده  زندانیت  روز  یه  که  کسی  آزادی  واسه  شه 

 خوشبختی نصیبت نشه؟!« 

ی کارام روی لبش نشست و لب زد:» پس از همهمهدخت میان گریه، زهرخندی  

 خبر داری؟!« 

خنده  - صدای  شنیدن  منتظر  اما  دارم.  خبر  دخترجون؛  صدای آره  هاتم، 

 خوشبختی. تو بهم قول دادی مگه نه؟ قول دادی اونقدر خوشبخت بشی که... 

تا  خوشبختیم  صدای  که  کرد:»  باز  لب  گریه  میان  دخترک  باز  و  کرد  سکوت 

 «آسمون برسه!

 پس ناامیدم نکن مهدخت!  -

 های آرام مهدخت. های بهزاد و گریهسکوت بود و صدای نفس

 باید قطع کنم دخترجون...  -

 مهدخت ناچار لب باز کرد:» باشه، ممنون که زنگ زدی.« 



www.taakroman.ir  

 
  

 
506 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 مواظب خودت و دل مهربونت باش؛ خداحافظ.  -

ی فرصت  آن که حت  آن که مشکلی حل شده باشد، بی  تماس قطع شده بود، بی

آرامشی عجیب وجود  اما  بپرسد کجاست؛  یا  بگوید  بهزاد  به  را  کند مشکلش 

و  قدرت  آرامش،  تا  بود  کافی  تنها شنیدن صدایش  بود.  گرفته  فرا  را  دخترک 

اطمینان در بند بند وجودش تزریق شود. صدای باز شدن در، نگاهش را جلب  

و سرش را به مبل کرد. پریدخت وارد خانه شد و آهسته سمت مبل آمد؛ نشست  

 تکیه داد.

 کنی؛ مگه نه؟!مهدخت فردا بابا رو راضی می -

ای در جواب دادن تعلل کرد؛ از جا برخاست و سمت آشپزخانه مهدخت لحظه

رفت. در یخچال را باز کرد و پارچی از شربت آلبالو برداشت؛ حینی که پارچ را 

» حرف نزنم چکار کنم؟!  داشت جواب داد:ها را برمیگذاشت و لیوانروی میز می

 ای هم کرد؟«شه کار دیگهبا حرفایی که تو زدی مگه می

رسید و ادامه داد:» حاال دوسشم ها از شربت به گوش میصدای پر شدن لیوان

 خوای عقدش بشی؟«جوری قبول داره میکه تو رو همینداری یا فقط بخاطر این
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میلم نیستم؛ آدم  مچین بیمیل جواب داد:» هی... هپریدخت لب کج کرد و بی

 بدی نیست، کنارش آرامش دارم!« 

لیوان که  کوچکی  سینی  پریدخت  با  کنار  و  برگشت  سالن  به  بود  داخلش  ها 

 نشست.

 اون چرا قبولت داره؟ عاشقته؟!  -

 لبخند کجی سوک لب پریدخت نشست.

دونم قبال زن داشته و طالقش داده، دونم! فقط میهه! عاشق؟! شایدم... نمی  -

 همین! 

ی ها بود که از سرمای زیاد شربت و هوای گرم سالن، بدنهنگاه مهدخت به لیوان

قطره  بود...  کرده  عرق  دیوارهلیوان  روی  مهدخت  ای  و  سُرید  لیوان  بلوری  ی 

شناختم؟ حتی یبار نشده بود ازش  اونی که اون بال رو سرت آورد؛ نمیپرسید:»  

 واسم بگی؟ یا دیده باشم؟!« 
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با روشا تو شناختم؛ خونهراستش خودمم نمی   - بود.  ی دوستم روشا دورهمی 

شدیم... دختر و پسر قاطی! صدای باشگاه آشنا شده بودم. ده دوازده نفری می

ر هم سرگرم بودن. نزدیک غروب بود و رفتم  ها هنوز دوآهنگ بلند بود و بچه

توو اتاق لباس عوض کنم که برگردم خونه. همون موقع یه نفر اومد توو اتاق؛ سن 

رسید. هیکلش درشت بود و بیست و هفت هشت  و سالی نداشتم، زورم بهش نمی

 سالی داشت... صدام به گوش هیچکس نرسید!

رو نداشتم، شوک زده بودم...  وقتی رفت دیگه جون بلند شدن از روی زمین   

روشا وقتی اومد اتاق و دید چه بالیی سرم اومده زود جمع و جورم کرد و مهمونی 

رو خاتمه داد. منم با آژانس فرستاد خونه و بهم قول داد اون پسره رو گیر بیاره  

پسر خودش بوده! حالم خیلی بد گفت دوستِ دوستتا ازش شکایت کنیم. می 

وجه حالم نبود. بارها خواستم بهت بگم اما ترسیدم. به روشا بود اما هیچکس مت

 داد... زدم اما دیگه جواب تماسم رو نمیزنگ می

جا رفتن! خطش رو هم عوض  یه هفته بعد رفتم همون خونه که فهمیدم کال از اون

کرده بود. من که دیگه هیچ مدرکی دستم نبود، جرأت نکردم به کسی حرفی 
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توو دردسر میوفتادم. بخصوص اینکه دقیقا همون روزا بود  بزنم چون فقط خودم  

منم   آوردن.  روزت  به  مهران چی  و  بابا  دیدم  و  شد  پخش  هم عکسات  تو  که 

 تصمیم به سکوت گرفتم.

زدند و گاهی  ای حرف می های شب را هر دو بیدار بودند؛ گاهی چند کلمه تا نیمه 

 هایشان سنگین شد.کسکوت بود و سکوت...چیزی به صبح نمانده بود که پل

*** 

های بسته، دستش را روی سرش  صدای زنگ گوشی بلند شد و مهدخت با چشم 

میمی موبایل  دنبال  و  به  چرخاند  و  برداشت  سرش  باالی  از  را  موبایل  گشت؛ 

ی گوشی را  های سنگینش را باز و بسته کرد تا صفحهزحمت چند مرتبه پلک

نگواضح یزدانی  اسم  با دیدن  ببیند.  انداخت؛ ساعت  تر  به ساعت دیواری  اهی 

 خیز شد و تماس را وصل کرد. نزدیک نه صبح بود. فورأ نیم

 الو، بله... سالم.  -

علیک سالم مهدخت خانوم، ساعت خواب! هیچ حواست هست امروز دادگاه    -

 داری؟!
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 مهدخت گیج و گنگ ابرو در هم کشید و لب زد:» دادگاه؟! دادگاه چی؟« 

ک  - اون  دادگاه چی؟ کی؟  دادگاه واسه جریان  یادت نیست؟  جا؟! گیجی چرا؟ 

 عکسا دیگه! دارم میام دنبالت زود آماده شو.

دخترک پنجه میان موهایش برد و به پشت دراز کشید؛ با کالفگی گفت:» امروز؟  

 اما من امروز کارای مهمی دارم!«

عقب  کنه اگر نریم هم که کار خودمون مگه دست منه؟ دادگاه وقت تعیین می -

 میوفته! تو چه کاری مهمتر از این داری؟«

 باشه، بیاین...«ناچار پوفی کشید و لب زد:» 

با دستپاچگی گفت:» عه   افتاد و  یاد حرف پرهام  بود که  نزده  حرفش را کامل 

 چیزه... شما زحمت نکشید خودم میام«

 رسم.زحمتی نیست؛ توو مسیره میام که با هم بریم. یه ده دقیقه دیگه می -

 اما... -
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ادامه اینکه  از  روی  قبل  دست  مهدخت  شد.  قطع  تماس  بگوید،  را  حرفش  ی 

 اش کشید و زمزمه کرد:» عجب گیری افتادم آ!«پیشانی

نگاهی به پریدخت انداخت که آرام کنار دیوار، روی تشک خوابیده بود؛ خوابش  

با این صداها بیدار نمیسنگین بود و می را   شود، خصوصا این که شبدانست 

دیروقت خوابیده بودند. دخترک دمر خوابیده بود و یک پایش را از تشک بیرون  

شد تا حداقل انداخته بود. سر تکان داد و از جا برخاست؛ باید زودتر آماده می

مجبور نشود به رهام تعارف کند که داخل حیاط منتظرش بماند! حینی که لباس 

من رفتم دادگاه، گوشیم رو کرد روی کاغذی برای پریدخت نوشت:»  عوض می

 گیرم.«تونم جواب بدم. خودم باهات تماس مینمی

آبی به صورتش زد و برای صبحانه، تنها یک لیوان شیر خورد. با برداشتن کیفش 

ها بود. حینی که روی  خانم مشغول آب دادن به گلاز خانه بیرون رفت؛ مطهره

 خانوم... صبح بخیر.«  رهپوشید صدایش را باال برد:» سالم مطهپله کفش می

نگاهش به باال افتاد و با لبخند جواب داد:» علیک سالم، صبحت بخیر دخترم.«  

 صدای زنگ خانه بلند شد. 
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مطهره با شنیدن صدای زنگ، شلنگ را انداخت تا سمت در برود که مهدخت  

رفت گفت:» ها را دو تا یکی پایین میهول هولکی کفش را پوشید و حینی که پله

 من کار دارن!« با

کرد؛ دخترک به مطهره گنگ ایستاده بود و با اخم ظریفی مهدخت را نگاه می

 حیاط که رسید با لبخند دست تکان داد:» ببخشید، خداحافظ.« 

هایش را  مطهره آهسته و زیر لب خداحافظی کرد. در را که باز کرد، رهام دست

ی درختی بود  ش به تنهاای رنگش فرو برده بود و تکیهتوی جیب شلوار سرمه

که مقابل خانه قد علم کرده بود و سر به فلک کشیده بود؛ با دیدن مهدخت،  

صبحونه  تکیه شدی؛  آماده  زود  چه  سالم،  گفت:»  و  گرفت  درخت  از  را  اش 

 خوردی؟«

خورم  اش کشید و سر جنباند:» سالم، یه چیزی میی مقنعهدخترک دستی به لبه

 حاال« 

 مونم.وای برو صبحونه بخور من منتظرت میخای نیست، میعجله -

 مهدخت تند تند سر تکان داد:» نه، نه نیازی نیست. االن میل ندارم اصال«
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 رهام شانه باال انداخت و جواب داد:» باشه، هرجور میلته! پس بشین که بریم.«

مهدخت زیر چشمی نگاهی به رهام انداخت که مشغول رانندگی بود و نگاهش  

به خیابان دوخته شده بود. کمی روی صندلی جا به جا شد و با تردید پرسید:» 

 آقای یزدانی؛ یه چیزی بپرسم؟!«

 رهام سر جنباند و لب زد:» بپرس«

یعنی خانوم شما چجو ا...وم... شما،  تأخیری گفت:»  اندک  با  ری فوت  مهدخت 

 شدن؟!« 

 چطور؟«رهام ابرو در هم کشید و با جدیت پرسید:»  

اون شب که لنا اومد بره دسشویی گفت مامانم رفته پیش خدا، منم کنجکاو   -

 شدم بدونم. 

سؤال  این  با  کرد  که حس  بود  رهام  به  منتظرش  نگاه  و  گفت  را  این  مهدخت 

رفت و متأسف ادامه  هایش در هم رفته و نگاهش غمگین شد؛ لب به دندان گاخم

 خواستم ناراحتتون کنم فقط خیلی کنجکاو بودم!«داد:» ببخشید، نمی
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هایش در انتهای چانه به هم رسیدند؛ رهام دستی به ته ریشش کشید و انگشت

 اش را با صدا بیرون داد و گفت: نفس سنگین شده

 خانوم حرفی بهت نزده؟!« » بهزاد از مرگ ایران

 و لب زد:» نه!« مهدخت اخم کمرنگی کرد

 مرگ هردوشون تو یه شب بود!  -

 دخترک با تعجب چشم درشت کرد و صاف نشست، کمی سمت رهام متمایل شد. 

 چی؟! چجوری؟ چی شد مگه؟!  -

چراغ قرمز شده و رهام متوقف شد؛ نگاهش هنوز به رو به رو بود اما افکارش پر  

 کشید به پنج شش سال قبل...

گذشت؛ زندگی تقریبا خوبی داشتیم. همه چی خوب  یک سال از ازدواجم می  -

کردم با مالیمت داد اما سعی میهای همسرم که گاهی آزارم میبود جز حساسیت

تلخی حلش کنم. رو ارتباطم با مراجعین خانوم، همکارای  و به دور از دعوا و اوقات

خاطر    گفت به کردم از رفتاراش اما می خانوم حساس بود. گاهی به مادرم گله می
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ی زیادشه، ناراحت نشو و مراعات کن. دوره زمونه بد شده و از این حرفا؛ عالقه

شدم. تا  داد و منم با حرفاش آروم میخالصه که همیشه حق رو به عروسش می

شد. کار به جایی گذشت گیر دادنش بیشتر میاینکه باردار شد... هرچقدر می

می متوجه  که  بود  کرسیده  و  کیف  و  گوشی  میشدم  رو  مالحظه تم  ی گرده! 

خواستم دعوا راه بیوفته اما گاهی واقعا طاقتم طاق  کردم و نمیبارداریش رو می

کرد چون باردار شده و روابطمون محدود شده  شد. فکر می شد و دعوامون میمی

کنم. منم که متوجه طرز فکرش شدم سعی کردم پس حتما من بهش خیانت می

انپزشک اما بدتر شد و داد و فریاد راه انداخت که  راضیش کنم تا بریم پیش رو

 تو داری بهم میگی روانی!  

شد و من مونده بودم چکار کنم؟! تصمیم گرفتم خودم رابطمون هرروز بدتر می

که  دادن  گفتم تشخیص  از خلقیات همسرم  و  رفتم  وقتی  بگیرم.  برم مشاوره 

به وجود اومده بیماریش بیماری پارانوئید داره که حاال بارداری و شرایط خاص  

 رو تشدید کرده.  
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ها، رهام را از عالم فکر و خیال بیرون کشید و  های پی در پی ماشینصدای بوق

کالمش را قطع کرد. چراغ سبز شده بود و رهام غرق در گذشته بود و مهدخت  

 های رهام داده بود.هم تمام حواسش را به حرف

 ابان متوقف شد؛حرکت کردند و رهام کمی جلوتر کنار خی 

نگاهی به مهدخت انداخت و ادامه داد:» وقتی فهمیدم بیماره و این رفتارا دست 

خودش نیست دلم واسش سوخت اما از طرفی زندگی باهاش واسم خیلی سخت 

آینده نگران  و  می بود  کنارش سر  باید  بچه  یه  که همراه  بودم  نگران ای  کردم. 

 ی اون بچه!  آینده

خ وکیل  خانوم  برای  ایران  کار...  تازه  وکیل  یه  من  و  بود  یکی  درجه  و  بره 

میپرونده به مشکل  که  میهایی  استفاده  تجربیاتش  از  ارتباط  خوردم  و  کردم 

کاری داشتیم؛ این ارتباط باعث دوستی بین من و بهزاد شده بود. مشکل همسرم  

ی   رو بهشون گفته بودم و دنبال راه چاره و درمان بودیم که تو این هیری ویر

بدشانسی آوردم و یه شب زنم پیام ایران رو توی گوشیم دیده بود. قراره کاری 

بود اما خب طبیعی بود که به خاطر بیماری که داشت، برداشت بدی کرده بود.  
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من حمام بودم و اون به جای من به ایران پیام داده بود که باشه میام و بعد پیام  

 رو از روی گوشی پاک کرده بود.« 

رو؟ خانومتون    ا کنجکاوی پرسید: »بعدش از کجا فهمیدین این قضیهمهدخت ب

 رفت سر قرار؟!«

رهام با تلخندی جواب داد:» روز قرار، دیرتر از ساعت مقرر رسیده بود و ایران 

بهم زنگ زد که چرا نمیای؟ تازه اونجا فهمیدم چه اتفاقی افتاده و بهش گفتم  

کنه آرومش کنه تا من برسم. هرچقدر کنه، سعی  مطمئنأ مریال باهاش تندی می

 داد!« گرفتم جواب نمیبا مریال تماس می 

شه...  رسه با هم بحثشون میلرزید و ادامه داد:» وقتی میصدای رهام از بغض می

از موکل ایران متوجه مریال  قرار کنار خیابون جلوی شرکت یکی  بود.  های من 

هایی که در سش به ماشین فته و حوارشه که حین مشاجره عقب عقب میمی

حال رفت و آمد بودن نبوده. ایران میاد جلو تا مریال رو از جلوی ماشینی که با 

کنه، از طرفی مریال هم به خاطر سرعت میومده کنار بکشه اما خودش تصادف می 

 کنه و...« مقاومتش به ماشین ایران که پارک بوده برخورد می
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 .. رهام پلک فشرد و بغضش را فرو خورد.

زیر عمل سزارین به خاطر خونریزی زیاد تموم کرد. دو ساعت بعد هم ایران   -

خانوم فوت شد. حتی لنا تا یه مدت توی دستگاه و با مراقبت ویژه نگهداری شد 

 چون زودتر از موعد دنیا اومده بود؛ تنفسش مشکل داشت.

ای درهم خیره  کرد که فکش منقبض بود و با ابروهمهدخت با تأثر رهام را نگاه می

داد که چه بغض سنگینی در گلو دارد. سر به  هایش نشان میبود؛ سرخی چشم

 زیر انداخت و لب زد:» متأسفم، خیلی ماجرای تلخی بود!«

 ها و صورتش کشید و نفسش را بیرون داد.رهام دستی به چشم

 شه!بریم؛ دادگاه دیر می -

ا دادگاه در سکوتی سنگین  این را گفت و ماشین را روشن کرد؛ مابقی مسیر ت

 طی شد. 

*** 
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رفت؛ هوا اما همچنان گرم و پرحرارت  روز کمر شکسته و آفتاب رو به غروب می

بود. مهدخت کلید را توی قفل چرخاند و وارد حیاط شد؛ چشمش که به حوض 

 تنی در آب خنک و خوردن یک لیوان شربت یخ! افتاد دلش قنج رفت برای آب

کنار حوض نشست و شیر آب را باز کرد؛ دستش روی شیر بود و سر خم کرد و  

ی آب  صورتش را زیر آب گرفت. پلک بسته و نفسش را حبس کرده بود؛ خنکا

به تک تک سلول پُر حرارت صورتش،  نفوذ میروی پوست  کرد و تنش  هایش 

شد. سرش را باال گرفت و نفسش را آزاد کرد که صدای مطهره خانم را  سرد می 

 شنید. 

 تو درآر، پرهام خونه نیست.  راحت باش دخترم؛ مقنعه -

 کند.مینگاهش به ایوان افتاد و مطهره را دید که متبسم ایستاده و نگاهش 

 سالم، خوبید شما؟ -

 خوری یا هندونه که واست بیارم؟ سالم عزیزم، شکر خدا خوبم. شربت می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
520 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

داشت گفت:» برد و آن را از روی سر برمیمهدخت حینی که دست زیر مقنعه می

 شه!«خورم خودم. زحمتتون میممنون، میرم باال یه چیزی می

 غروبی؛ بشین روی تخت میام االن.  نه عزیزم، چه زحمتی؟! منم دلم گرفته دم  -

مطهره رفت و دخترک دست مرطوبش را دور گردن کشید و پوست تنش خنک  

هایش را از پا کَند شد. آهسته از جا برخاست و سمت تختگاه حیاط رفت؛ کفش

 و روی تخت ولو شد. 

 باره انگار از آسمون! مُردم از گرما!آخیش... آتیش می -

ظ لحظه با  مطهره  بعد  نشست؛  ای  تخت  روی  و  آمد  حیاط  به  هندوانه  از  رفی 

را داخل پیشهمان از هنداونه  بُرشی  برای مهدخت می طور که  گذاشت دستی 

 پرسید:» خسته نباشی، کارات خوب پیش رفت؟«

قربون دستت؛ آره خوب بود. از صبح تو این زل گرما هزار جا رفتم به خدا؛    -

 ی بابام.دادگاه، کالنتری، خونه

 شاهلل؟ ت چطوره حالش؟ خوبه، بهتره انبابا -
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ای هندوانه را سمت دهانش برد و جواب داد:» شکرخدا دخترک با چنگال تکه

 خوایم خواهرم پری رو عقد کنیم.«بهتره، فردا هم می

تعجب مطهره خانم از نگاه مهدخت دور نماند و ادامه داد:» همو دوست دارن،  

 بابا حرف زدم موافقت کرد.« تونن صبر کنن. دیگه با کدوم نمیهیچ

ی دیگه این دخترا  شاهلل اما مگه هفتهمطهره لبخند زد و گفت:» به سالمتی ان

 ان که!« کنکور ندارن؟! پی عقد و عروسی

ی خنک و شیرین دهانش را فرو داد و سر کج کرد:» چی بگم مهدخت هندوانه

ی  خرشم رشتههای مردم با هزارجور کالس کنکور و معلم خصوصی آواال؛ بچه

وقت اینا البد توقع دارن پزشکی تهران رو بیارن.  دلخواهشون قبول نمیشن. اون

 ی خوبی بیارن!«دونم نه نسیم، نه پری هیچکدوم رتبهبعید می

*** 

ای رنگ نوید مقابل محضر متوقف شد و نسیم نگاهی به تابلوی محضر  پژوی نقره

 زحمت افتادی« انداخت؛ رو به نوید گفت:» ممنون داداشی، به
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 قربونت، کاری نکردم. برو بسالمت، مواظب خودتم باش.  -

میاد   سپهر  برگشتنی  پرسید:»  نوید  که  شود  پیاده  خواست  و  کرد  باز  را  در 

 دنبالت؟!«

 نه داداش، خودم میام. -

با  خداحافظ«  برسون.  سالم  باشه،  زد:»  لب  و  کرد  کج  سر  بانارضایتی  نوید 

پدال روی  پا  نسیم،  پله  خداحافظی  نسیم  کرد.  حرکت  و  باریک گذاشت  های 

ی ای سکوریت رسید؛ در را که باز کرد خانوادهمحضر را باال رفت و به در شیشه

های محضر، سر تا سر نشسته بودند. مهدخت از جا عروس و داماد روی صندلی

 برخاست و به استقبالش آمد. 

 سالم عزیزم، خوش اومدی. آقا سپهر تشریف نیاوردن؟  -

لبخندی ملیح جواب داد:» سالم، مبارک باشه. نه کار داشت سالم رسوند و    با

 عذرخواهی کرد که نتونست بیاد.«
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نگاهش به پریدخت افتاد که با مانتوی حریر و شال سفید، لبخند به لب کنار رضا  

چهره در  را  خوشحالی  بود.  نشسته  داماد  و  عروس  جایگاه  هردویشان  در  ی 

ی  حسرت روی دلش نشست. بعد از احوالپرسی با بقیهای  دید و برای لحظهمی

وقت بازیگر خوبی  جمع و عروس و داماد، روی صندلی کنار مهدخت نشست. هیچ

اش را پنهان کند؛ باآنکه لبخند روی لب داشت  توانست حال درونینبود و نمی

هایش  زد تا مبادا اشک هایش نشسته بود و مدام پلک می اما حریر اشک در چشم 

های نسیم را خوب فهمیده بود،  زیر شود. مهدخت که تصنعی بودن لبخندسرا

 سمتش مایل شد و آهسته کنار گوشش نجوا کرد.  

 جون؟ خوبی نسیم -

 نسیم لب فشرد و نفسش را بیرون داد.

 خوبم عزیزم، چیزی نیست.  -

 با سپهر بحثت شده؟ -

دخترک با تلخندی آهسته جواب داد:» اونکه طبیعی شده واسم، هردفعه باهاشم 

 محاله دلخوری پیش نیاد!«
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 چطور؟  -

تونم نسیم با غیظ بند کیفش را فشرد و پچ پچ کنان گفت:» چون منه احمق نمی

 زنم به حال خوشش.« مثل آدم رفتار کنم، هربار گند می

 .ی کالمشان را بریدصدای محضردار رشته

 ی بزرگان و مهمانان عزیز تشریف دارن، خطبه رو شروع کنیم.خب اگر همه -

 آقا، همه اومدن. بفرمایید.« مهدخت با خوشرویی جواب داد:» بله حاج

روی و با  ریم پیاده و باز کنار گوش نسیم آهسته لب زد:» بعد از مراسم عقد، می

 زنیم.«هم حرف می

ش برگزار شد؛ از قند سابیدن روی سر  مراسم عقد با آداب و رسوم خاص خود 

عروس و داماد که مهدخت و خواهرهای رضا بر عهده گرفتند تا رد و بدل کردن 

و  حلقه نسیم  که  بود  غروب  نزدیک  گذاشتن.  یکدیگر  دهان  در  عسل  و  ها 

در  هم  دوشادوش  آمدند.  بیرون  محضر  از  نفرات  آخرین  عنوان  به  مهدخت 
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ت گفت:» خب... بگو ببینم دردت چیه دختر؟ چرا  رفتند که مهدخرو راه میپیاده

 شه؟!« میگی هر بار بحثتون می

تونم محسن رو فراموش  کنم نمینسیم با لحنی مغموم جواب داد:» هر کار می

اش گرده. تازگیا مغازهجا چشام دنبال محسن میشم، همهکنم؛ دارم دیوونه می

حتی همین حاال که دارم راه شه  جا جمع کرده و رفته. باورت میرو هم از اون

ی اینا به کنار، حس عذاب وجدانی که گرده؟! همهمیرم چشام دنبال محسن می

نسبت به سپهر دارم چی؟! اون شب بعد از کالنتری رفتم خونشون؛ برای اولین  

بار بود شب رو کنارش بودم. وقت خواب که شد شروع کرد بوسیدن و نوازش و ...  

ط اون حال خوبی که داشت من فکر محسن افتاد تو  دونی دیگه؛ وسخودت می

سرم، بعدش حالم از خودم به هم خورد که توو بغل شوهرم دارم به یه مرد دیگه 

 کنم.« فکر می

دیگر حریف بغضش نشد و صورتش از اشک خیس شد و میان گریه ادامه داد:» 

.  درست مثل االن که نتونستم حریف اشکام بشم، اون لحظه هم اشکام ریخت

 اونم وقتی دید قاطی کرد، عصبی شد و باهام قهر کرد.« 
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های نسیم سپرده بود؛ دست مهدخت که تا آن لحظه در سکوت، گوش به حرف

شانه میروی  سخته  شرایطت  خیلی  گفت:»  دلجویانه  و  گذاشت  اما اش  دونم، 

همین که خودتم دوس نداری به محسن فکر کنی، همین عذاب وجدانی که داری  

امید دلت جای  به  و  نیست  بدی  آدم  سپهر  بودی  گفته  بهم  اینکه  داره؛  واری 

نشسته. از کجا معلوم چند ماه دیگه اونقدر عاشقش بشی که به انتخاب خودت  

 و عشقی که به محسن داشتی بخندی!«

هایش کشید و سرش را باال گرفت؛ نگاهش به عابرهایی  نسیم دست روی گونه

کنند و حتی بعضی زیر چشمی نگاهشان می بود که هنگام رد شدن از کنارشان،  

هایشان ها را تیز، تا بلکه چیزی از حرفکردند و گوشها قدم آهسته میاز آن

می  نزدیک  سبز  فضای  به  شود.  نیمکت دستگیرشان  سمت  را  راهش  و  شدند 

 داخل فضای سبز کج کرد. 

دم سرد تا من بیام دوباره عاشق بشم و محسن رو فراموش کنم، سپهر رو از خو  -

 کردم.
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جوری نگو. اگه به این راحتی و زودی بین زن و شوهر سردی پیش بیاد نه ، این  -

 شه. که دیگه سنگ رو سنگ بند نمی

سایه زیر  آن،  روی  و  شدند  نزدیک  نیمکت  نسیم به  نشستند.  مجنون  بید  ی 

جون کور بشم اگر نتونم خوشبختی دوستم رو  نفسش را بیرون داد:» مهدخت

پر  که ببینم؛  کسی  اون  به  که  خوشحالم  واسش  دل  ته  از  و  خواهرمه  مثل  ی 

پا خطا   از  اما موندم تو کار خدا... من تمام مجردیم دست  بود رسید.  عاشقش 

نکردم، حتی وقتی عاشق محسن شدم باز اون بود که اومد سمتم، من فقط یکی  

ه اولین هام آماده شده یا نه بهش زنگ زدم، وگرندوبار واسه اینکه ببینم جزوه

ها  پیام عاشقانه رو اون فرستاد. بعد از اینم که فهمیدم اونم دوسم داره باز حریم

ام صحبت کنه اما این شد آخر عاقبتم.  ه رو حفظ کردم و خواستم بیاد با خانواد

کنم رفتم بغل یکی، بخدا گناهش از این کاری که االن دارم میاگه تو مجردی می

اس. اما تو از کارای پریدخت  فکرم پیش یه نفر دیگهکمتر بود. که شوهر دارم و  

دونی. اما چرا،  خبر داشتی، نیازی نیست بگم چون مطمئنم خودت بهتر از من می

کردم رضا که قبل از واقعا چرا اون به عشقش رسید و من نه؟! هیچوقت فکر نمی 

 ازدواج دستش به پری رسیده حاضر باشه عقدش کنه« 
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کنی نسیم،  تکان داد و با تلخندی گفت:» اشتباه می  مهدخت سرش را به طرفین

نداری و داری ظاهر قضیه رو می از یه چیزایی خبر  بینی. تو پری رو دختر تو 

آل خودش ازدواج کرده. در صورتی که من از  بینی که با مرد ایده خوشبختی می

م با کنهردوتون خبر دارم و حس واقعیم اینه که برای تو نگران نیستم و فکر می 

می دور  از محسن  رو  فکرت  زود  داری خیلی  که  احساساتی  و جذب این  کنی 

کنم عاقبت خوبی  ی پری نگرانم و حس میسپهر میشی، اما برعکس برای آینده

 کنار رضا نداره!«

 شده؟ نگرانم کردی!« نسیم با اخم ظریفی لب باز کرد:» واسه چی؟ مگه پری چی

اعتماد کرده و باهام درددل کرده؛ اما اینو  جون، چون بهم  تونم بگم نسیمنمی  -

 کنی.بدون داری اشتباه می

های سر جنباند و فکر و خیال پریدخت را از خود دور کرد؛ با لبخند و شوق دست

پاساژی جایی واسه  برو یه  به نظر من که همین االن  نسیم را گرفت و گفت:» 

واس بزرگ  قدم  یه  این خودش  پیشش؛  برو  و  بخر  نزدیک شدن سپهر هدیه  ه 

دونم عشق محسن حاال حاالها از ذهنت پاک  بهشه! با خودت، با دلت بجنگ. می
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ات با سپهر رو خراب  تونی اونقدر با دلت کنار بیای که حداقل رابطهشه اما می نمی

 نکنی!«

نسیم با لبخند نرمی پلک زد: » حرفات آب روی آتیش بود؛ خیلی حالم بهتر شد. 

 میدوارم که اونم خوشبخت بشه.« فقط نگران پری شدم، ا

صدای زنگ موبایل مهدخت از داخل کیفش بلند شد؛ گوشی را برداشت و زیر  

 لب گفت:» یزدانی چکار داره این وقت روز ؟!« 

 الو، سالم آقای یزدانی. -

 سالم خوبی؟ بیرونی؟!  -

 ممنون، آره بیرونم. چطور؟  -

 تونی صحبت کنی؟می -

 مهدخت ابرو در هم کشید و گنگ جواب داد:» بله، چطور؟«

ببین مهدخت، فردا قراره عسل و کیوان بیان دفترم؛ حاال اینکه چرا و قراره    -

ی چی بشه رو فردا واست توضیح میدم. اما االن فقط نگران اینم که تو مثل دفعه 
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تونی  نمی  کنیپیش که کیوان اومد، دست و پاتو گم کنی. اگر یه درصد فکر می

 طبیعی رفتار کنی فردا نیا دفتر؛ چون روز حساس و مهمی هست!

*** 

ای رنگ را روی سرش انداخت؛ نگاهی به عسل مقابل آینه ایستاد و شال قهوه

رورفتهچهره و  رنگ  چشم ی  انداخت.  خودش  رنگیی  یخهای  زده،سرد  اش 

یده و پوسته  هایش بدون هیچ طراوتی، خشکروح بود و کمی فرو رفته؛ لبوبی

پوسته بود. نگاهش به رژ هلویی رنگ روی میز توالت افتاد؛ رژ را برداشت و با  

ای به در اتاق خورد و صدای کیوان بلند  هایش برد که تقهتردید تا نزدیک لب 

 شد. 

 ای عزیزم؟ جان، آمادهعسل -

حوصله و کالفه سمت در  رژ در دستش فشرده شد و باز روی میز گذاشت؛ بی

 در را باز کرد. رفت و

 نگاه کیوان سر تا پای دخترک چرخید و با لحن مالیمی پرسید:» بریم؟« 
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 بریم. -

بی موزیک  شدند؛  ماشین  سوار  و  رفتند  بیرون  خانه  پخش  از  مالیمی  و  کالم 

اش را به صندلی شد و باد کولر فضای ماشین را خنک کرده بود. عسل تکیهمی

وخته بود؛ کیوان لب باز کرد:» موافقی بعد حرف نگاهش را به خیابان دزده و بی

که کارمون جای یزدانی تموم شد؛ بریم سینما؟ یه فیلم کمدی جدید اومده از این

 داره!« از این بازیگره جواد عزتی، میگن خیلی خنده

آن که نگاهش کند لب زد:» نه؛ بریم بهشت زهرا. دلم برای مامان تنگ عسل بی

 شده« 

ای بعد ماشین جلوی بیرون داد و سر تکان داد. لحظه  کیوان نفسش را با صدا

دفتر وکالت متوقف شد؛ به ظاهر کسی جز مهدخت و رهام داخل دفتر نبود اما 

گر داخل آبدارخانه، ستوان علیپور و سروان مشکینی بودند و روانپزشک معالج

 عسل. چند دوربین در اتاق کار گذاشته شده بود و پلیس صداها را به دقت گوش

داد؛ تمام سؤاالت مدنظر پلیس روی برگه برای رهام نوشته شده بود. عسل و می

رو و جوانی  ها باال آمدند و وارد دفتر شدند؛ نگاه عسل به دختر خندهکیوان از پله
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ها را  ها استقبال کرد و آنافتاد که پشت میز ایستاده بود و با خوشرویی از آن

 سمت اتاق رهام راهنمایی کرد. 

جان، یه سؤاالتی هست که  تی بعد رهام شروع به صحبت کرد:» ببین عسللحظا

خوام  ی کامل تحویل بدم؛ ازت میمن به عنوان وکیلت باید ازت بپرسم و پرونده

 با آرامش به سؤاالتم جواب بدی، باشه دخترم؟«

 عسل مضطرب دست کیوان را کمی فشرد و لب زد:» بله، چشم!« 

به چشم  با جدیت  اون شب،  های عرهام  میاد  یادت  پرسید:»  و  سل خیره شد 

 موقع فرار... تو زودتر از اون دو نفر از خونه بیرون اومدی یا دیرتر؟!« 

های ریز  عسل کمی مکث کرد؛ آن شب کذایی پیش چشمانش نقش بست و دانه

م... من... من زودتر اومدم! تنها چیزی هم که   -اش نشست.  عرق روی پیشانی

یه  که  اینه  در    یادمه  کنار  یکیشون  دیدم  کردم  نگاه  که  رو  سرم  پشت  لحظه 

 نشسته و دستش روی قلبشه!  

رو پله نشسته بود یا فاصله داشت؟! منظورم اینه طوری بود که خودش بیوفته    -

 پایین؟!  
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عسل فورأ با اطمینان سر تکان داد و گفت:» نه! با پله فاصله داشت؛ بیهوش هم  

 شد نمیفتاد!« که می

پارچ کمی شربت بهارنارنج ریخت و سمت عسل گرفت؛ کیوان زودتر  رهام داخل  

از عسل، دستش را جلو برد و لیوان را گرفت تا به عسل بدهد که سر و صدایی 

 از بیرون به گوش رسید.

های بلند ها بین هم چرخید و رهام از پشت میز بلند شد. با قدم ای نگاهلحظه

گیره برسد، در باز شد و جوانی قد سمت در رفت؛ قبل از اینکه دستش به دست

بلند، با عصبانیت وارد اتاق شد و پشت سرش مهدخت پا به اتاق گذاشت. عسل 

 اختیار از جا بلند شدند. و کیوان هم متعجب و بی

 بخدا آقای یزدانی حریفشون ...  -

رهام دستش را باال برد و رو به مهدخت گفت:» باشه، اشکالی نداره« و بعد رو به 

ج راه پسر  صدا  و  سر  چرا  آقا؟  خبرتونه  چه  داد:»  ادامه  تندی  لحن  با  وان 

 انداختی؟! «
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با همان عصبانیت و صدای  پسر جوان در حالی که برگه هایی در دست داشت 

بلند گفت:» تو چجور وکیلی هستی آخه؟! یکی دیگه کالهبرداری کرده رفته؛ تو  

پدر  کردم ضامن اون بی   اومدی علیه منه بدبخت پرونده درست کردی؟! مگه گناه

 ره!« ذاره میو مادر شدم؟ کف دستمو که بو نکرده بودم که طرف می

کرد:»  باز  لب  و  زد  پلک  باشد؛  آرام  داشت  و سعی  داد  بیرون  را  نفسش  رهام 

شه اول خودتون رو معرفی کنید من بدونم اصال کی هستین و مربوط به کدوم  می

ما بیرون منتظر بشین من کارم تموم ای؟ بعد هم این راهش نیست. بفرپرونده

 زنیم«شینیم با هم حرف می بشه، بعد می

مرد جوان که حاال کمی آرام گرفته بود؛ کالفه پوفی کشید و لب زد:» حامین، 

 ی غفوری«های برگشت خوردهحامین جلیلی هستم. ضامن اون چک

قا تموم  بله، متوجه شدم. تشریف داشته باشین من صحبتم با این خانوم و آ  -

 بشه در خدمتتون هستم!

رهام   به  رو  انداخت؛  به مهدخت  نگاهی  نیم  و  باال رفت  را  ابرویش  تای  حامین 

تونم یاد بدین این مدل حرف زدن رو؛ اگه اول که اومدم گیر گفت:» به منشی



www.taakroman.ir  

 
  

 
535 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

جوری سر و صدا  شه آقای یزدانی رو دید من اینداد بدون وقت قبلی نمینمی

 نداختم!«راه نمی

وقت  گفتم اونخت نگاهی چپ چپ انداخت و ابرو کج کرد:» غیر از این می مهد

کرد؛ شمایی که باید یاد بگیری چطور با یه وکیل  آقای یزدانی باهام برخورد می

 مالقات کنی!«

دو   لطفا هر  نیست.  این حرفا  االن وقت  رهام معترضانه گفت:» خانوم صبوری! 

 برید بیرون تا من به کارم برسم.« 

صندلی روی  رفت؛  بیرون  اتاق  از  غیظ  با  و  گرداند  رو  و  مهدخت  نشست  اش 

کرد. ای را خط خطی می هدف روی برگهآلود خودکاری از رو میز برداشت و بیاخم

ها را  زیر چشمی نگاهی به حامین انداخت که روی صندلی نشسته بود و آرنج

ست داشت را مدام تکان  هایی که در دروی زانوان گذاشته و به جلو خم بود؛ برگه

 کشید.داد و به سرانگشتان دست دیگرش میمی

 شه سر و صدای الکی راه نندازین لطفا؟«دخترک با کالفگی گفت:» می
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ها را روی صندلی کنارش گذاشت و حامین نگاه تندی انداخت و با حرص برگه

یرون  کشید و نفسش را ب اش میها و پیشانیتکیه زد؛ هر از گاهی دست به چشم

 داد؛ مشخص بود تا چه حد عصبی و کالفه است.می

لحظاتی بعد، در اتاق باز شد و عسل به تنهایی از اتاق بیرون آمد و در را بست. 

ها آمد و نشست که حامین پرسید:» تموم شد  های کوتاه سمت صندلیبا قدم 

 تون؟«جلسه

وقتی ایشونم  مهدخت مداخله کرد و گفت:» نخیر، برادرشون هنوز داخل هستن؛  

 کنم بعد شما بفرما داخل!« تشریف آوردن، من هماهنگ می

من را با تأکید و غیظ گفت و باز نگاه تند و تیز حامین را به دنبال داشت؛ از جا 

لیوان   حاوی سه  با سینی  که  نکشید  طولی  رفت؛  آبدارخانه  و سمت  بلند شد 

و دخترک با لبخند شربت خنک آلبالو برگشت. ابتدا سینی را مقابل عسل گرفت  

با اکراه سمت حامین رفت و تای   تشکر کرد و یک لیوان شربت برداشت، بعد 

 ابرویش را باال انداخت:» بفرمایید« 

 حامین بدون اینکه نگاهش کند لب زد:» میل ندارم!« 
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 ها! «مهدخت پوزخندی زد و زیر لب نامحسوس زمزمه کرد:» هه... مثل بچه

بل حامین روی میز گذاشت و سمت میز خودش  خم شد و لیوان شربت را مقا 

رفت. روی صندلی نشست و قلوپی از شربت تگری نوشید و رو به عسل گفت:»  

 او...م، ببخشید. دکتر خوب هستن؟«

منو   پدر  شما  مگه  پرسید:»  ظریفی  اخم  با  و  خورد  شربت  از  کمی  عسل 

 شناسی؟« می

ه پدرتون مطب داره!  کنم کای زندگی می عه ... راستش آره، من همون محله  -

 ایشون این کار رو واسه من پیدا کرد. خدا خیرشون بده.

 بابا !«عسل تلخندی زد و با صدایی ضعیف گفت:» واسه همه مادره برای من زن

نشدم؛  متوجه  ببخشید،  پرسید:»  تردید  با  و  انداخت  نگاهی  متعجب  مهدخت 

 منظورتون پدرتون بود؟!«
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االن که من بهش احتیاج دارم؛  و جواب داد:»  رسید  عسل کمی عصبی به نظر می 

رفته اون سر دنیا، اروپا گردی! داداش طفلیم باید از درس و دانشگاه بزنه پیگیر  

 کارای من باشه!« 

مهدخت در سکوتی تلخ، نگاهش به عسل بود و هزار فکر و سؤال در سرش پیچ  

ای  اما چاره  هایش دفاع کندخواست از بهزاد و محبتخورد. دلش میو تاب می

ی سفید افتاد و خط جز سکوت نداشت؛ باز با همان خودکار مشکی با جان برگه 

 اش کرد.خطی

 لحظاتی بعد، کیوان از اتاق بیرون آمد و عسل از جا برخاست.

 بریم داداش؟ -

 آره، کاری نداریم.  -

بار حامین  رو به مهدخت تشکر کردند و دوشادوش هم از دفتر بیرون رفتند. این

 تونم برم داخل؟«دفعه می شاهلل که اینآمیز گفت:» اناز جا بلند شد و طعنه
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دست  و  ایستاده  باال  مهدخت  را  ابرویش  تای  بود؛  زده  تکیه  میز  به  را  هایش 

انداخت و با پوزخندی به پشت سر حامین اشاره کرد و جواب داد:» اگه اجازه  

 تونید!« بدن بله، می

داخت و به عقب برگشت که چشمش به ستوان  حامین گنگ نگاهی به دخترک ان

های فرم نظامی بودند؛ به وضوح رنگ علیپور و سروان مشکینی افتاد که با لباس

حامین   مقابل  و  آمد  جلو  مشکینی  سروان  ماند.  باز  دهانش  و  پرید  رُخش  از 

ای آهسته با سرانگشتانش روی  ی پیراهنش کشید و ضربهایستاد؛ دستی به یقه

زد:» این خانوم درست میگن؛ شما آداب مالقات با یه وکیل رو یاد    ی حامینشانه 

 بگیر.« 

 زده سر جنباند و لب زد:» چشم!« حامین مات

ها سمتش چرخید؛ مأمورها با رهام مشغول صحبت رهام از اتاق بیرون آمد و نگاه 

شدند که حامین نفسی از سر آسودگی کشید و روی صندلی نشست؛ صدای ریز  

هدخت به گوشش رسید، ابرو در هم کشید و آهسته تشر زد:» رو  ریز خندیدن م

 آب بخندی!«
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*** 

گشت؛  ی مناسبی برای سپهر میها بود و دنبال هدیهنگاه نسیم به ویترین مغازه

امیدواریحرف و  مهدخت  میهای  گوشش  در  مدام  به  هایش  چشمش  پیچید. 

جای گوشی و قسمت    ی موبایلی افتاد که طرح فیل بود و روی خرطومنگهدارنده

پشت فیل، جای خودکار، دفترچه یادداشت و ساعت بود. به دلش نشست و با  

لبخند   باشد؛  مناسب  سپهر  اتاق  یا  کار  محل  میز  روی  برای  کرد  فکر  خودش 

کمرنگی روی لبش نشست و وارد مغازه شد. فروشنده زن جوانی بود که پشت  

نسیم از جا بلند شد و ابروی   ویترین نشسته و با موبایلش سرگرم بود؛ با دیدن

 تاتو شده و مشکی رنگش را باال انداخت:» بفرمایید عزیزم، خیلی خوش اومدی!«  

رو   میزی  رو  موبایل  پایه  اون  ببخشید  ممنون،  داد:»  جواب  متبسم  دخترک 

 خواستم، طرح فیل!«می

 بله عزیزم، االن میارمش. -
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برایش آورد. نسیم نگاهی از  فروشنده سمت قفسه رفت و پایه موبایلی آکبند را  

اش را روی میز گذاشت؛ کیف پولش را برداشت و آن  سر رضایت انداخت و کوله

 را حساب کرد.

بعد از خرید آن، به اولین گلفروشی که رسید رفت و با خریدن دو شاخه گل رز  

جعبه و  گلقرمز  و  جعبه  رفت.  سپهر  شرکت  سمت  هدیه  و  ی  آرامی  به  را  ها 

کرد وارد شدنش به شرکت با در دست اش گذاشت؛ حس میبامالحظه داخل کوله

دید و کند. اولین مرتبه بود که محل کار سپهر را میها جلب توجه میداشتن آن

اتاق به شرکت،  کنجکاوی  میبا  نگاه  کارمندهایش  و  منشی  کرها  میز  د. سمت 

 رفت.

 تونم آقای مسلمی رو ببینم؟  سالم وقت بخیر، می -

 منشی نگاهی انداخت و با ارتیاب پرسید:» شما؟« 

 نامزدشون هستم. -

 هایش نشست.منشی کمی متعجب شد و لبخند محوی روی لب
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 بله، خوش اومدین. اون اتاق سمت چپ تشریف ببرید.  -

باز بود و دخترک از الی در  ؛ در اتاق نیمهتشکری کوتاه کرد و سمت اتاق رفت 

هایش خشک کرد؛  دید، خنده را روی لبنگاهی به داخل انداخت. چیزی که می

ها را سپهر پشت میز نشسته بود و دختر تپل و جوانی کنارش بود؛ دختر دست 

فاصله با  صورتش  و  کرده  خم  میز  صفحهروی  به  خیره  سپهر  از  نزدیکی  ی  ی 

بود. م رژ  کامپیوتر  و  بود  کنار صورتش ریخته  از یک طرف  وهای طالیی دختر 

طور  نما و عمیق داشتند و همانزد. هر دو لبخندی دنداناش چشم را میصورتی

 زدند.  که نگاهشان به کامپیوتر بود، آهسته با هم حرف می

ای به در زد؛ سپهر نیم نگاهی به در انداخت و با  آب دهانش را قورت داد و تقه

 هایش محو شد.سیم خنده از لبدیدن ن

آهسته از جا بلند شد و دختر هم همزمان کمر راست کرد؛ نگاهش بین نسیم و  

سپهر چرخید و پرسید:» بفرمایید عزیزم« نسیم دهان باز کرد تا جواب بدهد  

 که قبل از آن، سپهر گفت:» با من کار دارن!«

 !شم آقای مسلمیاجازه؛ بعد مزاحمتون میآهان، پس با -
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های بلند سمت در آمد؛ از کنار نسیم که رد شد بوی دختر این را گفت و با قدم 

سرد ادکلنش مشام دخترک را پر کرد. دخترک چند قدمی جلو آمد و آهسته  

 سر جنباند:» سالم«  

های تند، سمت در آمد و آن را بست؛ با لحن تندی عتاب کرد:» سپهر اما با قدم

 !«کنی نسیم؟جا چکار میتو این

بغض بود،  جا خورده  برخوردش  از  که  اومدم  نسیم  بودم...  اومده  زد:»  لب  آلود 

 خواهی کنم...«معذرت

 جا؟!  خبر میومدی اینشد زنگ بزنی؟! باید حتمأ بیشد بیای خونمون؟ نمینمی  -

های لرزان زیپش را باز کرد؛  اش را از روی دوش برداشت و با دستنسیم کوله

ها را آهسته بیرون آورد. به زحمت بغضش را نگه داشته  گلی کادو و شاخهجعبه

 بود؛ جعبه را مقابل سپهر گرفت و لب زد:» خواستم سورپرایزت کنم!« 

ای خوشحالی، با اکراه نگاهی به جعبه انداخت و نفسش را با  سپهر اما بدون ذره 

» حرص بیرون داد. جعبه را از دستش چنگ زد و روی میز انداخت؛ غرولند کرد:

تمام کارات بچه بازیه؛ اون از تفریح و بیرون رفتنمون، اون از خلوت و تنهایی،  



www.taakroman.ir  

 
  

 
544 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

جا محل کاره نه جای نامزد بازی! نمیگی شاید اینم از این لوس بازیات. نمیگی این

 من نخوام نامزدم بیاد محل کارم و بین هزارتا غریبه! االن همکارم نیست...«  

بود کرد و ادامه داد:» اونم توی اتاق بود، جلو    اش که خالیای به میز کناریاشاره 

 دادی؟!« همون لندهور کادو و گل می

آمد؛ ای سفت و سخت در گلوی دخترک جمع بود و نفسش به سختی باال میتوده

ها فشرد که شوری خون را حس کرد. بار دیگر  لبش را آنقدر محکم بین دندان

 جا؟« سپهر تندی کرد:» به منشی چی گفتی اومدی این

خواست لب باز کند و بگوید، گفتم نامزدش هستم که نگاهش به دست خالی از 

هایش  در پی اشک روی گونه  ی سپهر افتاد! پلک زد و قطرات گرم و پیحلقه

چکید و زبانش بند آمد. صدای خُرد شدن غرور و شکستن قلبش را به وضوح 

 شنید. به سختی لب زد:» ببخشید مزاحمت شدم...« می

 گرد کرد و سمت در رفت که بازویش به شدت رو به عقب کشیده شد.عقب

خوای بری بیرون که بیشتر آبرومو ببری؟ پاک کن وایسا ببینم، با این قیافه می   -

 اون اشکای لعنتی رو!
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گونه روی  دست  و  گرفت  سپهر  از  را  ناراحتی،  نگاهش  شدت  از  کشید؛  هایش 

های زدنغضش را فرو خورد و با پلکلرزید. به سختی بهایش میها و گونهدست 

مداوم، نفسی عمیق کشید و همزمان با بیرون دادن نفسش گفت:» دیگه گریه  

 کنم، حاال بذار برم!«نمی

به   را  نگاهش  کرد؛  باز  قهر  با  را  در  نسیم  و  لغزید  روی دستگیره  دست سپهر 

 های سریع از شرکت بیرون رفت. های کف سالن دوخته و با قدمسرامیک 

خواست برای درددل...  رفت. کسی را می ش گرفته بود و پایش سمت خانه نمی دل

با حرص،  گوشی بود.  کرده  تار  را  دیدش  اشک،  برداشت؛  کوله  داخل  از  را  اش 

ی پریدخت را گرفت؛ بعد از چند بوق  هایش کشید و شمارهدستی روی چشم

 وصل شد. 

 جانم؟ -

 دار بود. صدایش گرفته و خش

 ی. کجایی؟الو ، سالم پر  -
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 با رضا بیرونم، چطور؟! چیزی شده؟ -

خواستم ببینمت، دلم لب گزید و سرش را به طرفین تکان داد:» نه، نه فقط می

 گرفته بود. باشه برای بعد«

 شد میومدم اما آ... اگه میشرمنده  -

 دشمنت شرمنده، فدای سرت. مراقب خودت باش، خداحافظ. -

 طور عزیزم، خداحافظ. تو هم همین -

ی گوشی انداخت. مهدخت باید تماس را قطع کرد؛ نگاهی به ساعت روی صفحه

 از دفتر کارش برگشته باشد! 

خانه مقابل  رنگ  زرد  تاکسی  بعد،  مطهرهساعتی  را  ی  کرایه  متوقف شد؛  خانم 

پیاده شد. زنگ را فشرد و منتظر ماند. صدای مهدخت از آیفون  حساب کرد و  

 بلند شد.

 سالم نسیم جان، بیا داخل!   -
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های رز و سبزی تازه در حیاط پیچیده بود. حیاط تازه  وارد حیاط شد؛ عطر گل

داد. در را بست و چند  آب و جارو شده بود و بوی نم خاک مشام را نوازش می

به پرهام افتاد؛ روی صندلی در ایوان نشسته و پایه  قدمی که جلو آمد، نگاهش  

و بوم نقاشی مقابلش بود. نگاهش را از بوم گرفت و نسیم را دید؛ از جا بلند شد 

و با احترام سالم کرد. دخترک سر به زیر سالم کرد که صدای مهدخت را از باالی  

 اومدی... بیا باال«جان! خوشپله شنید:» سالم نسیم

 ، ممنون. اومدم.سالم عزیزم -

 ای گفت و از پله باال رفت.رو به پرهام ببخشید آهسته 

 ببخشید که سرزده اومدم؛ مزاحمت شدم! -

بدون؛    - منو خواهر خودت  این چه حرفیه عزیزم، خیلی هم خوشحال شدم. 

 هروقت دوست داشتی بیا.

ا وارد خانه شدند و  مهدخت سمت آشپزخانه رفت؛ نسیم روی کاناپه نشست و ب

 قلم بهزاد تای ابرویش باال پرید:» پرهام کشیده اینو؟!«دیدن عکس سیاه
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 رسید. صدای ترق و تروق برهم خوردن ظروف به گوش می

 نه عزیزم، من کشیدم اما با کمک پرهام. -

 و بالفاصله ریز ریز خندید و نسیم گفت:» ماشاهلل همه تو این خونه هنرمندن!«

این می  - نبود که  اینو بکشه.  شد کاپرهام  اما نذاشتم مستقیم  بهزاد؛  ریکاتور 

 کشیدم.داد بعد از کلی تمرین، بعد روی این مییادم می 

 به هر حال عالی شده!  -

تر به مهدخت با سینی کوچکی از شربت و میوه به سالن برگشت؛ نگاهی دقیق

پلکچهره انداخت.  نسیم  بین  ی  ظریفی  اخم  بود،  قرمز  و  متورم  کمی  هایش 

 ایش نشست و پرسید:» ببینم تو گریه کردی؟!«ابروه

 نسیم نگاهش را زیر انداخت و لب زد:» گفتی واسش هدیه بگیرم، گرفتم اما...«

 مهدخت سینی را روی میز گذاشت و کنار نسیم جای گرفت.

 اما چی؟! -

 تر کردم!کار رو خراب -
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 زده لب باز کرد:» چرا آخه؟!«مهدخت مات

 و لبریز شد.  ی اشک دخترک جوشیدچشمه 

 خبر رفتم محل کارش؛ خیلی ناراحت شد. باهام دعوا کرد اما... بی -

 اما چی؟ -

هایش  جوید و انگشتنگاه منتظر و پرسشگر مهدخت به دخترک بود که لب می

 برد. را در هم فرو می

اما همش این نبود! منم ناراحت شدم؛ وقتی رفتم تو اتاقش زیادی به همکار   -

 خانومش نزدیک بود. این به کنار... حتی حلقه هم دستش نبود!

ی  مهدخت با لبخند ملیحی، دست نسیم را به نرمی فشرد و لب باز کرد:» همه

یم. مثال  ای تعبیر کرد تا به سپهر حق بدشه جور دیگهاینایی که گفتی رو می

اون خانوم زیادی   اینکه  یادش رفته دستش کنه،  اتفاقی  امروز  اینکه حلقه رو 

بهش نزدیک بوده، اشکال از خانومه بوده و سپهر نتونسته بگه اینقدر نزدیک 
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نیا، یا اینکه دوست نداشته نامزدش بیاد تو محیطی که مردای غریبه هستن و  

 جا بهش کادو بده!«اون

گفت دقیقا! گفت جلو همکار لندهورم خواستی بهم هدیه    آره، خودشم همینو  -

 بدی بگی ببخشید!

 کنی!« مهدخت نخودی خندید و گفت:» پس ببین داری بد قضاوت می

اش کشید و گفت:» خب حاال چکار کنم؟! دیگه نسیم با کالفگی دستی به پیشانی 

بده مهدخت؛ حس  ایندفعه چجوری گندی که زدم رو جمع کنم؟ حالم خیلی 

تونم طرفمو راضی نگه دارم. نتونستم که محسن ترکم کرد، نتونستم کنم نمی یم

 که سپهر ازم دلخوره!«

تر نشست با اخم ظریفی جواب داد:» مهدخت کمی سمت نسیم چرخید و صاف

اول اینکه محسن رو اصال با سپهر مقایسه نکن! دوم این اتفاقا برای اوایل نامزدی 

ست این مسائل پیش میاد. االن همین تجربه شد طبیعیه؛ اخالق هم دستتون نی

و فهمیدی سپهر تو محیط کار، حساسه! منم اوایل نامزدیم با مسعود این چیزا  

 واسم پیش میومد.«
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اش را برداشت؛ اسم نوید را که دید،  صدای زنگ موبایل بلند شد و نسیم کوله

 لبخند روی لبش نشست.

 سالم داداشی  -

 ات رو دوس داری چه رنگی باشه؟!  م برقی جهیزیهسالم عزیزم، ببین لواز -

 ابروهای نسیم باال پرید و متعجب لب زد:» چی؟!« 

سرویس  بده.  جواب  زود  نسیم،  بیرونم  داد:»  ادامه  و  کشید  پوفی  کالفه  نوید 

 خوای؟!« ات رو چه رنگی میآشپزخونه

  دونم، بهش فکر دخترک، نگاهی گنگ به مهدخت انداخت و لب کج کرد:» نمی 

 نکردم!«

 این مارکش خوبه اما فقط سفید داره ازش؛ سفید خوبه؟!  -

 نسیم متجب، صاف نشست و صدایش کمی باال رفت.

 خری؟!نوید داری واسه من می -

 خرم؛ جوابمو بده دختر... غذاساز سفید بخرم خوبه؟! پس واسه کی می -
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گرفتاری و  نوید  مالی  تمام مشکالت  و  کرد  مکث  پیش چشمانسیم  نش هایش 

آلود لب  نقش بست؛ اما هیچوقت از حمایت و محبت به او دریغ نکرده بود! بغض

 زد:» آره داداش، سفید خوبه!«

 دم. بینمت توضیح میباشه، ببخشید که خودت رو نیاوردم. حاال شب می -

این را گفت و تماس قطع شد؛ گوشی را روی مبل گذاشت و رو به مهدخت گفت:» 

 خره.«گرفتاری داره، رفته برای من داره جهیزیه می طفلی نوید! خودش هزارتا

*** 

ها را از صندلی عقب ماشین بیرون  نوید ماشین را داخل حیاط پارک کرد؛ کارتن

آورد و روی هم گذاشت. سمت در ورودی رفت؛ پشت در که رسید صدا زد:» 

 ناصر... ناصرجان بیا درو باز کن داداش«

 غرولند ناصر به گوش رسید.طولی نکشید که در باز شد و صدای 

زنه. آدم سگ گله ذارین دو دقیقه بکپم؛ همش یکی صدام میاه اه اه... نمی  -

 بشه، کوچیک خونه نه!
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ناصر خجالت بکش! عوض سالم بالفاصله صدای زهراخانم بلند شد که تشر زد:»   

 خوابی تو؟!« کردنته؟ به جای خسته نباشید گفتنه؟! چه مرگته مدام می

 اس!  کن مامان بچهولش  -

ها را کنار دیوار گذاشت و نفسش را بیرون داد؛ نگاهی به مادرش انداخت  کارتن

 ها بود.که با دستکش و پیشبند از آشپزخانه بیرون آمد و نگاهش به کارتن

 سالم مامان، خسته نباشی. -

 سالم پسرم، تو خسته نباشی مادر! اینا چیه؟! -

البته نصف پول رو  واسه نسیم خریدم، غذاساز و چای   - اتو خریدم؛  ساز و یه 

 دارم.ی پول رو بدم باز چند تیکه برمیدادم، بقیه قسط. همه

ی زهراخانم در هم شد و با دلسوزی لب باز کرد:» دورت بگردم تو خودت  چهره

ه فکر کشی کافیه، دیگهزارتا خرج داری، همین که گلیم خودت رو از آب می

 کنیم جهیزیه رو!« نسیم رو نکن. من و بابات خودمون جور می
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جوری هم  کرد جواب داد:» بابا همینهای پیراهنش را باز مینوید حینی که دکمه

کنه، چجوری تو یک سال، یک سال و نیم کل به بدبختی قسطاشو پرداخت می

 ره که، واسه خواهرمه!«جهیزیه رو بخره؟! راه دوری نمی

 هایش را درآورد. انم سمت آشپزخانه رفت و دستکشزهراخ

الهی خیر از جوونیت ببینی پسرم؛ بابات چیزی نمونده بدهیش تموم بشه. اگه   -

 کنه!دونم واست جبران میشد این وضعمون نبود. میورشکست نمی

لیوان را پر از شربت بهارنارنج کرد و باز به سالن برگشت؛ لیوان را سمت پسرش 

 د با حظ نگاهی به لیوان انداخت.گرفت. نوی

 آی دستت درد نکنه؛ هالک بودم بخدا... چقدر گرمه! نسیم خونه نیست؟  -

 نه مادر، ولی زنگ زدم االنه که برسه. فکر کنم با سپهر بوده. -

با یک نفس سر کشید و دستی دور لب لیوان را عطشناک  هایش کشید.  نوید 

فردا کنکور داره این دختر؛  فت:» پسسرش را با تأسف به طرفین تکان داد و گ

 امسال با زندگی و آیندش بازی کرد!«
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 زهراخانم لیوان خالی را از دستش گرفت و سمت آشپزخانه رفت.

شه چکار  از من و تو یه گفتن و راهنمایی کردن برمیاد؛ خودش به فکر نمی  -

اومد هوای بود.  به درس گرم  از اون پسر، دخترم سرش  یش  کنیم؟ خدا نگذره 

 کرد، خودشم گم و گور شد رفت! 

 همش تقصیر اون نیست مامان؛ ما هم مقصر بودیم، خود نسیم هم مقصر بود.  -

*** 

ای بپا بود؛ گروه گروه دور هم جمع بودند  ی محل برگزاری آزمون، همهمهمحوطه

کردند. بعضی پدر یا مادرها پشت درهای محوطه به انتظار ایستاده و صحبت می

 گفتند. ذکر میو با تسبیح 

چرخاند. نسیم اما به تنهایی روی نیمکت نشسته بود و مداد را بین انگشتانش می

خبر بود؛ با برخورد تندی تمام فکرش پیش سپهر بود که در این چند روز از او بی

را هم جواب   موبایلش  نداشت و  را  به شرکت  رفتن  بود، دیگر جرأت  که کرده 

هراسید. دختری روی  اش هم مطرح کند میخانواده  داد. از اینکه مسأله را بانمی

 خیالی!« نیمکت نشست و رو به نسیم گفت:» تو هم که عین من بی
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نسیم سرش را باال گرفت و نگاهی به دختر انداخت؛ پوست سفید و بینی قلمی 

 رو و شاد.فرم، خندههایی خوشهایی عسلی و لبو باریکی داشت، چشم 

 ، استرس واسه چی دیگه؟!زنمآخه مطمئنم گند می -

ی نسیم زد:»  با این حرفِ نسیم، دخترک پقی زد زیر خنده و دستش را روی شانه 

واسه   یجوری  نمیاد.  خوشم  ژیگوال  بچه  این  از  هیچ  ازت!  اومد  خوشم  ایول... 

کنن انگار حاال چخبره!؟ قبول بشن مثال دنیا رو فتح کنکور خودشونو هالک می 

 ین مملکت زیاده دکتر مهندس بیکاره!« کردن! واال چیزی که تو ا

نسیم به لحن شاد و خودمانی دخترک لبخندی زد و گفت:» واسه من مهم بود، 

 خیلی هم مهم بود. اما از یه جایی به بعد، دیگه کال هیچی واسم مهم نیست!« 

وار گفت:» عا چیه؟! شکست دخترک سمت نسیم چرخید و با همان لحن شیطنت

 عشقی خوردی؟!« 

به نیمکت  نسی باز  برنداشت؛ دختر  از لب  با تلخندی نگاهش کرد و لب  م تنها 

نشی ناراحت  داد:»  ادامه  و  زد  اینتکیه  واسه شکست عشقی  اگه  اما  جوری  آ! 
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آ ، با عرض معذرت باید بهت غمبرک زدی و میگی دیگه هیچی واست مهم نیست

 تر تویی باز! عشق چیه بابا؟!« بگم از این جماعت اوشگول

نمینسی یهویی  اما...  تو دلت  میاد  یهو  زد:» عشق...  ملیحی لب  لبخند  با  ره!  م 

 شایدم هیچوقت نره!«

 ره!دونم یهو هم میجا که من میهه... اما تا اون -

 ره اما عشقش نه! هیچوقت! جسمش آره، یهویی می -

خانوم   حاال،  ببینم  پرسید:»  و  انداخت  باال  را  ابرویش  تای  غریبه  دختر 

 ه، اسمت چیه؟ «پیشعاشق

 تر شد.لبخند نسیم عمیق

 من نسیم صفاری.  -

 دست دخترک سمتش آمد.

 جان! منم نگار فالحی.خوشبختم نسیم -

*** 
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آمد؛  های آزمون را تحویل داد و سالنه سالنه از ساختمان حوزه بیرون  نسیم برگه 

که   نکشید  طولی  بود.  گذاشته  قرار  ورودی  درب  جلوی  پریدخت  و  نگار  با 

دندان لبخند  رسید؛  هم  نزدیک پریدخت  که  حینی  و  داشت  لب  روی  نمایی 

 شد گفت:» دکتر میشی یا نه؟!« می

 ام! « نسیم با تمسخر خندید و لب باز کرد:» آره، شک نکن. رتبه دو رقمی 

پریدخت بازوی نسیم را گرفت و گفت:» بریم دُکی و هردو بلند بلند خندیدند؛  

 جون!«

 ام هستم.نه صبر کن! منتظر یه نفر دیگه -

 پریدخت با اخم ظریفی پرسید:» کی؟!«

جاهایی   - یه  تا  نگاره!  اسمش  شدم.  دوست  یکی  با  آزمون،  شروع  از  قبل 

 مسیرمون یکیه؛ گفت صبر کنم با هم برگردیم. 

انداخت   دماغش  به  چینی  آدمپریدخت  ایش...  گفت:»  میو  ذاشتی فروش! 

 کردی.«شدی بعد رفیق جدید پیدا میدانشگاه قبول می 
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نسیم خودش را کمی لوس کرد و جواب داد:» تو که تاج سری، جات تو قلبمه! 

 رفیق اول و آخرم تویی.«

 ای هم هست! بسه، خرم کردی! حاال بذار بیاد این نگار جونت ببینم چه تحفه -

ها را به هم معرفی کرد  و هر سه از محوطه  نگار هم آمد؛ نسیم آندقایقی بعد،  

زنان مشغول گفتگو بودند که صدای بوق ماشینی رو قدمبیرون رفتند. کنار پیاده 

آن که پشت سرشان را نگاه کند، پوفی کشید: پشت سرشان بلند شد. نسیم بی

 » نشد کنار خیابون راه بریم، بوق نزنن! مزاحم نشن!«

خواد  اشتها هم هست سه تا با هم میت ریز ریز خندید و گفت:» چه خوشپریدخ

 ببره!«

نیم و  چرخاند  را  سرش  کمی  اما  گفت:» نگار  و  انداخت  سر  پشت  به  نگاهی 

 ارزه سه تایی بریم.« آ! میخوشگله

بار اما صدای آشنایی بلند شد:»  هر سه خندیدند و ماشین بار دیگر بوق زد؛ این

 نسیم!«
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از پنجرهبا صدای     ی ماشینمرد، هر سه نفر برگشتند؛ سپهر بود که سرش را 

 زد.کمی بیرون آورده و صدایش می

خبری و قهر، ای نسیم خوشحال شد و حس کرد در این دو روز بیبرای لحظه

 دلتنگش شده! صدای نگار را شنید که زیر لب پرسید:» آشناست؟!« 

 آره، نامزدمه! -

 انداخت و اشاره کرد:» بفرمایید...«شان سپهر نگاهی به هر سه

شیم. شما دو تا مرغ عشق تنها  پریدخت با شیطنت گفت:» نه دیگه مزاحم نمی 

 باشید.« 

 کنم؛ بفرمایید. وقت واسه ما دو نفر زیاده!نه تعارف نمی -

اشاره جلو با  نسیم  نشستند.  سه  هر  و  آمدند  ماشین  سمت  دخترها  نسیم،  ی 

بست، رو به سپهر گفت:» ایشون خانوم نگار  می  نشست و حینی که کمربندش را

 فالحی، دوست جدیدمون« 

 خوشبختم... « سپهر نگاهی از آینه انداخت و سر تکان داد:»  
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بود؛ دلش می تنها  در طول مسیر، نسیم سکوت کرده  با سپهر  خواست زودتر 

های نگار و  شود و در مورد دو روز گذشته صحبت کنند. صدای پچ پچ و خنده

شاپ متوقف شد رسید. ماشین مقابل کافیخت از صندلی عقب به گوش میپرید

 که نسیم نگاهی انداخت و لب زد:» چرا وایسادی؟« 

اینهمه   رفته  تحلیل  انرژیشون  انداخت و گفت:» خانوما کلی  باال  ابرویی  سپهر 

 تست زدن؛ با معجون موافقید؟!«

 آقا سپهر!«   نسیم لبخند عمیقی زد و پریدخت با خوشحالی گفت:» ایول

*** 

 

گذشت و نسیم و سپهر تنها بودند؛ هر کدام  لحظاتی از خداحافظی پریدخت می 

 منتظر بود تا دیگری لب باز کند.  

سپهر  رسید. اصال آن  آلود و ناراحت به نظر مینسیم نگاهی به سپهر انداخت؛ اخم

 خندید. گفت و میی قبل نبود که مدام می چند لحظه
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 خوای حرف بزنی؟نمی -

 آن که نگاهش کند، حین رانندگی پرسید:» چی بگم؟« بی

این  - قهری.  باهام  نمیدی؛  رو  تلفنم  جواب  روزه  بیدو  شرکت که  اومدم  خبر 

 جوری رفتار کنی!  قدر که تو ایناشتباه بود اما نه اون

زنی منو. ازت ندم باهات چجوری رفتار کنم؟! سمتت میام، پس میواال من مو  -

 ! کنیدور میشم گله می

بوم   اینوَر  از  یا  کرد:» چون  باز  اعتراض  به  لب  و  رفت  باال  کمی صدایش  نسیم 

های ناجور داری... دور میشی هم که کال  میوفتی یا از اونوَر! کنارمی، درخواست

 جواب تلفن نمیدی! «

عصبا با  زد:» سپهر  تشر  چرخید؛  نسیم  سمت  و  کرد  متوقف  را  ماشین  نیت 

درخواست ناجور؟! تو اصال ازدواج و عقد و این چیزا حالیته یا هنوز تو فکر لک  

ی پری که به دوست پسرش اعتماد داشت و هواشو داشت؛ بهم  هایی؟! اندازهلک

 اعتماد داری؟ هوامو داری ؟!«
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 نسیم با کالفگی پلک فشرد. 

 خواهی کنم. م ببخشید، من که اومدم شرکت معذرتمن که گفت -

  خواهی کردنتم دیدم! جز آبروسپهر با کنایه و پوزخند گفت:» بله... مدل معذرت

 ریزی چیزی نداشت!«

با عصبانیت گفت:» سپهر چرا تمومش نمی ناراحتم، منم  نسیم  کنی؟ منم ازت 

یست چیزی ندیدم، کنم معنیش این نبخوام گله کنم حرف زیاده؛ سکوت اگر می

نمی تو سعی  مثل  فقط  نیست.  و  حالیم  بگیرم  بهانه  بیخودی  چیز  هر  سر  کنم 

 کشش بدم.« 

ای داری؟ چکار کردم  سپهر رو ترش کرد و حق به جانب پرسید:» مثال چه گله

 من؟« 

ی لندهور تا اون حد بهت نزدیک بود؟ چرا حلقه دستت نبود؟ چرا اون دختره -

 ؟!«چرا از دیدنم جا خوردی
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سپهر کالفه نفسش را بیرون داد و گفت:» حلقه رو یادم رفته بود؛ اون لندهورم  

که میگی دختر رئیس شرکت بود، چطور واسش حد و حدود بذارم بگم آی خانوم 

یا  بدم  توضیح  بازم  نداشتم.  رو  اومدنت  انتظار  جا خوردم چون  بعدم  نیا!  جلو 

 کافیه؟« 

را پایین انداخت و با انگشتان دستش ور  تر شده بود، نگاهش  نسیم که کمی آرام

اش تقصیر من... اما دیگه  هایش را جمع کرد و گفت:» خب باشه؛ همهرفت؛ لبمی

 تمومش کن! باشه؟« 

هایش کشید؛ سوئیچ را چرخاند ای سکوت کرد و دستی روی چشمسپهر لحظه

 و لب زد:» باشه«

لی جابجا شد و سمت  اش به صندلی بود، کمی روی صندطور که تکیهنسیم همان

 سپهر چرخید. 

که وقتی ناراحتی جواب تلفن نمیدی خیلی بده! دیگه این کارو نکن. وصل  این  -

 کنی، فحش بدی بهتر از جواب ندادنِ!  

 های سپهر نشست و گفت:» باشه!« لبخند ملیحی روی لب
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*** 

شوق  با  گذاشت؛  کنار  را  قلم  و  کشید  هم  را  نقاشی  خطوط  آخرین  مهدخت 

ش را به هم زد و گفت:» وای پرهام این عالی شد؛ ممنون که کمکم کردی! دستان

 تنهایی از پسش بر نمیومدم.« 

 پرهام با لبخند نرمی جواب داد:» قابل شما رو نداشت؛ خوشحالم راضی هستی« 

مطهره خانم دست روی شانه مهدخت گذاشت و فشرد:» آفرین دخترم، تالشت 

 ستودنیه!«

بره برای بهزاد! حتمأ  برمش تحویل آقای یزدانی میدم. میممنون، حاال فردا می  -

 خیلی خوشش میاد.

صدای زنگ خانه بلند شد؛ پرهام از جا برخاست و سمت آیفون رفت. با دیدن  

 هایش در هم نشست.تصویر یزدانی، اخم

 مهدخت خانوم! یزدانی با شما کار داره؟!  -
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بیاد. دو سه  زاده! امهدخت ریز ریز خندید و گفت:» چه حالل ما نه، قرار نبود 

 روزه دفتر رو خودش تعطیل کرده!«

ی زنگ، پرهام پوفی کشید و از در بیرون رفت. مهدخت با لبخند با صدای دوباره 

ی بهزاد دوخت و گفت:» دیشب  عمیقی، نگاه پر مهرش را به تصویر نقاشی شده 

خوابش رو دیدم؛ خوشحال بود، خیلی خوشحال! بغلم گرفت، مثل همیشه آروم  

دونم چرا شال رو از روی سرم برداشت؛ گفت بجاش تسبیح و پر محبت... اما نمی

 شتم!« رو میدم بهت! بعد مشتش رو باز کرد و من تسبیح رو بردا

مطهره خانم، کنجکاو پرسید:» همون تسبیح که گفتی یادگار مادر خدابیامرزت 

 بوده و دادی بهش؟«

 آره... همون!   -

می نظر  به  عصبی  و  پریده  رنگ  شد؛  سالن  وارد  پرهام  و  شد  باز  با در  رسید. 

 خواد بیاد داخل!« هایی سرخ رو به مطهره خطاب کرد:» یزدانی می چشم 

مطهره و مهدخت به هم گره خورد و مطهره از جا برخاست. نگاه گیج و گنگ  

و  لحظه بود  هم  در  رهام  ابروهای  شد.  خانه  وارد  گویان  یاال  یزدانی  بعد  ای 
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میلب سفیدی  به  دستهایش  زحمت زد؛  به  و  داشت  خفیفی  لرزش  هایش 

احوالپرسی کرد. مطهره خواست سمت آشپزخانه برود که رهام گفت:» مطهره 

به مهدخت  خانوم بشینید اومدم یه حرفایی رو  ندارم!  خانوم  لطفا؛ چیزی میل 

 بگم، خوبه که شما هم باشید. « 

نگران به هم نگاهی انداختند و هر دو مقابل رهام روی مبل مهدخت و مطهره، دل

ی دو نفره نشستند. رهام نگاهی به پرهام انداخت و بعد به تصویر نقاشی شده 

 بهزاد تلخندی زد.  

 شی برداشت که مهدخت گفت:» آقای یزدانی چیزی شده؟!«  چشم از نقا

رهام بغضش را فرو برد و دستی به ته ریشش کشید؛ همراه با نفسی که بیرون  

 زنی بهزاد مریض باشه؟!« داد، لب باز کرد:» یادته گفتی... گفتی که حدس میمی

 اش را از مبل گرفت:» آره، چیزی شده؟!« قلب مهدخت فرو ریخت و تکیه

با تو بود؛ بهزاد مریض ره با صدایی مرتعش گفت:» حق  ام نگاهش را دزدید و 

 بود!«
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اش چکید. صدایش به  ای از آن روی گونهی مهدخت، بغض شد و قطرهآشوبهدل 

 شد.زحمت شنیده می

 چرا... چرا میگی بود؟! -

 ی خون بود و لب زد:» چون....«هایش کاسه رهام نگاهش را که باال گرفت؛ چشم

 فشرد و به سختی گفت:» چون دیگه نیست!« پلک

های  های رهام هم روی گونه چکید. خون در رگپرهام که بغضش ترکید، اشک 

مهدخت، یخ زده بود و نگاهش به صورت خیس از اشک رهام ثابت مانده بود. 

 زده لب زد:» امکان نداره!« مطهره مات 

ای  شد و چون تودهدخترک نفس کم آورده بود؛ قلبش هرلحظه بیشتر مچاله می

لب و  داد  بیرون  را  نفسش  زحمت  به  بود.  گرفته  درد  سخت،  و  های  سفت 

 اش را از هم باز کرد:» ب... به... بهزاد!«خشکیده

نمی نمی دیگر  و  دید،  بود  سیاهی  انگار...  بود  معلق  هوا  در  کاه  پر  مثل  شنید، 

 کرد.سیاهی. نفسش دیگر یاری نمی
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باز کرد؛ اتاق تاریک بود و تنها نور ضعیفی از  های سنگینش را به زحمت  پلک

تابید. گیج و گنگ اطرافش را نگاه کرد؛ با اولین تکانی  پنجره به داخل اتاق می 

که خورد، سوزن سِرُم در دستش کشیده شد و صورتش از درد جمع شد. سوزن 

ها با قدرت بیرون کشید و با صورتی مچاله شده، دستش را محکم  را همراه چسب

 جای سوزن گرفت. روی

ای مکث کرد و بعد تمام اتفاقات برایش مرور شد. صدای رهام در گوشش  لحظه

شد:» چون دیگه نیست.... چون دیگه نیست... دیگه نیست... نیست...  پژواک می

 نیست...«

چهره نیست!  دیگر  پناهش  و  حامی  تنها  نیست؛  دیگر  بهزاد  نیست،  ی  نبود، 

چ مقابل  بهزاد  متبسم  و  او  شممهربان  گوش  در  گیرایش  صدای  و  بود  هایش 

 لرزاند.  هایش قلبش را میپیچید. دخترجون گفتنمی

ای سفت و سخت، راه گلویش را بند آورده بود. توان فریاد زدن نداشت، توده

نفس   زحمت  به  نداشت...  ریختن  برای  اشکی  نداشت،  کشیدن  نفس  توان 

پوش و  خانم سیاه شد و مطهره  دار و بلند. در اتاق بازهایی کشکشید، نفسمی
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دست دل  و  آمد  مهدخت  سمت  سراسیمه  شد؛  اتاق  وارد  قاب نگران  را  هایش 

 صورت دخترک کرد. 

کن    - گریه  بزن...  حرف  دختر،  بکش  نفس  عزیزم...  جانم  مهدخت...  جانم 

 دخترجان...

می  اشک  میمطهره  التماس  و  بازوهای  ریخت  بشکند؛  دخترک  بغض  تا  کرد 

 د و تکانش داد:» مهدخت... مادر گریه کن... مهدخت!«نحیفش را فشر

ای که از دلش برآمد، بغضش ترکید و مطهره او را در آغوش کشید. همراه با ضجه 

شانه  روی  مادرانهسر  می ی  بلند  با صدایی  و  گذاشت  مطهره  گریست؛ ضجه  ی 

 کرد. آنقدر اشک ریخت و فریاد زد که دیگر نایی  نداشت. زد و مویه میمی

پرهام وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد؛ لیوانی آب خنک دستش بود و سمت  

به   را  آب  لیوان  و  کرد  از خود جدا  را  به زحمت، دخترک  مطهره  آمد.  مادرش 

خوام  هایش نزدیک کرد. مهدخت لیوان را پس زد و میان هق زدن گفت:» می لب

 خوام باهاش حرف بزنم!« با یزدانی حرف بزنم، کجاست؟ می 
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فایده بود؛ صدای رهام سکوت  طهره و پرهام در تقال بودند تا آرامش کنند اما بیم

 را بر اتاق حاکم کرد.

 جام... آروم باش؛ من این -

نگاه خیس مهدخت به در دوخته شد که رهام ادامه داد:» منم باهات حرف دارم،  

 اما قول بده آروم باشی! آب رو بخور تا با هم حرف بزنیم.«

پاتختی گذاشت؛ رهام مهدخت بی میل چند جرعه آب نوشید و لیوان را روی 

 سمت تخت آمد و مادر و پسر هر دو را تنها گذاشتند. 

 ی تخت. رهام روی صندلی نزدیک تخت نشسته بود و مهدخت مقابلش لبه

نگاه مهدخت، غمگین و درمانده به رهام دوخته شده بود؛ رهام انگشت سبابه و  

ها گذاشت و به هم نزدیک کرد. نفسش را بیرون داد و با نگاه پلکشست را روی  

خانوم بود؛ اوایل بارداری همسر من! من اون  به مهدخت گفت:» قبل از فوت ایران

که قراره پدر بشم. یه روز بهزاد بهم زنگ زد و باهام  روزا خوشحال بودم از این

نفری! خیلی  برای شام رفتیم رستوران، دو  بهم    قرار گذاشت؛  بود، خیلی  پکر 

ریخته بود. سکوت کردم چون مطمئن بودم دلیل مالقات اینه تا مشکلش رو بهم 
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بگه. بهزاد کسی رو تو تهران نداشت و واسه همین جای خالی برادراش که خارج  

می پر  رفیقاش  با  رو  گفت  بودن  گفت...  و  کرد  باز  لب  بالخره  از شام  بعد  کرد. 

 مالنوما داره!«

 ت در هم شد و گنگ لب زد:» مالنوما؟!« ابروهای مهدخ

 آره، مالنوما. بدترین نوع سرطان پوست! و متأسفانه بدخیم! -

های خیس دخترک گرفت  ی مهدخت غلتید و رهام نگاه از چشماشک روی گونه

 هایش را بگوید. تا بتواند مابقی حرف

شت. من  خیلی ناراحت بود؛ خودش دکتر بود و کامل از اوضاع بیماریش خبر دا  -

جوره بهش امیدواری بدم جز اینکه امیدوارش کنم به معجزه! تونستم هیچنمی

گفت پیشرفت  دونست که این مریضی اونو از پا درمیاره! دکتر می بهزاد خوب می

روحیه به  بستگی  بشدت  پوست  خیلی سرطان  شاد  مریض  یه  داره،  مریض  ی 

   کنه تا مریض افسرده!کنه و مقاومت میبیشتر عمر می

ایران بیشتر  وقتی  مریضیش  با  تا  بود  این  تمام تالشش  بهزاد  خانوم فوت شد، 

سال. کیوان هم سن و مقابله کنه؛ بخاطر عسل! عسل اول نوجوونیش بود و بچه
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خوام  گفت فقط میسال و موقعیتی نداشت که بتونه زندگی رو اداره کنه.بهزاد می

ل از آب و گل در بیان. اما عسل  هام با این سرطان بجنگم، تا حداقبه خاطر بچه

دید بهزاد بعد از فوت ایران، خیلی  که از بیماری پدرش خبر نداشت؛ وقتی می

 زود به زندگی عادی برگشته، ازش دلخور شد و نسبت به پدرش سرد شد.« 

 هایش غلتید.  مهدخت لب گزید و اشک روی گونه

 داشت!آره، یادمه عسل اومده بود دفتر، دلِ خوشی از پدرش ن -

ی منو بخوره! دم ازم دلخور باشه تا اینکه غصهگفت ترجیح میآره، بهزاد می  -

 جنگم کافیه واسم. همین که من دوسش دارم و به خاطر اون می

باز کرد.   رهام از جا برخاست و سمت پنجره رفت؛ پرده را کنار زد و پنجره را 

 خواست؛ نفس کم آورده بود.هوای تازه می

ها فقط منو فریبرز که دکترشم بود خبر داشتیم؛ کیوان همین  ال تمام این س  -

 آخریا فهمید. وقتی ماجرای تو واسش پیش اومد با من و فریبرز مشورت کرد.  
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رهام با یادآوری روزی که بهزاد با او و فریبرز مشورت کرده بود، اشک ریخت و  

خی بهش گفتم  آلود توأم با لبخند تلخی گفت:» اون روز من با خنده و شوبغض

بهزاد نکنه دم آخری فیلت یاد هندستون کنه! بهزاد اما با پوزخند جواب داد،  

تونم بینم، همه جا باهامه... چجوری میگی رهام!؟ من مرگ رو کنارم میچی می 

 های دنیا باشم؟!« فکر خوشی

اش را از هم  های خشکیدهمهدخت از جا برخاست؛ کنار رهام ایستاد و ناباور لب

کرد. این سرطان... کرد:» اما بهزاد به ظاهر که خوب بود! فقط گاهی سرفه می   باز

» 

رهام رو به مهدخت برگشت و گفت:» آره، ظاهرش کامال سالم بود؛ اما همون خال 

سیاه کف پا از داخل بدن به تمام بدن متاستاز شده بود! زمانی که با تو ازدواج  

اش  ود. بیماری عسل باعث شد روحیههاشم درگیر بکرد، حتی چند درصد از ریه

 رو به کل از دست بده و سرعت رشد بیماری چند برابر بشه.«
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دخترک لب به دندان گرفت و پاهایش سست شد؛ توان تحمل وزنش را نداشت. 

نالید:» چرا بهم نگفت؟  همان جا روی زمین، مقابل پای رهام نشست و با گریه 

 ره خارج!« ، میره سفردیدمش! چرا بهم گفت میکاش می

خوام این همه ضعف و ناتوانی رهام مقابلش زانو زد و دلجویانه گفت:» گفت نمی

هم  عسل  با  کرد،  خداحافظی  تو  با  که  وقتی  ببینه!  عسل  ببینه،  مهدخت  منو 

خداحافظی کرد. سرطان، غدد لنفاوی رو درگیر کرده بود و پاهاش داشت ورم  

ورمی طوری  پاهاش  ماه،  یه  تو  فقط  تکون  کرد.  و  رفتن  راه  توانایی  که  کرد  م 

زدیم.  ی فریبرز بود و فقط منو کیوان بهش سر میخوردن نداشت! این مدت خونه

 دونه و بهش گفتیم پدرش به خاطر سکته فوت شده!«حتی هنوز هم عسل نمی

هایش روی زمین مشت شده شد و دست مهدخت سرش هر لحظه بیشتر خم می

بلند شدبود؛ هق هق گریه بمیرم که اش  بهزاد...  باز کرد:» ای وای  بود و لب  ه 

باز غمخوار من شد... اینقدر درد کشیده، بمیرم که همه ی وجودش درد بود و 

 کردم«شو میکردم، کاش کنیزیکاش بودم ازش پرستاری می

 هایش، مطهره وارد اتاق شد؛ خم شد و دخترک را در آغوش گرفت. با صدای ضجه
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آر  - دخترم،  باش  نگفتی  آروم  دیدی؟  خوابشو  نگفتی  تو  مهدختم؛  باش  وم 

قراری روحش رو آزار  و بی  خوشحال بوده؟! اون االن آرومه، خیلی آروم... با گریه

 نده!

نایی نداشت؛ روی تخت دراز کشیده بود و  مهدخت آنقدر گریه کرد که دیگر 

تنها    ای نامعلوم خیره بود. اتاق در سکوت محض بود واش به نقطهنگاه یخ زده

 رسید. صدای تیک تاک ساعت به گوش می

ای به در زد و وارد اتاق شد؛ نگاهش سمت مهدخت بود که بدون هیچ رهام تقه

کردی  حتی نفس واکنشی، تن نحیفش را روی تخت رها کرده و گاهی حس می

 کشد.  نمی

بهزاده؛   خاکسپاری  مراسم  فردا  کرد:»  باز  لب  مالیمت  با  و  ایستاد  تخت  کنار 

قتش این که بهزاد بهم گفته بود بعد از مرگش، تو برای مراسم تدفین نباشی حقی

اما من  یا کیوان بهت شک کنن و متوجه موضوع بشن  بود عسل  نگران  چون 

کردم شوک بزرگی برات باشه این که یهو بری سر مخالفت کردم. چون حس می

 خاکش!« 
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ی فکر کردن به رفت؛ حتهای رهام چون نیشتری به قلب دخترک فرو می حرف

هایش را روی  مراسم خاکسپاری بهزاد هم برایش سخت و غیرقابل باور بود. لب

 هم فشرد و پلک بست.

خواد طوری رفتار کنی که من از حرفی که به بهزاد زدم فردا که اومدی دلم می  -

پشیمون نشم! بهزاد خیلی نگران این موضوع بود؛ مخصوصا عسل که از حقیقت  

 داره، محاله باور کنه بهزاد صوری ازدواج کرده. مرگ پدرش خبر ن

دخترک آب دهانش را فرو برد و به زحمت صدایش را بیرون داد:» برای دفن مگه 

 شه؟« ی بهزاد چی میده؟ شناسنامه کیوان کارای قانونی رو انجام نمی

 نه، تمام کارها با منه؛ شناسنامه، سند ازدواج و تمامی مدارک هم دست منه.  -

مهدخت آهسته لب زد:» باشه، خیالتون راحت. ممنون که  هوامو داشتین و برای  

 مراسم بهم خبر دادین!«

 کنم؛ فعال خداحافظ. باید برم« رهام زیر لب آهسته گفت:» خواهش می
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تا نزدیک در رفت و باز عقب گرد کرد:» آها راستی؛ مهریه و ارث شما از بهزاد  

 هم... «

خوام چیزی  تر برد و کالم رهام را قطع کرد:» نمی مهدخت کمی صدایش را باال

بشنوم! نیت ازدواج، صوری بود پس حقی که بخوام مهریه و ارث بگیرم رو ندارم!  

 برای بهزاد چکار کردم که طلبکارش باشم؟« 

 زنم. باشه به وقتش!  باشه، فعال حرفی نمی  -

پره و  مطهره  رفت؛  بیرون  اتاق  از  و  گفت  لب  زیر  رهام  را  با  این  هم  کنار  ام 

های کوتاه سمتشان  شان سکوت بود. رهام با قدم هایی در هم نشسته و بینچهره

کنم زودتر ببرمش دفتر و  رفت و گفت:» یه مدت نذارید تنها باشه، من سعی می

مشغول کار بشه. شما هم این طرف هواشو داشته باشین، بهزاد خیلی سفارش  

 کرد.« 

ریخت.  صدا اشک می ش را جلوتر کشید؛ بیمطهره لب به دندان گرفت و چادر

پرهام بغضش را بلعید و مغموم جواب داد:» خیالتون راحت، مراقبش هستیم.  

 دکتر خیلی گردن ما حق داشت. خیلی بیشتر از اینا بدهکارش هستیم.« 
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شانه  روی  دست  ممنون رهام  داد:»  ادامه  تلخندی  با  و  گذاشت  پرهام  ی 

رفعپرهام بااجازه  من  پس  می  جان؛  زهرا  زحمت  بهشت  صبح،  فردا  کنم. 

 بینمتون!« می

 دو ماه بعد... 

های شربت خاکشیر را داخل سینی گذاشت و سمت اتاق نسیم زهراخانم لیوان

رفت؛ در را آهسته باز کرد و وارد اتاق شد. نسیم، پریدخت و نگار وسط اتاق 

چی پرسید:»  نرم  لبخندی  با  بود؛  باز  مقابلشان  تاپ  لپ  و  قبول شنشسته  د؟ 

 شدین؟!« 

نسیم   منو  آره،  گفت:»  با خنده  پریدخت  و  بین هم چرخید  نگاهشان  دخترها 

 پزشکی قبول شدیم، نگارجونم مامایی!« 

قبول شدی  پزشکی  نسیم؟  آره  گفت:»  با شوق  و  پرید  باال  زهراخانم  ابروهای 

 مادر؟!« 

نسیم از  خانم لب به دندان گرفت؛  ی دخترها اتاق را پُر کرد و زهراشلیک خنده

اش را بوسید  گرفت، گونهجا برخاست و حینی که سینی شربت را از مادرش می
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های پنج رقمی آخه پزشکی  آ مامان! قربونت برم با اون رتبهو گفت:» دلت خوشه

 شیم؟!« قبول می

اش لبخندی زد و لب باز کرد:» من از کجا زهرا خانم با سادگی و مهربانی ذاتی

 شد؟« ن چیزا سر در میارم؟ حاال چیبدونم مادر؟ مگه از ای

بازرگانی، پری مددکاری اجتماعی، نگارجونم مدیریت    - هیچی... من مدیریت 

 دولتی!«

 خب مدیرم که خوبه مادر!  -

ی دخترها بلند شد. پریدخت لیوان شربت را برداشت و گفت:» من  و باز خنده

 که شاید نرم، اصال این رشته رو دوست ندارم!«

رم دهن فامیل بسته بشه بگن  میل گفت:» من که فقط می کرد و بینگار لب کج  

 نگار دانشجوی... رشته واسم مهم نیست!«
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رو   نگارخانوم  واال...  بگم  چی  گشود:»  لب  تحسر  با  و  داد  تکان  سر  زهراخانم 

شینین  ی عقد میدونم؛ اما شما دو تا وقتی یه هفته به کنکور مونده سر سفرهنمی

 توقع داشته باشین!«  از این بهتر نباید

دخترها خندیدند و زهراخانم از اتاق بیرون رفت. پریدخت یک نفس، شربت را  

 سر کشید و نفسش را بیرون داد:» به... چقدر چسبید! دلم حال اومد.« 

هایش دست کشید و رو به نسیم گفت:» پاشو خانوم مدیر، پاشو حاضر دور لب

یم، یه کمی کنارش باشیم واسه  ی مهدخت. بهش بگیم قبول شدشو بریم خونه

 اش خوبه!« روحیه

 نسیم شانه باال انداخت و جواب داد:» باشه ، بریم. منم دلم واسش تنگ شده!« 

 نگار ابرویی باال پراند و مردد پرسید:» منم بیام؟ حوصله ندارم برم خونه!«  

 آره، چرا که نه؟! خوشحال میشیم! -

ای بعد، هر سه داخل تاکسی نشسته ظهپریدخت این را گفت و از جا برخاست. لح 

 ی مهدخت شدند.  و راهی خانه
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 *** 

شد، نگاهی به ظاهر طور که پیاده می ماشین جلوی خانه متوقف شد و نگار همان

ی قشنگی! مال خود  زیبا و پر از گل خانه انداخت و لب باز کرد:» واو...چه خونه

 خواهرته؟!« 

ی چهل  کرد و گفت:» نه بابا... یه خونه  اش جا به جا پریدخت کیف را روی شانه 

 ی باالست. در اصل خونه مال یه مادر و پسره! « ای، طبقهمتری اونم اجاره

 نسیم زنگ خانه را فشرد؛ طولی نکشید صدای مهدخت از حیاط به گوش رسید. 

 کیه؟  -

سایه  را  دستش  و  کشید  هم  در  ابرو  آفتاب،  مستقیم  نور  زیر  ی  پریدخت 

 هایش کرد.چشم 

 منم مَهی، با نسیم و نگار!   -

در باز شد و دخترها وارد حیاط شدند؛ مهدخت پشت در ایستاده و احوالپرسی 

 کرد. 
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پریدخت، نگار و مهدخت را به هم معرفی کرد و بعد با لبخند گفت:» توو حیاط 

 بودی؟!«

 اومدین.آره، حوصلم سر رفته بود اومدم حیاط! بفرمایید، خوش -

چرخید، کنار گوش نسیم چند قدمی جلو رفتند و نگاه نگار دور تا دور حیاط می

 زمزمه کرد. 

 عجب حیاط دلبازی! -

 جا بشینم. مثل بهشته!  آره، من که هروقت میام دوست دارم همین -

جا زیر سایه، اگه اشکالی نداره همین  ها رفت که نسیم گفت:»مهدخت سمت پله

 روی تخت بشینیم.«

 ها بین هم چرخید و مهدخت شانه باال انداخت. نگاه

 خانوم و پرهام که نیستن؛ بشینید راحت باشین.مطهره -

ای از تخت گذاشتند.  شان را گوشهبان نشستند و کیف و کولهدخترها زیر سایه

پریده شده ایی را آماده کند؛ الغر و رنگمهدخت از پله باال رفت تا بساط پذیر
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ها رنج کشیده بود. به نبودن مهران، ناتوانی پدر و  بود. در این دو ماه انگار سال

دوری بهزاد خو کرده بود اما همراه با دردی عمیق در قلبش! ظاهرش آرام، دلش  

 آشوب و نگاهش غمگین بود. 

ی حوض برد و آرنج روی نسیم از جا برخاست، سمت حوض رفت؛ یک پا را لبه

زانو گذاشت، به جلو خم شد و دستش را در آب فرو برد؛ آب کمی خنک بود.  

 بازی توو این هوای گرم!«ده آبلبخند روی لبش نشست و گفت:» چه حالی می 

پریدخت و نگار با شیطنت به یکدیگر نگاه کردند؛ پریدخت آهسته رو به نگار  

 کنم؟!« کنی، که من فکر مییلب زد:» داری به همون چیزی فکر م

نگار کنج لب به دندان گرفت و پلک زد؛ هر دو از جا بلند شدند، نسیم حواسش 

ای هوا ضربهکردند، بی ها بازیگوشی میهایی که دور شمعدانیپی آب بود و پروانه

به پشتش خورد و تعادلش را از دست داد. تا به خودش بیاید صدای شاالپ شلوپ  

ی نگار و پریدخت در فضا پیچید؛ تند حوض بود؛ صدای قهقهه  بلند شد و وسط

 کشید. های عمیق میزد و نفستند پلک می

 تمام تنش خیس شده بود؛ با چند نفس عمیق از آب بیرون آمد.
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 کنم!خدا لعنتتون کنه؛ االن حالیتون می -

به  دوید. صدای مهدخت از روی پله  این را گفت و به دنبال پریدخت و نگار می

 رسید.گوش می

 کنید! پری... نسیم...  خدا مرگم، چکار می -

دویدند. نسیم ناامید ها میگوش دخترها بدهکار نبود و دور تا دور حیاط و باغچه

از اینکه دستش به دخترها برسد، کنار شیر آب ایستاد و آب را باز کرد؛ شلنگ 

 د. را سمتشان گرفت و صدای جیغ و داد پریدخت و نگار بلند ش

های بلند آن تا  ای رفت که کنار در بود و شاخهی گل رز روندهنگار سمت بوته

نسیم   و  گرفت  پناه  بوته  پشت  بود.  شده  کشیده  هم  طرفش  آن  و  دیوار  روی 

شلنگ آب را سمتش گرفته بود که در باز شد و آب با فشار زیاد به صورت و  

 خورد! های پرهام میشانه 

ر هری  قلبش  پرهام،  دیدن  افتاد. با  دستش  از  شلنگ  کشید،  هینی  و  یخت 

ی پرهام ثابت مانده بود و صدای شُرشُر آب  های متعجب و خیرهنگاهش به چشم

رسید. نگار آهسته و پاورچین با سر و صورتی خیس  ها به گوش میروی موزاییک
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خانم با دهانی باز از تعجب وارد حیاط شد و از پشت بوته بیرون آمد و مطهره 

 چرخید. ن پرهام و دخترها مینگاهش بی

 نسیم آهسته لب زد:» خاک به سرم!...« 

نگار آب دهانش را قورت داد و مضطرب رو به پرهام زمزمه کرد:» باغچه رو آب  

 دادیم!« می

های خیس دخترها آویز بود ساعتی بعد، بند رخت داخل حیاط سر تا سر لباس

لباسی لباس  و هرکدامشان  به تن از  را  داشتند. نسیم حینی که    های مهدخت 

کشید گفت:» تو تمام عمرم اینقدر خجالت نکشیده بودم؛ موهایش را سشوار می

 خواست زمین دهن باز کنه برم توو زمین! پسره بدبخت هنگ کرده بود!«دلم می 

ی پریدخت بلند شد و با لحنی آمیخته به خنده لب باز کرد:» سوتی قرن  قهقهه

 دادیم!« یم باغچه آب میگه داشترو نگار داد... می

شان، خانه را پر کرد. مهدخت کوسن مبل را سمت پریدخت  و باز شلیک خنده

 تر بخندید.«پرت کرد و با غیظ گفت:» ای مرض! آبرو نذاشتین برای من؛ یواش
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های خواهرش رو به نگار گفت:» تو تا حاال  توجه به حرص خوردنپریدخت بی

ی خودمی! من موندم شدم. لنگهکجا بودی دختر؟! کاش زودتر باهات آشنا می

 جوری شیش شدیم؟!« چطور من و تو با این شیر پاکتی پاستوریزه این

ر پاکتی  نسیم سشوار را خاموش کرد و با لگد آهسته به پای پریدخت زد:» شی

 خوام بشینم.« پاستوریزه خودت و شوهرت، جمع کن خودتو می

ای انگور  پریدخت کمی روی مبل جا به جا شد و نسیم کنارش نشست؛ نگار دانه

ای کرد و گفت:» از داخل ظرف برداشت و توی دهان گذاشت. دهانش را مزمزه

مر  دونستم صابخونه همچین پسریه، جدی جدی کولی پسره چه خوشگه! می

اش بیام! حیف خبر نداشتم و  زدم به چشم ننهبستم حیاط رو آب و جارو میمی

 حسابی گند زدیم.« 

گرده اما شانس مهدخت ریز خندید: » اتفاقا مادرش در به در دنبال عروس می

دونم ندارن، هربار یه چیزی پیش میاد. پسرش زیاد تمایل به ازدواج نداره، نمی

 کنم!«گه راضیش میوم میچرا؟! اما خود مطهره خان
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خورد.  صدای گوشی مهدخت بلند شد و اسم رهام یزدانی روی صفحه به چشم می 

 با اخم ظریفی گوشی را وصل کرد:» بله؟«

کرد. با هر کالم  اختیار سمت مهدخت بود که با گوشی صحبت مینگاه دخترها بی

می بیرون  مهدخت  دهان  از  میکه  رُخش  از  رنگ  رفته  رفته  و  رفآمد  ت 

هایش سنگین شده بود و صدایش هایش لرزش خفیفی گرفته بود؛ نفسدست 

 ی او را تکان داد.رفت. پریدخت با نگرانی پیش خزید و شانهتحلیل می

 مَهی... مهی چته؟ کیه؟ -

 گوشی را از دست خواهرش گرفت و گفت:» الو... الو ... «

ه داده بود. پریدخت حال سرش را به مبل تکیتماس قطع شده بود و مهدخت بی

 پرسیدند. گوشی را انداخت و نسیم و نگار جلو آمدند؛ هر سه از مهدخت می

 مهدخت... مهی... چی شده؟! کی بود ؟ چی گفت؟!   -

امروز تموم ی دخترک چکید و بیقطره اشکی روی گونه جان لب زد:» گودرز 

 کرده!« 
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*** 

خشید؛ تمام دکوراسیون اتاق  درای اتاق میرنگ آباژور روی فرش فیروزهنور آبی

عسل را به رنگ آبی و سفید تبدیل کرده بودند تا حس آرامش داشته باشد اما  

 کرد. قراری میها بیبا این وجود باز هم بعضی شب

کرد؛ دست  ی تخت نشسته و موهای طالیی عسل را به نرمی نوازش میکیوان لبه

زار  ای که میان آن گندم های نحیف دخترک بود. با هر پنجهدیگرش میان دست 

کرد:» آروم بخواب، راحت بخواب خواهرکم... من  برد زیر لب زمزمه می فرو می

کنارتم عسلک... از هیچی نترس. داداش مثل کوه پشتته! بخواب گلم. آروم باش  

 نفسم.«

تر شد. آمیزش، گرم و گرمهای کیوان و نجواهای محبتهای عسل با نوازشپلک

ر تختش نشست تا مطمئن شود که عسل خوابش عمیق شده و  کیوان آنقدر کنا

 دیگر هراسی ندارد.  

هایی نرم، پاورچین پاورچین از  ی تخت برخاست؛ با احتیاط و قدمآهسته از لبه

نیمه را کمی  در  و  بیرون رفت  به  اتاق  نگاهش  اتاقش شد که  وارد  باز گذاشت. 
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را تا باالی سرش کشیده بود.    ترگل افتاد؛ رو به دیوار به پهلو خوابیده و مالفه

 هایی بود که ترگل دلخور و ناراضی بود. این مدل خوابیدن فقط مختص شب

ی نفسش را بیرون داد و سر تکان داد؛ روی تخت خزید و دستش را روی شانه

ترگل گذاشت. با مالیمت و دلجویی پرسید:» خانوم گل من از چی ناراحته که باز 

 خوابیده؟!«پشت به من و رو به دیوار 

هایی بعد، صدای ضعیف و دلخور دخترک از  ای سکوت حاکم شد و ثانیه لحظه

 زیر مالفه به گوش رسید:» مگه بودی که رو به تو بخوابم؟!«

دونی که عسل کیوان به نرمی خندید و جواب داد:» خب چکار کنم ترگلم؟! می

 بره!«قراره تا کنارش نباشم خوابش نمی وقتی بی

را کنار زد و روی پهلو چرخید؛ نگاهش به کیوان قفل شد و صورتش  ترگل مالفه  

های کیوان بود اما دخترک چند سانتی با کیوان فاصله داشت. لبخند روی لب

 رسید.آلود و دلخور به نظر میاخم
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گردم اصفهان! اما آخرش  امشب هیچی، یکی دو روز اومدم تهران بعد هم برمی  -

اون وقت هم هرشب و هرشب قبل از خواب منتظر    چی؟ بعد از عروسیمون، قراره

 تو باشم؟ تا عسل بخوابه و بعد بیای پیش من؟!

جوری بمونه  کیوان با آرامش لب باز کرد:» عسل که قرار نیست برای همیشه این

شه  جوری میعزیزم، و اصال قرار نیست هرشب حالش بد باشه! گاهی اوقات این

 فقط« 

لب زبان روی  برای   هایش کشیدترگل  قراره  ازدواجم،  از  بعد  پرسید:»  مردد  و 

 همیشه با ما زندگی کنه؟!«

ای عصبی شد اما باز در دلش تقال داشت حق این  لبخند کیوان خشکید و لحظه

اعتراض را به ترگل بدهد؛ با لبخندی تصنعی جواب داد:» نه قرار نیست؛ بالخره  

کنیم. اونقدر  خونه زندگی می کنه! تا قبل از ازدواج عسل توو همین  که ازدواج می

 بزرگ هست که مشکلی با وجود عسل نداشته باشیم.«  

ترگل نگاهی به کیوان انداخت و لب فشرد، ابرو کج کرد و نومیدانه لب زد: » تو  

 امیدواری که عسل ازدواج کنه؟!« 
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ای بین ابروهایش افتاد؛ لحنش تند هایش نشد و گرهبار اما کیوان حریف اخماین

رسید:» منظورت چیه ترگل؟ مگه عسل چشه که به ازدواجش امیدوار  شد و پ

 نباشم؟!« 

خیز شد و روی تخت نشست؛ نگاه جدی و پر تحکمش را به کیوان که  ترگل نیم

 حاال مقابلش نشسته بود، دوخت. 

دم که ناراحت بشی، که بهت بر بخوره اما واقع بین باش کیوان!  بهت حق می  -

دوره یه  داره.  عسل  پرونده  کالنتری  تو  داشته؛  روانی  آسایشگاه  تو  بستری  ی 

کنه! هرکدوم از اینا اعتیاد داشته، االنم افسردگی شدید داره و قرص مصرف می 

 باشه، چه برسه که عسل... شه یه دختر خواستگار نداشته به تنهایی باعث می

کیوان با فکی منقبض شده و در حالی که سعی داشت تُن صدایش را کنترل کند 

دم نهیب زد:» بسه ترگل! راجع به خواهر من درست حرف بزن. بهت اجازه نمی

 که بهش توهین کنی. حرمتی که بینمون هست رو نشکن!«
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وان؟ حقیقت رو گفتم؛ باید ترگل اما با کالفگی ادامه داد:» چه توهینی کردم کی

پوست و  رک  حرفارو  زندگیاین  حال  به  فکری  یه  تا  گفت  بکنیم. کنده  مون 

 تکلیفمون نباید روشن بشه؟!«

صدایش را بیرون    های کلید شدههای تندش از ال به الی دندانکیوان میان نفس

داد:» تکلیفمون روشن بشه؟ کجاش واست روشن نیست؟ منظورت از این حرفا 

 ه ترگل؟!« چی

تونه ازدواج ای که داشته نمیمنظورم اینه عسل خوبم که بشه بازم با گذشته  -

خوام از بعد عروسی زندگیمون رو سه نفره شروع کنیم! عسل رو  کنه، منم نمی

 بفرست خارج پیش عموهات! 

های دخترک، دلش را به رحم آورد و نی لرزان چشم دست کیوان باال رفت اما نی

اش را پایین آورد. انگشتش را تهدیدوار مقابل نگاه ترگل گرفت  دست مشت شده 

تا من نفس می ترگل...  فرو کن  توو گوشات  اینو خوب  با غیظ گفت:»  کشم، و 

از من زندگی می  یا عسل پیش من و کنار منه؛ فقط و فقط وقتی جدا  کنه که 

 ازدواج کرده باشه یا من مرده باشم!« 
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کیوان به  را  دلخورش  نگاه  چانه   ترگل  و  داداشم دوخت  منم  اگه  لرزید:»  و اش 

 کردی؟!«میاوردم که باهامون زندگی کنه اونوقت تو قبول می

 کیوان لب فشرد و پلک زد:» اگه جز تو کسی رو نداشت... آره!«

 مگه عسل نداره؟ سه تا عمو دارین!   -

کیوان عصبی از روی تخت بلند شد و با کالفگی گفت:» کدوم عمو؟! چهار سال  

بود که بابامو ندیده بودن، حتی برای خاکسپاری نیومدن! زحمت کشیدن مثل  

 آدمای هفت پشت غریبه برای ختمش اومدن و رفتن.«

  تر از آن بود که به این بحثِ بیحوصلهکیوان حرف برای گفتن زیاد داشت اما بی

شست.  های شب را زیر آالچیق نسرانجام ادامه دهد؛ از اتاق بیرون رفت و تا نیمه

ای برای دلخوش کردن ترگل و  گشت... چارهفکرش درگیر بود، دنبال چاره می 

 نگه داشتن عسل. 

*** 
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می  آسمان  دل  در  نسیم خورشید سوزان  بود؛  آبی  و  آسمان صاف  و  درخشید 

وزید و قبرستان در سکوتی سنگین فرو رفته بود. مهدخت کنار قبر  مالیمی می

داد. روی اسم بهزاد نگ را شستشو مینشسته و با آب و گالب، سنگ مشکی ر

تمام  انگار  کردی،  ترکم  تو  که  روزی  از  گفت:»  لب  زیر  و  حاتمی دست کشید 

های عالم آوار شده روی سرم بهزاد... هر روز یه مصیبت تازه! بهت قول  مصیبت

کنم زیر سنگینی  داده بودم قوی باشم، محکم باشم، اما دیگه دارم کمر خم می

 بودی بهزاد!« این همه غم. کاش

گونه روی  که اشک  حینی  و  برداشت  را  رز  گل  شاخه  زد؛  هق  و  غلتید  هایش 

ریخت ادامه داد:» پسر گودرز پاشنه کشیده باال ها را روی سنگ قبر میگلبرگ

 شم بهزاد!« و راه افتاده که حکم اعدام مهران رو بگیره! دارم دیوونه می

ها پوشاند. میان را میان دست  با یادآوری غم مهران، بغضش ترکید و صورتش

هایی نزدیک شد و کنارش متوقف شد؛ همراه رهام به  هایش حس کرد قدم گریه

اش را باال کشید و گفت:» بهشت زهرا آمده بود و با تصور اینکه رهام باشد، بینی

 آقای یزدانی، لطفا بذارید تنها باشم!« 
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 فورأ باال گرفت.   اما با صدای زمخت و آشنایی، دلش فرو ریخت و سرش را

 تو کی هستی؟!   -

آلود باالی سرش ایستاده های پرسشگر کیوان گره خورد که اخمنگاهش به چشم

 و منتظر جواب سؤالش بود! 

گونه  اشک  همانروی  افتاد؛  تپش  به  قلبش  و  خشکید  دهان هایش  با  که  طور 

برخاست و    باز، نگاه گنگ و هراسانش را به کیوان دوخته بود؛ آهسته از جانیمه

ایستاد. زبان روی لب خشکیده با دستپاچگی میان ذهن  مقابلش  اش کشید و 

 گشت که صدای رهام به گوش رسید.کننده میاش دنبال جوابی قانع آشفته

 جان، خوبی؟سالم کیوان -

آمد. هایی بلند سمتشان می نگاه هردو سمت رهام چرخید؛ با لبخندی نرم و قدم

ز کرد و به یکدیگر دست دادند؛ رهام رو به مهدخت  دستش را سمت کیوان درا

 گفت:» خانوم صبوری شما بفرمایید تو ماشین منتظر باشید میام.« 
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مهدخت مردد به کیوان نگاهی انداخت و از فرصت پیش آمده استفاده کرد؛ با  

ای که زیر لب گفت، قدم تند کرد و زیر نگاه پر ارتیاب کیوان، از  ببخشید آهسته

 شد. جا دورآن

با رفتنش کیوان ابرو در هم کشید و رو به رهام پرسید:» این چه صنمی با بابای  

 کنه؟!«زاری میجوری نشسته سر خاکش گریهمن داشته که این

 آمیز، با لبخند کجی جواب داد:» زنش بوده!«رهام طعنه

 ی شوخی ندارم!«کیوان لب فشرد وبا غیظ گفت:» رهام حوصله

و سرش را به طرفین تکان داد:» تن بابات تو گور لرزید به   رهام ریز ریز خندید 

شناختی؟ بابا نبود که آجیل  جون تو!... چه صنمی داره پسرِ خوب؟! تو باباتو نمی 

شد. این دختره طفلی هم  کس ساده رد نمی گشا بود. از کنار مشکل هیچمشکل

بابای تو حامی و فرشته  ود. اصال ی نجاتش شده بیه سِری مشکالت داشت که 

همین بابای جنابعالی ایشون رو معرفی کرد که شد منشی بنده! حاال هم از دادگاه 

جا یه فاتحه واسه بابات  گشتیم یخورده دلش گرفته بود گفت بیارمش اینبرمی

 بخونه.« 
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جوری  کیوان با تأثر لب باز کرد:» مشکلش چی بوده؟ هنوزم مشکل داره که این

 جوری فهمیده مشکلش رو؟!« کرد؟! اصال بابا چگریه می

، پیاده رهام ابروهایش را باال انداخت و صدایش را کش آورد:» او...ه... وایسا پسر

پرسی؟! مشکل زیاد داشت، بعضیاش شو با هم بریم. چند تا سؤال یک جا می

 حل شد اما االن بیشتر از قبل شده گرفتاریاش.«

متوجه   چجوری  بابا  نگفتی  کرد:»  تکرار  را  سؤالش  جدیت  همان  با  اما  کیوان 

 مشکلش شده؟!« 

همون   دختر  این  کرد:»  کج  شانه  روی  سر  و  انداخت  نگاهی  کالفگی  با  رهام 

بابات مطب داشت زندگی میمحله و  ای که  بوده  کرد. گویا پدرش کتکش زده 

بازجویی تموم شد جناب    شه. حاالجا بابات متوجه میمیارنش مطب که همون

 پوآرو؟!«

گلبرگ از  پوشیده  قبر  سنگ  به  نگاهی  صدای  کیوان  و  انداخت  سرخ  های 

شد؛ سوک لب به دندان گرفت و گفت:»  های دخترک در گوشش پژواک میگریه

 نه تموم نشد! مشکلش چیه؟!«
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تر و خیال این دخآ! از تو کاری بر نمیاد پسرجون؛ بیای با...با... گرفتاری شدم  -

 مشکالتش شو. فاتحه بخون راه بیوفت بریم؛ مغزم جوش اومد زیر این آفتاب! 

کیوان با دو انگشت شلوارش را از زانو کمی باال زد و کنار قبر نشست؛ شروع به  

هایی که آورده خواندن فاتحه کرد و نگاهش به بطری آب و گالب و آن شاخه گل

 بود افتاد. 

تمیز و  شسته  پدرش  قبر  قبرهای    روی سنگ  به  نگاهش  بود؛  گلبرگ  از  پر  و 

با  کناری کشیده شد. یکی پسری جوان و بیست ساله و دیگری زنی میانسال؛ 

لبخند تلخی به عکس حک شده از آن جوان روی سنگ قبر نگاه کرد و آهی  

ها پرپر شده بود. بطری آب کشید برای تمام آرزوهای آن جوان که مثل این گل

گل را روی سنگ برهای کناری ریخت و فقط یک شاخهق  و گالب را روی سنگ

قدم رهام  همراه  و  برخاست  جا  از  گذاشت.  پدرش  ماشین قبر  سمت  های  زنان 

شده  میپارک  شانهشان  روی  دست  رهام  که  گفت:»  رفتند  و  گذاشت  اش 

 جان، خوب هستن؟!« خانم، عسلترگل
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ه؛ تو خودشه و های کیوان در هم رفت و لب باز کرد:» عسل که مثل همیشاخم

ناسازگاری گوشه سر  بابا  چهلم  از  بعد  واال...  بگم  چی  که  هم  ترگل  شده.  گیر 

 برداشته؛ اصال معلوم نیست چی بشه؟!«

که معلوم نیست  رهام ابرو باال انداخت و متعجب پرسید:» منظورت چیه از این

 چی بشه؟ یعنی ممکنه جدا بشین؟!« 

با نفسی که بیرون می با منداد  کیوان همراه  و شرایطم نسازه به  گفت:» وقتی 

با ما توو یه خونه  باید چکار کنم؟! گیر داده عسل نباید بعد از عروسی  نظرت 

ی  باشه، یا بفرست بره پیش فک و فامیلتون یا خونه رو بفروش و یه دو طبقه

ی دیگه باشه. به هیچ صراطی مستقیم نیست!  مجزا بگیر که عسل کال یه طبقه

بام وصیت کرده تا قبل از ازدواج عسل خونه رو نفروشیم گوشش  گم باهرچی می

 بدهکار نیست!« 

گذاشت و لب ها میبین آن آلود نگاهش به سنگ قبرهایی بود که قدم رهام اخم

کنی؟ مگه کفش باز کرد:» مشکلتون رو حل کنید، چرا داری به جدایی فکر می

 خواین عوض کنید؟«و لباس می
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گیرم من چی بگم؟!  ه شرطم رو قبول نکنی طالق میگه اگوقتی خودش می  -

قرار باشه بین عسل و ترگل یکی رو انتخاب کنم اون عسلِ... ترگل اگه دوسم 

 مونه! داشته باشه توو هر شرایطی کنارم می

شانه نارضایتی  با  نمیرهام  کرد:»  زمزمه  لب  زیر  و  انداخت  باال  واال...  ای  دونم 

 یجورایی هردو حق دارین!«

نگاهی به مهدخت انداخت و رو به رهام رهام رسیده بودند و کیوان نیم  ماشینبه  

 تر پارک کردم.« طرف جان خداحافظ، من ماشینم رو اونگفت:» فعال رهام

به   رو  میزد  استارت  که  حینی  نشست؛  رُل  پشت  رهام  و  کردند  خداحافظی 

، حواست کرده  مهدخت گفت:» بهش گفتم بهزاد خیلی هواتو داشته کمکت می 

 باشه سوتی ندی!« 

ای گفت که رهام با کالفگی غرولند کرد:» این لعنتی چرا روشن مهدخت باشه 

 نمیشه؟! اه...!«
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و باز تقال کرد برای روشن کردن ماشین؛ از ماشین پیاده شد و کاپوت را باال زد. 

، نگاه منتظر دخترک به رهام دوخته شده بود که صدایش را باال برد:» فایده نداره

 خودرو!«کار من نیست. باید زنگ بزنم امداد 

 ی کیوان را گرفت. اش بیرون آورد و اول شمارهموبایلش را از جیب شلوار کتانی

 جانم رهام؟ -

 با سرانگشت باالی ابرویش را خاراند و گفت:» خیلی دور شدی کیوان؟« 

 نه هنوز همون اطرافم؛ چطور؟ -

نمی  - روشن  ماشینم  باز  میمن  این  تونشه؛  ببری،  رو  صبوری  خانوم  بیای  ی 

 دونم حاال حاالها کار داره! جوری میشه؛ میی سومه ماشینم ایندفعه 

 آره، حتما... االن میام. -

تند  قلبش  بود؛  ایستاده  کیوان  منتظر  و  آمده  بیرون  رهام  ماشین  از  مهدخت 

 رسید. تپید و مسترس به نظر میمی

 گفتین!به آقاکیوان نمی گرفتم آقای یزدانی؛ کاشتاکسی می  -
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جوری  رهام نگاهش به ماشین بود و گفت:» وقتی آشنا هست، چرا غریبه؟! این

 منم خیالم راحته.«

طولی نکشید که کیوان رسید؛ دخترک با دیدن ماشین دلش هُری فرو ریخت، 

 ماشین بهزاد بود! 

اخل  ی رهام، آهسته خداحافظی کرد و سمت ماشین رفت؛ کیوان از دبا اشاره 

به زحمت شنیده   با صدایی که  باز کرد و مهدخت نشست.  را  ماشین، در جلو 

میشد سالم کرد و کیوان راه افتاد؛ فضای ماشین انگار هنوز عطر تن بهزاد را  

داشت. خاطراتش بغض شده و راه نفسش را بند آورده بود؛ نگاهش به تسبیح  

آینهفیروزه از  افتاد که  مادرش  بوای  ماشین آویزان  باال د. بیی  اختیار دستش 

و   خاطرات  از  و  خورد  یکه  کیوان  صدای  با  که  کرد  لمس  را  تسبیح  و  رفت 

 رؤیاهایش بیرون کشیده شد. 

 قشنگه، نه؟!  -

نیم با  که  بود  کیوان  به  هراسانش  و  گنگ  داد:» نگاه  ادامه  و  زد  لبخند  نگاهی 

 گم قشنگه!«ببخشید ترسیدین؟ تسبیح رو گفتم، می
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 مهدخت به سختی لبخند زد و لب زد:» آره، خیلی!« 

کیوان نگاهش به جاده بود و با همان لبخند کج روی لبش گفت:» یادگار بابامه؛  

گفت از یکی گرفتمش که خاطرش واسم عزیزه!  . میروزای آخر مدام دستش بود

 نفهمیدم اون عزیز کی بود، نگفت بهم.« 

 باز نیشتری به قلب دخترک فرو رفت و لب گزید.

 خدا رحمتشون کنه، مرد خوب و بزرگی بود. -

کیوان دنده عوض کرد و با تحسر لب باز کرد:» خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه، 

تونم. من دونم نمی همیشه دلم خواسته مثل بابا باشم اما می آره بابا ستودنی بود؛  

همه آروم،  تونست اوندونم بابا چطور میبه صبوری و مهربونی بابا نیستم. نمی

 مهربون و بخشنده باشه!« 

های انداخت روی خاطرات مهدخت و زخمهای کیوان، خش میهر کلمه از حرف

قراری هایش بیپشت پلک  ود و اشک کرد. نفس کم آورده ب تر میقلبش را تازه

میمی نفس  پیاپی  و  اشککرد؛ عمیق  و حریف  از  کشید  نشد. صورتش  هایش 
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اشک خیس شد که کیوان گفت:» خانوم صبوری خوبین؟ ببخشید اگر ناراحتتون  

 کردم؟!« 

 خوام.«به سختی لب از لب برداشت:» نه، چیزی نیست. خوبم! معذرت می

 را برداشت و سمتش گرفت.   کیوان بطری کوچک آب معدنی

 اس... بفرمایید.نخوردهدست -

 مهدخت با دستانی لرزان بطری را گرفت و باز کرد؛ چند قلوپی خورد.

 کنم!خانوم صبوری، میشه مشکلتون رو بدونم؟ کاری ازم بر بیاد دریغ نمی  -

گونه روی  دستی  از  دخترک  کاری  اما  داری،  لطف  شما  گفت:»  و  کشید  هایش 

 میاد جز خدا! داداشم زیر تیغِ« کسی برن

کیوان با تأسف آهی کشید و سکوت حاکم شد؛ تنها گفتگویی که تا آخر مسیر  

 بینشان رد و بدل شد، مقصد مهدخت بود که خواست محل کارش برود.  
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ساعتی بعد، ماشین جلوی دفتر متوقف شد و مهدخت با خداحافظی از کیوان، 

در چرخاند که صدایی مردانه توجهش را    عرض خیابان را طی کرد. کلید را توی

 جلب کرد.

 سالم خانوم صبوری. -

با  بود.  ایستاده  که پشت سرش  افتاد  حامین  به  نگاهش  و  گرداند  رو  مهدخت 

ی سر، آهسته سالم کرد و وارد دفتر شد که حامین هم به دنبالش راه افتاد.  اشاره 

را باال برد و گفت:»   رفت صدایشهای ساختمان باال میدخترک حینی که از پله

 دفتر تعطیله آقا! منم برای کار شخصی اومدم. بفرمایید فردا تشریف بیارید!«

 خوام ببینم، کار مهمی دارم!«حامین اما مصرانه گفت:» آقای یزدانی رو می

ی پا چرخید و مقابل حامین ایستاد. مهدخت به پاگرد پله که رسید؛ روی پاشنه

دونم آقای  شانی داشت به طعنه لب باز کرد:» منم می با جدیت و اخمی که روی پی

 خوای ببینی! اما گفتم فر...دا!« یزدانی رو می

باز چند پله باال میرو گرداند و  باقیمانده را  رفت که حامین گفت: » تا فردا ی 

 طاقت ندارم؛ یه زنگ بزنید تلفنی باهاشون صحبت کنم!«
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اال آمده بود، نفسش تند شده بود اما ها را با غیظ و پرشتاب بدخترک بس که پله

این جا که من  که تا اونسعی داشت عادی باشد؛ لب فشرد و جواب داد:» اول 

دونم شما مشکل چکت حل شد! دوم مگه خودتون کارت ویزیت آقای یزدانی می

 رو ندارین؟ گوشی هم که الحمداهلل داری خب زنگ بزن!« 

دفتر   وارد  اما  چرخاند  قفل  توی  را  با  کلید  که  بود  حامین  رفتن  منتظر  نشد؛ 

کنه. تو رو جون هر کی دوست داری  کالفگی گفت:» جواب منو نمیده؛ قطع می

 زنگ بزن بهش!«

ابروهای مهدخت باال پرید:» دیگه بدتر...! اگه خود آقای یزدانی جواب نمیدن و 

می  هم  قطع  حاال  دیگه!  شدین  مزاحم  البد  کنم.  دخالت  محاله  من  که  کنن 

 ید تشریف ببرید من به کارم برسم.«بفرمای

لحن مهدخت آنقدر تند و قاطعانه بود که حامین را به کل ناامید کرد؛ لب جوید  

پرده اشک چشم و  از  من ای  باشه!  گفت:»  مرتعش  با صدایی  پوشاند.  را  هایش 

داره  مادرم  بگو حامین گفت  برسون...  یزدانی  به  منو  پیغام  این  اما حتما  میرم 

 این پیرزن چشم انتظار بمیره گناهش گردن تو!« میمیره! اگه 
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های تند از پله پایین رفت؛ مهدخت گیج و گنگ به رفتنش این را گفت و با قدم

 چشم دوخته بود.

*** 

آلود پا به حیاط گذاشت؛ زودتر  زهراخانوم کلید را توی قفل چرخاند و ناصر اخم

د وارد آشپزخانه شد.  از مادرش وارد خانه شد و بدون اینکه به نسیم سالم کن

انداخت:» علیک سالم  باال  نسیم جلوی تلوزیون نشسته بود و تای ابرویش را 

 تربیت!«بی

ناصر لیوان آب را یک نفس سرکشید و لیوان خالی را روی سنگ اُپن گذاشت و 

 غرولند کرد:» بروبابا... « 

های خرید را از نسیم از جا برخاست و سمت مادرش رفت؛ سالم کرد و کیسه

 دستش گرفت. 

 ادب نداره که... به کی رفته اینقدر عُنُقه؟!  -
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اش را به دیوار زد؛ چادر از سرش  زهرا خسته و کالفه روی زمین نشست و تکیه

ش نذار؛ ها افتاد و با لحنی خسته لب زد:» ولش کن مادر، سر به سرروی شانه

 بچه مریضه!«

نسیم خریدها را روی سنگ اپن گذاشت؛ لیوانی آب خنک برای مادرش برد و 

 کنارش نشست. 

 دکتر چی گفت؟  -

هایش فاصله داد؛ زبان روی لبش  زهرا چند جرعه آب نوشید و لیوان را از لب

 دونم بخدا! « کشید و گفت:» آزمایش نوشته واسش... نمی

ت:» هیچیش نیست؛ منم اگر صبح تا شب خواب  نسیم لب جوید و با غیظ گف 

خواد سرش درد نگیره؟! الکی فقط پوالی  شدم. مدام خوابه میبودم مریض می 

 کنه.«شمارو خرج می 

به گل زانوی  نگاه زهرا  بود که نسیم جلوتر خزید؛ دست روی  قالی خیره  های 

 مادرش گذاشت و سر کج کرد:» مامان... یه چیزی بگم؟ «
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دونم ا باال گرفت و سر جنباند. نسیم ابرو کج کرد و گفت:» نمیزهرا نگاهش ر

می حس  نمیچرا  بدرفتاری  یجوریه!  رفتارش  سپهر  چجوری  کنهکنم  اما...   ! آ 

بینم ما مثل کنم می ی مردای اطراف که مقایسه می بگم؟! با نوید، با رضا و بقیه

 اونا نیستیم. یه بار تا حاال نگفته دوستت دارم!«

حوصله از جا بلند شد، فکرش درگیر سردردهای مداوم ناصر بود، درگیر زهرا بی

 هایش.  های عقب افتاده و گرفتاریقسط 

ی الکی نگیر نسیم؛ من از سپهر جز خوبی ندیدم. پسر به این خوبی...  بهونه  -

اما همین که کار می  مَردا نمیگن،  به من میگه؟!  کنن، تالش  بابات مگه چندبار 

 زنشون هستن یعنی دوسشون دارن.  کنن به فکرمی

خوب   بود،  چرکین  دل  نزد؛  حرفی  و  دوخت  مادر  به  را  غمگینش  نگاه  نسیم 

رابطهمی گرهفهمید  افتاده؛  گره  سپهر  با  نمیاش  را  دلیلش  اما  کور  فهمید. ای 

ناامید از درددل با مادرش، سمت گوشی رفت و برای پریدخت پیامک فرستاد:»  

 خوبی پری؟ چه خبر؟!«

 ی مهدختم. نمیای؟«ای بعد جواب داد:» خوبم، خونهظهلح
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 نه حوصله ندارم، دلم گرفته! -

 چرا ؟  -

ذاره بهش پیام بدم یا زنگ بزنم. چون دلم برای سپهر تنگ شده اما غرورم نمی  -

می  فکر  میوقتی  گرفتم.  که سراغشو  بودم  من  فقط  اواخر  این  خوام خبر  کنم 

 فته! نگیرم ببینم خودش کِی یادم میو

بی از  دلخور  نشد؛  خبری  اما  بود  جواب  منتظر  و  فرستاد  را  ماندن  پیام  جواب 

وارد  کند.  مادرش کمک  به  تا  برخاست و سمت آشپزخانه رفت  از جا  پیامش، 

بله   باز کرد:»  آشپزخانه شد که صدای پیامک گوشی بلند شد؛ فورأ پیامک را 

 ده!«آوردی حاال نوبت اون شدیگه، اوایل تو واسش ناز می

ایموجی لبخند فرستاده بود اما نسیم لب کج کرد و جواب داد:» من که خیلی 

وقته خوب شدم، بارها هم بهش گفتم دوسش دارم. دست و بالشم باز گذاشتم  

 بازی کنه؛ دیگه چشه؟! « به قول خودش نامزدبازی و عشق

 حاال شاید گرفتاره، مشکلی داره. زود ناراحت نشو. یه خبر خوب دارم!   -
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 شده؟! چی -

گفت به مرگ گودرز مشکوکه، دمش گرم پیگیری کرده؛ گودرز رو  یزدانی می  -

 یکی کارشو تموم کرده خودش نمرده! 

سیبزهرا چند  رو خانم  اینا  مادر  نسیم،  گفت:»  و  گذاشت  اپن  روی  را  زمینی 

 پوست بگیر.«

 نسیم اما حواسش پی پیامک پریدخت بود و لب زد:» چشم، االن«

ی پریدخت را گرفت؛  داد و به جای پیام نوشتن، شمارهلقلکش میکنجکاوی ق

 بعد از چند بوق وصل شد.

 الو، جانم. -

با هیجان پرسید:» الو پری... یعنی چی کارشو تموم کردن؟! یعنی گودرز به قتل  

 رسیده؟ کار کی بوده آخه؟ چرا؟«

یفی، نگاه  های نسیم، دست از کار کشید و با اخم ظرزهرا خانم با شنیدن حرف

پرسشگرش را به دخترک دوخت. پریدخت آن سوی خط صدایش کش آمد و  
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دونیم کار کی بوده؟! دیگه اون تحقیقات  » او...ه؛ صبر بده دختر! ما که نمی -گفت:

خواد اما احتمال هفتاد هشتاد درصد پای پرسنل بیمارستان وسط پلیس رو می

 شه!« میبوده. برای ما این مهمه که دیگه مهران اعدام ن

دندان لبخند  با خوشحالی،  الهی شکر، خدایی خیلی  نسیم  و گفت:»  زد  نمایی 

 ام؛ واقعا خوشحال شدم.« واستون ناراحت بودیم. هم من، هم تمام خانواده

 ام دارم بگم؟! قربونت، ممنون. یه خبر دیگه -

 نسیم سوک لب به دندان گرفت و مبتهج لب باز کرد:» چرا که نه؛ بگو... « 

 آ ! این نگار پدرسوخته خواستگار داره به ما هیچی نگفته -

 ابروهای نسیم باال پرید و متعجب گفت:» جدی؟! کی ؟!«

حاال هیچی بهش نگو ببینم خودش کی خبر میده؟ از من نشنیده بگیر. منم    -

هدخت، با خبر شدم. انگار مطهره خانوم از نگار خوشش اومده  االن اومدم خونه م

و بهش یه چیزایی گفته. هنوز خواستگاری رسمی نرفتن و قراره همین روزا برن.  

 فکر کنم واسه همین که هنوز چیزی قطعی نیست بهمون نگفته! 
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 شه؛ پرهام... نگار! «نسیم هینی کشید و با شوق ادامه داد:» وای اصال باورم نمی 

ی کمی از پریدخت روی مبل نشسته بود؛  از آن طرف خط مهدخت که با فاصله 

قدر سه تایی رفتین و  صدایش را باال برد تا نسیم بشنود و با خنده گفت:» این

می دیروز  تا  پسره  کردین،  در  به  راه  از  رو  مردم  پسر  که  داماد  اومدین  گفت 

 برای خواستگاریِ!« ی نگارشم االن مثل مرغ سر کنده منتظر اجازهنمی

 صدا با هم بلند خندیدند...پریدخت و نسیم هم

*** 

بی سپهر  از  همچنان  نسیم  و  گذشت  هم  دیگر  روز  اتاقش دو  کنج  بود؛  خبر 

هایش ریخته  نشسته و زانوهایش را بغل گرفته بود. موهایش را آزادانه روی شانه

بی میو  ورق  را  شعرش  دفتر  بلندهدف  خانه  زنگ  صدای  که  صدای   زد  شد. 

مادرش را شنید که ناصر را صدا زد و طبق معمول ناصر با بدخلقی رفت تا در را  

 باز کند؛ گوشی آیفون را که گذاشت صدایش را باال برد:» آقا سپهره «

زده شده بود و مقابل آینه  اختیار ذوققلب دخترک هُری ریخت و از جا پرید؛ بی

ر لبخند  و  کشید  موهایش  به  دستی  غم ایستاد.  تمام  نشست؛  لبش  و  وی  ها 
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اش یکباره از دلش پرکشیده بود و مشتاقانه از اتاق بیرون رفت.  فکرهای منفی

با زهراخانم مشغول   و  وارد سالن شد  اتاق، سپهر  از  بیرون رفتنش  با  همزمان 

 احوالپرسی شد.

 نمایی گفت:» سالم، چه عجب آقاسپهر... کم پیدا شدی!«نسیم با لبخند دندان

ب سرم  سپهر  خیلی  عزیزم،  ببخشید  کرد:»  باز  لب  و  داد  سالم  جواب  لبخند  ا 

 شلوغه. فرصت سر خاروندن ندارم.«

گم مرد جماعت زهراخانم با خوشرویی گفت:» فدای سرت مادر، منم به نسیم می

 ان دیگه، ناز دارن!« گرفتاره، نباید ازش توقع داشت. ولی خب دخترای امروزی

 خرم... نازشم می  -

شحال از آمدن سپهر، سمت آشپزخانه رفت و زیر کتری را روشن کرد؛ نسیم خو

کمی میوه از یخچال برداشت و داخل ظرف بلوری چید. تا جوش آمدن کتری،  

ها را به سالن برد و کنار سپهر نشست؛ زهراخانم، سمت دستیظرف میوه و پیش

 حیاط رفت و ناصر مثل همیشه توی اتاق بود. 
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ا به حیاط گذاشت و در بسته شد، نسیم لب باز کرد تا به محض اینکه مادرش پ

آلود با  اش بگوید که سپهر در کسری از ثانیه، ابرو در هم کشید و اخماز دلتنگی

این  نسیم؟  کردی  درست  واسم  تو  اوضاعیه  چه  این  زد:»  تشر  خفه  صدایی 

 مسخره بازیا، بچه بازیا یعنی چی؟!«  

شم سپهر! ید و لب زد:» متوجه نمیدخترک مات و مبهوت، حرف در دهانش ماس

 زنی؟!«از چی حرف می

ی های کلید شده غرید:» از همین که زانوی غم بغل گرفتی گوشهسپهر با دندان 

خبره! اونقدر گله  زنه ازم بیخونه، به همه عالَم و آدم گفتی سپهر بهم زنگ نمی 

زنه،  زنگ نمیو گفته سپهر چرا یه  شکایت کردی که مامانت زنگ زده به مامانم 

 گیره؟! «چرا خبر نمی

می لب نسیم  میهای  نگاه  سپهری  به  ناباورانه  و  لحظه لرزید  چند  تا  که  ی  کرد 

 خندید و مهربان بود اما حاال...  پیش، می

سپهر بخدا من خبر نداشتم مامانم زنگ زده؛ مامان من اصال اهل این کارا و    -

 حرفا نیست!
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ما  - فهمیده  کجا  از  من  مادر  بی  پس  هم  از  روز  اومدم چند  من  خبریم؟! 

خواستگاری بهت نگفتم ازم توقع نداشته باش، تا یه مدت سرم شلوغه؟! تو مگه  

 قبول نکردی؟ پس این مسخره بازیا واسه چیه؟! 

خبری،  نسیم با صدایی مرتعش از بغض لب زد:» من فقط ناراحت بودم از این بی

 خبر بودم!« ن بیدلتنگ بودم، همین! مامانم اگر زنگ زده، م

ی دم گذاشتن چای خواست از  صدای قُل زدن آبجوش بلند شد و نسیم به بهانه

فشرد با تهدید  جا بلند شود که سپهر مچ دستش را محکم گرفت و حینی که می

و تأکید گفت:» خوب گوشاتو باز کن نسیم؛ بار آخر باشه که مشکله بین من و تو  

خانواده میرو  مشکهامون  هر  بشه، فهمن!  حل  باید  خودمون  بین  هست  لی 

 شیرفهم شد؟!« 

بی را  نزند؛ در فشار دستِ سپهر، دخترک  اما لب فشرد و دم  بود  طاقت کرده 

ای گفت؛ دستش را  شده در گلویش به سختی لب زد و باشه  ستیز با بغض مهمان

فنجان رفت.  آشپزخانه  سمت  و  کشید  میعقب  آماده  را  چای  که های  کرد 

 اش آرام و متبسم شد. یاط به خانه برگشت؛ باز سپهر چهرهزهراخانم از ح
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تپید؛ شیر آب را باز کرد، کمی آب  فشرد و قلبش تند می بغض گلوی نسیم را می

به صورتش پاشید و قلوپی آب خورد؛ آستین لباسش را پایین کشید تا قرمزی  

پنجه رد  که  دستش  و  مچ  برداشت  را  چای  سینی  نشود.  دیده  بود  سپهر  ی 

طور که سعی داشت لبخند بزند سمت سالن برگشت. نطقش کور شده بود  انهم

گزید تا صدایش نلرزد و بغضش نشکند. زد؛ مدام لب می و به زحمت لبخند می

اش وارد اتاق شد و تا شب بیرون  ی کارهای شخصیبعد از رفتن سپهر، به بهانه

 ید به گوشش رسید. ای به در اتاق خورد و صدای نونیامد؛ وقت شام بود که تقه

 خانوم اجازه هست؟!آبجی -

کمد شخصی  کردن  مرتب  مشغول  را  توو  نسیم خودش  بیا   « گفت:  و  کرد  اش 

 داداش! «

 ی همیشه مهربانش وارد اتاق شد.در باز شد و نوید با چهره

جوری  سالم علیک آبجی خانوم! هنوز اول درس و دانشگاهه خبری نیست؛ این  -

 کنی؟! صبح تا شب توو اتاقی. یکی دو ترم بگذره چکار می
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لبخند زد و گفت:» سالم، صدای تو و بابا رو شنیدم اومدین اما ببخشید نیومدم...  

 کردم بهم ریخته بود.«کمدم رو مرتب می

تش را روی میز مطالعه گذاشت و زیر چانه زد:» نوید روی صندلی نشست و دس

حاال میای دو دقیقه بشینیم حرف بزنیم یا بازم کار داری؟! دلتنگتم، خیلی وقته  

 خواهر برادری ننشستیم درددل کنیم!« 

خواست کنار نوید بشیند، درست نسیم هم دلتنگ بود، بغض داشت، دلش می

ند. سمت نوید رفت و مقابلش روی  ها از هر دری حرف بزنها... ساعتمثل گذشته

زمین نشست؛ سر روی زانوی نوید گذاشت و لب زد:» منم دلتنگم داداش، خیلی  

می  یادته  میدلتنگ.  بودم؟!  ناراحت  کنی  عقد  دور  خواستی  هم  از  دونستم 

 شیم.« می

بزرگتر   هرچی  گفت:»  و  کشید  نسیم  موهای  روی  نوازشگونه  را  دستش  نوید 

بازی میر میها بیشتشیم، فاصله می کردم. شه. بچه بودیم تمام روز رو باهات 

رفتم برای خونه نون و سبزی و خرت و پرت بخرم، باز تو دنبالم  حتی وقتی می

راه میوفتادی. اما به مرور بزرگ شدنمون، انگار مشکالتم باهامون بزرگ شدن,  
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گه کنه، فکر کن ای شام هرشب ما رو دور هم جمع میقد کشیدن؛ همین سفره

 بینیم!« نباشه در روز یه ساعت هم همو نمی

های خندان نوید نگاه کرد که پرسید:» با  نسیم سرش را باال گرفت و به چشم 

 سپهر خوبی؟ مشکل نداری؟!«

آره، همه چی   داد:»  تصنعی جواب  لبخندی  با  اما  بود  از حرف  پر  دل دخترک 

 خوبه«

 صدای زهراخانم از آشپزخانه بلند شد.

 ید... بیاین شام.نسیم... نو -

های نسیم، هنوز روی زانوهای برادر بود و نوید خواست از جا بلند شود که  دست 

رسید. ابروهایش  نگاهش به مچ دست دخترک افتاد؛ کمی قرمز و کبود به نظر می

در هم رفت و نگاهش را تیز کرد؛ نسیم رد نگاه نوید را گرفت و با دیدن مچ کبود 

 اش لب گزید. شده 

 چرا کبوده نسیم؟!دستت  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
621 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

کردیم، ی تصنعی گفت:» چیزی نشده داداش؛ با پری شوخی مینسیم با لبخند

دونی که نازک  جوری شد. بعدم میکشیدم ایندستمو محکم گرفته بود و منم می

 ام، پوستم حساسه زود قرمز و کبود میشه!«نارنجی

و با جدیت گفت:»    های نسیم، تای ابرویش را باال انداختنوید اما خیره به چشم

خوای اون یکی دستتو فشار بدم ببینم کبود میشه یا نه؟ اون  منم که خرم! می

 حیوونی که باهات این کارو کرده زورش خیلی بیشتر از پری بوده.« 

 باز صدای مادرشان بلند شد:» غذا از دهن افتاد... نمیاین؟!« 

نگاهش را به نسیم دوخت    نوید با صدای بلند جواب داد:» اومدیم مامان... « و باز 

ی دستش را به آرامی  جوید؛ مچ کبود شدهکه سر به زیر انداخته و لبش را می

 زنیم.«نوازش کرد و گفت:» پاشو بریم شام، بعدش با هم حرف می

ی شام پهن بود. احمد و زهرا کنار یکدیگر  همراه هم از اتاق بیرون رفتند؛ سفره

سته به پدرش سالم کرد و آستین بلوزش  خوردند؛ دخترک آهنشسته و شام می 

پایین می مدام  نظر را  زیر  را  نسیم  تمام حرکات  با هوشیاری،  اما  نوید  کشید. 
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خورد اما سعی در صبوری کردن جوشید و حرص میداشت؛ خون در رگش می

 داشت. 

 ناصر کجاست؟!  -

مند گلهنوید این را از مادرش پرسید و زهراخانم ابرو کج کرد و سر تکان داد،  

 جواب داد:» تو اتاق خوابیده، هرچی میگم بیا شام بخور نمیاد.« 

داد و استرس داشت بعد از شام، هایش را جویده و نجویده قورت مینسیم لقمه

 چه جوابی به نوید بدهد. 

 *** 

گوشی   به  نگاهش  گذاشت؛  آبچکان  داخل  که  را  شده  شسته  بشقاب  آخرین 

ها را  زد. دستکشمی  د و چراغ سبزش چشمک موبایلش افتاد که روی کابینت بو

ی گوشی را روشن کرد؛ سپهر پیام داده بود:» فردا از دست بیرون کشید و صفحه

 عصر جایی قرار نذار؛ میام دنبالت بریم خرید.« 

 جان ظرف شستن تموم نشد؟!«صدای نوید بلند شد:» نسیم
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 ومدم.« لبخند روی لبش نشسته بود و گفت:» چرا داداش تمومه... ا

ای به در اتاق زد؛ آهسته در را باز کرد و داخل  گوشی را دستش گرفته بود و تقه

تاپ را بست و کنار گذاشت؛ نسیم به وضوح صدای اتاق سرک کشید. نوید لپ

شنید. در را پشت سرش بست و کنار برادرش نشست که با  کوبش قلبش را می

آن کبودی اما دخترک گنگ حرف منتظر جواب بود برای دلیل  اخم کمرنگی، بی

 سر تکان داد:» خب... چی بگم؟!«

 هیچی... بدون حاشیه، بدون دروغ، فقط بگو چرا این کارو کرده؟  -

 کی؟ -

نوید با کالفگی نفسش را بیرون داد و گفت:» کی؟! سپهر رو میگم دیگه! چرا  

 دستت رو کبود کرده؟« 

با تحکمی که در کالم نوید بود راه فراری برای نسیم نماند؛ ناچار لب باز کرد:»  

 مطمئنم خودشم نفهمیده با دستم چکار کرده! فقط یه کم عصبی بود، همین!« 
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نوید ابروهایش بیشتر در هم فرو رفت و تشر زد:» عصبی بود؟ به درک! غلط 

ه منم پای چشمش رو کبود  کنه... فردا کجوری کبود میکنه دست تو رو اینمی

 کردم حالیش میشه...«

های نوید را گرفت؛ کالمش را برید و  نسیم با دستپاچگی جلوتر خزید و دست

این   از  االنشم  همین  نگو!  بهش  هیچی  نوید،  خدا  رو  تو  نه  زد:»  لب  ملتمسانه 

ناراحت بود که چرا بقیه باید از رابطه و مشکالتمون با خبر باشن؟ بفهمه بهت  

 کنم!«بخدا باز بینمون خرابتر میشه. بذار خودم درستش می گفتم

ی گوشی را باز کرد و جلوی نوید نفسش را داغ و عصبی فوت کرد؛ نسیم صفحه

نوید گرفت:» ببین، برای فردا گفته بریم خرید؛ فرصت خوبیه باهاش حرف بزنم، 

 تر میشه!«مشکالتمون رو حل کنیم. اگه بهش چیزی بگی باز کارا خراب

 مگه مشکلتون چیه؟!  -

هم    - با  بیشتر  چرا  میگم  من  سپهره!  با  حق  کردم.  بزرگش  من  بخدا،  هیچی 

نیستیم اونم گفت اومدم خواستگاری بهت گفتم چه اوضاعی دارم. راست میگه،  

 من یادم رفته بود!«
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بی را  خودش  داشت  سعی  دخترک  کند، هرچقدر  وانمود  و  دهد  نشان  تفاوت 

ز نوید متوجه آنهمه دستپاچگی و اضطراب خواهرش  مشکل جدی نیست اما با

نمی تو  وقتی  نسیم،  باشه  گفت:»  ناچار  و  فشرد  لب  دخالت بود.  منم  خوای 

 دونی! اما ساده از این کارش نگذر؛ برای خودت بد میشه.«کنم؛ خودت مینمی

ی نوید زد:» الهی قربونت برم اینقدر به فکر منی... نگران  ای روی گونهنسیم بوسه

با اخالقای هم   به قول مهدخت  نباش،من و سپهر همو دوست داریم، فقط  من 

 آشنا نیستیم. درست میشه!«

انگار مهدخت بیشتر از من ازت خبر داره...   با لبخند کجی گفت:» خوبه!  نوید 

این سپهر  که  نیست  موجه  دلیلی  هیچ  میگم؛  بازم  وحشیولی  در  جوری  بازی 

 بیاره.«

با لحن   به مهدخت میگم نسیم لب ورچید و  اولندش که  کودکانه جواب داد:» 

می رو خجالت  یه چیزایی  ندارم شکر خدا؛  چون  که  بگم، خواهرم  تو  به  کشم 

 آ!« دومندش که به سپهر نگو وحشی، ناسالمتی شوهرمه
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ای نوک بینی دخترک را بین دو انگشت فشرد و گفت:» اولندش  نوید با تک خنده 

بگ مامان  به  یا  حرفارو  اون  دومندش  که  بهتره؛  غریبه  از  مهدیس،  به  یا   و 

می  دلم  بزرگترشم  شوهر برادرزنشم،  من  جلو  سومندش  بدم،  فحشش  خواد 

 وجبی!«شوهر نکن نیم

نسیم با خنده سرش را عقب کشید و از جا برخاست؛ با چموشی گفت:» شوهر 

 کنی اونوقت؟!« شوهر کنم چکار می

با  نوید اطرافش را نگاهی انداخت و دستش را سم بالِش دراز کرد که نسیم  ت 

 قهقهه از اتاق بیرون پرید و بالش پشت سرش به در کوبیده شد. 

رفت که نگاهش به پدرش افتاد؛ دخترک پشت در نفسی گرفت و سمت اتاق می 

قدمگوشه با  بود.  فکر  در  عمیق  و  کشیده  دراز  تشک  روی  سالن،  از  هایی  ی 

 آهسته سمتش رفت و کنار تشک نشست.

 ..بابا. -

 احمد نگاهی انداخت و لب زد:» جانم بابا؟!«
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به دندان گرفت و خجالت برای  نسیم لب  زده گفت:» یه مقدار پول الزم دارم؛ 

 دانشگاه! نوید تازه واسم چند تیکه جهیزیه خریده، روم نمیشه باز ازش...« 

به جا شد، کالم نسیم را قطع احمد نفسش را بیرون داد و روی تشک کمی جا 

گ و  کمک کرد  که  هم  اندازه  همین  نگو.  نوید  به  آره  کردی؛  کاری  فت:» خوب 

 خوای بابا؟ برای کِی؟ « کنه خدا خیرش بده. چقدر میمی

قلم وسیله   - تا کتاب و چند  نکردم، دو سه  تو همین  دقیق حساب  ی دیگه... 

 هفته الزم دارم. 

 . خوبه؟! کنم؛ آخر هفته بهت پول میدمباشه دخترم، این هفته بیشتر کار می -

دخترک خم شد و دست پدرش را که باالی سر گذاشته بود بوسید و گفت:» آره  

 خوبه بابا، ممنون.«

 بخیر گفت. از جا برخاست و شب

*** 
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غروب   و  برمیچید  زمین  روی  از  را  پرتوهایش  آخرین  طالیی  دامن  خورشید 

به مشام می پاییز  بود؛ هوا کمی خنک شده و بوی  رسید. سپهر پشت نزدیک 

ای بعد، در باز شد و دخترک با رمان ماشین نشسته و منتظر نسیم بود؛ لحظهف

مانتوی کاربنی و شال سفید از خانه بیرون آمد و روی مانتو بافت نازک، ساده و 

 سفید رنگی به تن داشت. 

 در ماشین را باز کرد و نشست.

 سالم خوبی؟  -

 .«کرد گفت:» سالم، خوبمسپهر حینی که ماشین را روشن می

 ریم؟ قراره چی بخریم؟!  خرید واسه چی داریم می -

بی بچهسپهر  از  یکی  تولد  دعوتیم؛  مهمونی  زد:»  لب  کند  نگاهش  که  های  آن 

 جا رو بخرم.« خوام واست لباس مناسب اونشرکت. می 

اون که  من  ولی  گفت:»  مردد  و  کشید  لبش  رو  زبان  رو  نسیم  کسی  جا 

 شناسم!« نمی
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وقتی میای شرکت میگی نامزدشم همینه دیگه! دعوتم کردن گفتن با نامزدت   -

 بیا !

نسیم نفسش را بیرون داد و ترجیح داد بحث نکند؛ برای عوض کردن موضوع 

پوشیدم حاال شناسه. مییجا هم که کسی منو نمگفت:» لباس زیاد داشتم، اون

 یه چیزی!« 

 جا نیست!دونم، لباساتو دیدم؛ مناسب اونمی -

پاساژ قدم می  و نسیم همپای هم در  بعد سپهر  به  ساعتی  نگاهی  زدند؛ نسیم 

 سپهر انداخت و پرسید:» منظورت از مناسب چی بود؟ چجور لباسی مد نظرته؟!« 

با  مت یکی از مغازهها بود و سهای تن مانکنسپهر نگاهش به لباس ها رفت و 

 اشاره به لباس گفت:» ایناها یه همچین لباسی!« 

نقره با رنگ  اندامی  و  بلند  لباسی  کرد؛  دنبال  را  نگاهش  رد  متالیک.  نسیم  ای 

بدنپوشیدگی و  جذب  حد  از  بیش  اما  بود  مناسب  میاش  نظر  به  رسید، نما 

ا باال انداخت و پرسید:» خصوصا آن رنگ زننده و براقی که داشت. تای ابرویش ر

 خانوم و آقایون جدا از همن؟«
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آلود لب باز کرد:» نسیم... دوباره شروع نکن! سپهر با کالفگی پلک فشرد و حرص

ی مادربزرگامون یه خورده امروزی باش، یه خورده فکرت رو باز کن. مثل دوره

پوشیده  خیلی  که  لباس  این  نکن!  اونفکر  ضمن،  در  دخاس!  اینقدر  ترای جا 

 رنگارنگ هست که دیگه کسی متوجه تو نمیشه!«

زد و ابرو در هم کشیده بود؛ لب جوید و  نسیم رنگش از عصبانیت به سرخی می

با غیظ گفت:» نه من میام اون مهمونی که دخترای رنگارنگ داره؛ نه تو حق رفتن  

 ! « همه راه نیایم بازارجا چه خبره که بیخودی اینگفتی اونداری! زودتر می

سپهر با تحکم جواب داد:» باشه، تو نیا اما حق تعیین تکلیف برای من نداری!  

 خوام تو رو هم ببرم.«من احمقم که صادقانه میام بهت میگم و می

 ی سر ادامه داد:» برگرد بریم خونه!« با اشاره 

های بلند سمت در خروجی این را گفت و بالفاصله دست نسیم را گرفت؛ با قدم 

 د که نسیم گفت:» باشه، برگرد بریم بخریم. باهات میام! «رفتنمی
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آمیز لب زد:» چیه؟!  ی پا چرخید؛ با پوزخند و کنایهسپهر ایستاد و روی پاشنه

اونچی نرم  تنها  یه وقت  بهم شد پس؟ هول شدی که  اعتمادی که  یعنی  جا؟! 

 داره!«داری ستودنیِ نسیم! چقدر خوشبختم من که نامزدم اینقدر بهم اعتماد 

نسیم مستأصل و ناچار گفت:» چکار کنم سپهر؟ چکار کنم که هردفعه تو از یه  

می هرکار  نخوره؟!  بر  بهت  و  نشی  ناراحت  تو  چیزی  دارم  برخوردی  هر  کنم، 

کنی؛ من کی گفتم اعتماد ندارم، کنی. همه چی رو با هم قاطی میاعتراض می

ای. از یه طرف گفتم اگر کال  ذاره بیام تو یه همچین مهمونیمن اعتقاداتم نمی

نری یا تنها بری شاید جلو همکارات خجالت بکشی و تصمیم گرفتم بیام. بخدا  

 خسته شدم سپهر، از اینهمه کل کل و دعوا خسته شدم.«

گونه روی  اشکی  اون  قطره  کن  پاک  بابا...  باشه  زد:»  تشر  سپهر  و  چکید  اش 

 اشکاتو آبرومو بردی! صداتم بیار پایین!« 

با قدم و  با  توی ز  دست  و  ایستاد  خیابان  کنار  رفت؛  بیرون  پاساژ  از  تند،  های 

هایش گذاشت. فندک  جیبش برد، سیگار و فندک بیرون آورد و سیگار را بین لب
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با چشم  ایستاد،  مقابلش  نسیم  که  برد  جلو  نگاهی را  تعجب  از  شده  گرد  های 

 کشی؟!« انداخت و لب زد:» سپهر تو سیگار می

عمیق  پک  بذار  سپهر  نسیم  داد:»  بیرون  حرص  با  را  دودش  و  زد  سیگار  به  ی 

روشنت کنم؛ من همینم! نگاه به بابا و مامانم نکن، تو با من ازدواج کردی؛ من  

به  کشم، دلمم میمهمونی میرم، سیگار می اگر ریگی  باشه. من  پایه  خواد زنم 

بود تو رو راه نمی  اگر بیکفشم  بیای!  تو  نداختم دنبالم  از  از کجا میخبر  رفتم 

بازی در نیار و همراهم باش، کنارم باش. اگر هم فهمیدی هان؟ پس تو هم اُمُلمی

 خوای که... «  نمی

حرفش را بلعید و سکوت کرد؛ باز به سیگار پُک زد. نسیم با استیصال به سپهر  

گشت اما سردرگم و حیران مانده کرد و در دلش دنبال راه درست می نگاه می 

تواند کیف را با حرص میان دستش فشرد. حرص از خودش، که چرا نمیبود؛ بند  

 ی آشفته را سامان بدهد؟! ناچار لب زد:» باشه، بریم لباس رو بخریم!«این رابطه
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ی آرایشگاه ایستاد و خودش را برانداز کرد؛ توربان مجلسی مشکی مقابل آینه

از توربان بود را    رنگ را دستی کشید و کمی از موهای روی پیشانی که بیرون

 آ«داخل داد که آرایشگر گفت:» عه، عزیزم بهشون دست نزن؛ خراب میشه

میلی باز به خودش نگاه کرد؛ آرایشش به نظر ناچار دستش را عقب برد و با بی

داد. نفسش های اندامش را به خوبی نشان می غلیظ بود و لباس تمام برجستگی

پاشنه روی  و  داد  بیرون  چرخیرا  پا  دستمزد  ی  و  برداشت  را  پولش  کیف  د؛ 

از   کوتاه  تشکری  با  و  کرد  تن  را  خزدارش  پانچوی  کرد.  حساب  را  آرایشگر 

منتظرش   و  زده  ماشین  به  تکیه  آرایشگاه،  مقابل  آمد؛ سپهر  بیرون  آرایشگاه 

 ایستاده بود. با دیدن نسیم، تکیه از ماشین برداشت و داخل آن نشست.  

آلود نگاهش را به رو به رو  بود و هر یک اخمتمام طول مسیر، بینشان سکوت  

 تاالر متوقف شد.دوخته بود؛ ساعتی بعد ماشین مقابل باغ 

جا همراه هم از ماشین پیاده شدند که سپهر گفت:» حاال که اومدی حداقل این

 اخماتو باز کن!«

 حرف کنارش قدم برداشت. باز نگاه دلخور دخترک سمتش چرخید و بی
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ی باغ جز چند مرد بیشتر نبودند اما از داخل بود و در محوطههوای خنک پاییز  

های رسید. سنگفرش باغ میزبان اولین برگسالن سر و صدای زیادی به گوش می

رسید  ی پاییزی بود و صدای شرشر آب از آبنمای وسط باغ به گوش میخشکیده

رکین کنار چتفاوت و دل کرد. بیها را روح زخمی نسیم حس نمی اما این زیبایی

 داشت. سپهر قدم برمی

ی موزیک بلند بود؛ سپهر با لبخند و  سالن پر بود از جمعیت و صدای کَرکننده

خوشرویی سمت میزی قدم برداشت که چند دختر و پسر نشسته بودند. یکی  

شناخت. پوشش  از دخترها همان دختر رئیس شرکت بود و مابقی را نسیم نمی

کرد اما با لبخندی تصنعی شروع  ی نسیم را بدتر می ی دخترها، حال آشفتهزننده

میز از  یکی  پشت  سپهر  کنار  بعد  لحظاتی  کرد.  احوالپرسی  پذیرایی  به  های 

چرخید. نگاهش به مردی افتاد که با  هدف نگاهش اطراف سالن مینشست و بی

صندلیفاصله  از  یکی  روی  دور،  چندان  نه  کریهی،  ی  لبخند  با  و  نشسته  ها 

آلودش را به او دوخته بود. مرد جوانی که هیچ مویی روی سر و چشمان شبق

ای که داشت و آن  اش تنها ابروهای پهن و کشیدهصورت نداشت و میان چهره
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ی لبش گذاشته بود و کرد؛ پیپ را گوشههای مشکی و گرد خودنمایی می چشم 

 شد. دود آن در صورتش پخش می

خبر از اطرافش مشغول  ر دوخت که بیچشم از مرد برداشت و نگاهش را به سپه

 گپ و گفت با دو مرد و یک زن جوان بود. 

... سرش را به درد آورده بوی سیگار، مشروب، صدای بلند موزیک، صدای قهقهه

و حالش را بد کرده بود؛ کنار گوش سپهر نجوا کرد:» قول دادی زود برگردیم؛  

و یک ساعت هم نشستیم؛  شم سپهر. اومدی تبریک گفتی  بخدا دارم کالفه می

 حاال بریم دیگه!«

ریم؛ االن خیلی  سپهر کمی از شربت نوشید و لب زد:» یه نیم ساعت دیگه می

 زوده« 

کرد ای بعد حس میاش را به صندلی زد؛ لحظهبا حرص لب به دندان گرفت و تکیه

نفس کم آورده و حالت تهوع دارد. از جا بلند شد و رو به سپهر گفت:» من خوب 

 گردم!« نیستم، میرم یه هوایی بخورم. زود برمی

 ای گفت و باز مشغول صحبت شد.سپهر باشه
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شانه روی  را  محوطهپانچو  وارد  و  انداخت  و  هایش  میز  به  نگاهش  شد؛  باغ  ی 

درختصندلی پشت  که  افتاد  زهایی  و  قدم ها  بودند؛  آالچیق  سمت  یر  زنان 

آالچیق رفت و روی صندلی نشست.  سرش را روی میز گرد چوبی گذاشت و 

شدند.  های باغ شنید که نزدیک می هایی را روی سنگریزهپلک بست؛ صدای قدم

 با خیال اینکه حتمأ سپهر دنبالش آمده، سر از روی میز برنداشت.

ست؛ آهسته لب زد:» برو توی سالن،  اش نشای روی شانهدست درشت و مردانه

 میام االن!«

 ای فورأ نگاهش را باال گرفت.با شنیدن صدای ناآشنا و زمخت مردانه

 جا؟! سالن که شلوغه عروسک، کجا بهتر از این -

همان مردی بود که تمام مدت مهمانی چشم به  با ترس آب دهانش را قورت داد؛  

 داشت...  ای روی لب او دوخته و لبخند موذیانه

سعی داشت ترسش را پنهان کند و ابرو در هم کشید؛ از جا برخاست و تشر زد:»  

 زنی مرتیکه الدنگ؟! گمشو برو رد کارت «به چه حقی بهم دست می
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مرد مستانه و سرخوش قهقهه زد و با لودگی گفت:» اوه چه خشن! بهت نمیاد  

 این قیافه جوجو!«

قدم نسیم  و  دراز شد  با ضربهدستش سمت دخترک  و  برداشت  به عقب  ای  ی 

 دستش را پس زد؛ فریادش بلند شد:» گمشو آشغال... « 

ی باغ کسی صدایش را بشنود و کمکش  که در آن شلوغی و همهمهناامید از این

رفت. دور تا دور آالچیق حصار داشت و ورودی آن را هیکل  کند عقب عقب می

یدوار گفت:» برو کنار حیوون،  تنومند مرد پُر کرده بود؛ با صدایی مرتعش تهد

 کنه! « ات میشوهرم بیاد تیکه تیکه

سالن  توو  خودش  اون  خندید:»  تمسخر  با  و  آمد  جلوتر  خونسردی  با  مرد 

 سرگرمه؛ تو چرا بهت بد بگذره هان؟!«

شدند، بغض کرد و ها هم متوجه میخیالی سپهر را غریبهفکری و بیاز اینکه بی

تپید و مستأصل نگاهش به  بش تند و کوبنده میهایش به اشک نشست. قلچشم 

را جلب   بود که صدای دختری توجهش  به رویش خیره  مرد مست و وقیح رو 

 کنی کیا؟«جا چکار میکرد:» این
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هایش در هم رفت و پشت سرش را نگاه انداخت؛ دختر جوانی با کت مرد سگرمه 

 د بود. آلود خیره به مر اش اخمدامن مشکی و موهای لخت پرکالغی

خوام چار کَلوم با این خانوم محترم  محل اومدی؟! بتوچه... میباز تو خروس بی  -

 اختالط کنم. تو رو سننه!  

 نسیم بالفاصله گفت:» من حرفی با تو ندارم، تو مزاحمم شدی!«

مرد نگاه غضبناکی به نسیم انداخت و لب به دندان گرفت که دخترک گفت:» 

 نداره! حاال برو راحتش بذار.« شنیدی که؟! گفت حرفی باهات

کنار دختر عبور کرد.   از  از نسیم گرفت و غرولندکنان  را  نگاهش  با غیظ  مرد 

هنوز   پاهایش  نشست؛  روی صندلی  و  داد  بیرون  آسودگی  با  را  نفسش  نسیم 

لرزید و زیر لب رو به دختر زمزمه کرد:» خدا خیرت بده، داشتم از ترس پس  می

 میوفتادم!« 

ان جلو آمد و دستش را مقابل نسیم پیش برد:» قابلی نداشت، من  دختر لبخندزن

 مونام همکار نامزدت؛ از آشنایی باهات خوشحالم« 
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فرشته خوشحالم،  بیشتر  من  گفت:»  متبسم  شدی! نسیم  نجاتم  ی 

 شناختیش؟«می

مونا نفسش را بیرون داد و کنار نسیم نشست؛ با لبخند ملیحی جواب داد:» آره،  

و آمد داره؛ رفیق فابریک یکی از حسابدارای شرکته. خیلی  شرکت زیاد رفت  

هیز و کثیفه، وقتی دیدم بالفاصله بعد تو، از سالن رفت بیرون گفتم حتما اومده 

 سروقتت!«

 بازم ازت ممنونم -

 دخترک با تلخندی جواب داد:» کاری نکردم، وظیفه بود. « 

اهش را باال گرفت و با  رفت؛ نگهای دستش ور میسر به زیر انداخت و با انگشت

 خوشرویی پرسید:» چطور با نامزدت آشنا شدی؟« 

نسیم با تردید نگاهی انداخت و اخم ظریفی بین ابروهایش نشست:» ازدواجمون 

کنیم. خیلی ساده و عادی خواستگاری اومدن  سنتی بود؛ تو یه محل زندگی می

 و ما هم جواب مثبت دادیم. چطور؟«
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جوری! آخه ظاهرأ زیاد تفاهم ندارین. » هیچی... همینمونا نرم خندید و لب زد:

 یعنی از پوششت فهمیدم؛ نه اینکه سپهر... «

خیره به نگاه گنگ و کنجکاو نسیم، حرفش را قورت داد و اصالح کرد:» یعنی 

اخالقاشو می  اینکه همکاریم،  نه   ... آقای  دیدمت نامزدت،  امروز  که  اینه  دونم. 

 تعجب کردم!«

لبخندی  حرف با  برانگیز؛  بود و شک  مبهم  و  نسیم گنگ  برای  مونا  رفتار  و  ها 

با هم خوبیم و تفاهم داریم. خیلی دوسش  اتفاقا، خیلی هم  تصنعی گفت:» نه 

 دارم.«

مونا با لبخند کجی لب باز کرد:» چقدر خوب، خوشبخت باشین. خوشحال شدم 

ها میای، تنها  جور مهمونیایناز مصاحبت باهات... من فعال برگردم سالن. تو هم  

 جای خلوت نرو؛ فعال با اجازه!«

نسیم از جا برخاست و باز هم تشکر کرد؛ ایستاده بود و رفتن دخترک را تماشا  

 کرد.  می
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*** 

ی گوشی  با صدای زنگ گوشی چشم باز کرد؛ چند مرتبه پیاپی پلک زد و صفحه

ی  خیره شده بود روی صفحهرا نگاه انداخت. اسم نگار که با تصویر خندانش ذ

ای  حوصله گوشی را روی سایلنت گذاشت و گوشهخورد. بیگوشی به چشم می

 انداخت؛ روی تشک غلتید و نگاهش دور تا دور اتاق چرخید.  

داد؛ شب سختی را گذرانده بود، ساعت روی میز، ساعت یازده صبح را نشان می

م نذاشته بود و با طلوع  مشغولی پلک روی هی صبح از دلشبی که تا سپیده

 آفتاب خوابیده بود.  

سپهر،   نقیض  و  ضد  رفتارهای  آورد؛  هجوم  مغزش  به  خیاالت  و  فکر  تمام  باز 

گذشت یا به لحظات های آن مرد غریبه و مونا، خلوتشان که یا به دعوا میحرف

با خوشرویی و عاشقعشق پیشگی  بازی و هوا و هوس، و حضورشان در جمع 

 سپهر!  
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پنجه میان موهایش کشید و از جا برخاست؛ از اتاق بیرون رفت. هیچکس  کالفه  

رسید؛ پرده را کنار  انگار خانه نبود و از حیاط صدای آب و شستشو به گوش می

 هاست.زد و مادرش را دید که مشغول شستن لباس

پرده را انداخت و سمت آشپزخانه رفت؛ آبی به صورتش زد و یک لیوان شیر از  

بردا می یخچال  شیر  که  حینی  چشم شت.  بینوشید  نقطههایش  به  ای اختیار 

خواست... خواست، راهنما می ماند و فکرش درگیر بود. کمک می نامعلوم خیره می

 صدای نوید در گوشش پیچید: یا به مهدیس بگو یا مامان! 

ی مهدیس را  نگاهی به گوشی موبایلش انداخت و مردد آن را برداشت و شماره 

قلبش می  گرفت.  گلو  در  دستانگار  و  صدای  تپید  بود؛  خیس  عرق  از  هایش 

 هایش را فراموش کرد.مهدیس که در گوشش پیچید به کل حرف

 الو، جانم؟ -

 مِن مِن کنان جواب داد:» عه... سالم، سالم زنداداش«

 سالم عزیزم، خوبی گلم؟ چه خبرا؟!   -
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 وبی؟«با استرس لبخند زد و گفت:» اوم... خوبم، ممنون. شما خ

 فدای تو...خوبم. جانم کاری داشتی گلم؟  -

نه... یعنی آره، دلم   از پشیمانی وجودش را گرفت و حزین جواب داد:»  حسی 

 تنگ شده بود زنگ زدم حالت رو بپرسم!« 

 عز...یزم، ممنون مهربون، منم... -

کرد که های مهدیس نبود و درمانده به خودش فکر میدیگر حواسش پی صحبت

لش را پیش چه کسی باز کند؟! با خوش و بشی کوتاه با مهدیس، تماس ی دسفره

را قطع کرد و گوشی را روی اپن آشپزخانه گذاشت. باز با کالفگی به صورتش  

بار سمت حیاط رفت؛ بوی آب و تاید و نم در حیاط پیچیده  دست کشید و این

امان؟ اونم بود. ابرو در هم کشید و پرسید:» چرا داری با دست لباس میشوری م

 تو هوای سرد!«

چالندش جواب  زهراخانم لباس را از تشت پر از آب بیرون کشید و حینی که می 

تونم درستش کنم. دیدم امروز داد:» لباسشویی خراب شده؛ بابات گفت فعال نمی

 تره گفتم بشورم.«هوا گرم
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 نسیم آستین باال زد و کنار تشت نشست تا به مادرش کمک کند.

 رمم نیست، سوز داره هوا... باز فردا مریض میشی!همچین گ -

هایی کرد و نسیم درست نشنید؛ لباس بعدی را که مادرش مادرش زیرلب زمزمه

پیچاند تا آبش گرفته  طور که میاز تشت بیرون کشید را از یک سر گرفت و همان

 شود با ترید لب باز کرد:» مامان یه چیزی بگم؟! «

 رسید.آلود به نظر میحوصله و اخمزهراخانم بی

 چی شده؟ بگو!   -

میگم مامان من چکار کنم؟! سپهر یجوریه! تو جمع مهربونه، خوش اخالقه،    -

اس. یبار نشد تنها باشیم دعوامون نشه؛  حوصلهآ اما تو خلوت اخموی؛ بیخوبه

 فهمیم...اصال حرف همو نمی

کشی پس از دیگری آب  ها را یکیصدای شُرشُر آب بلند بود و مادر و دختر لباس

آن که مادرش را نگاه کردند و نسیم بی چالندند؛ روی بند پهن میکردند و می می



www.taakroman.ir  

 
  

 
645 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

گفت به امید  کند، چشم بسته و دهان باز کرده بود و هرچه در دلش بود را می

 راهنمایی مادرش و یافتن راه چاره.

قایدش مثل  کنه، اصال حتی ع من یه چیزی میگم اون یه چیز دیگه برداشت می   -

باباش اینا نیست؛ خودشم میگه من با اونا فرق دارم. همیشه اوقاتمون تلخه سر 

های فکری! مهربونیش تو خلوت فقط واسه رفع نیازای خودشه...  همین تفاوت

 ام، دیروز رفتیم تولد همکارش یه دختره اومده میگه...مامان بخدا کالفه 

های دخترش حتی کالمی را نشنید؛ با  زهراخانم اما دلش آشوب بود و از حرف 

 صدای نسیم از عالم فکر و خیال بیرون کشیده شد. 

چرا   - میگی  شما  سپهر؟  با  کنم  چکار  میگم  هست؟!  حواست  مامان  مامان... 

 جوریه؟!  این

ه رفته  ای از کار دست کشید؛ مات و حیران دخترش را نگاه کرد و رفتزهرا لحظه

ها را با حرص روی هم فشرد و تشر زد:» نسیم بس کن!  اخمش غلیظ شد. دندان

های الکی نگیر و رو پسر مردم جونت بس کن! اینقدر بهونهتو رو ارواح خاک خان

کنی؟ عیب نذار. خسته شدم از بهونه گیریات! غیر از خودت به کسی فکر می
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چقدر بده؟ خبر داری چه خاکی  بینی اصال؟! خبر داری ناصر حالش  کسی رو می 

داره به سرمون میشه؟ دیروز تا حاال دوبار این بچه از درد داد کشیده، ده دفعه  

 حالش بهم خورده!«

های زمین انداخت و روی پله نشست؛ سرش  با درماندگی لباس را روی موزاییک

 ها گرفت و های های گریه کرد. نسیم مات و مبهوت به مادرش نگاهرا میان دست 

آلود گفت:» مامان گریه نکن؛ کرد و آهسته سمتش رفت؛ ملتمسانه و بغضمی

زنم ببخشید  گم! ما...مان! بخدا دیگه حرف نمیغلط کردم مامان دیگه هیچی نمی

 مامان؛ مامان گریه نکن دیگه!«

ام داره از دست میره؛ نوید و بابات صبح  هایش گفت:» بچهزهرا میان هق زدن

 گیره!«هنوز که خبری نیست. دلم داره آتیش میبردنش بیمارستان، 

 بغض نسیم شکست و سر روی زانوی مادر گذاشت.

ای از سالن  ها را تمام کرده بودند؛ نسیم گوشهساعتی گذشته بود و شستن لباس

شد و نشسته و کتاب مقابلش باز بود اما هیچ چیز از مطالب کتاب متوجه نمی
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ها و آشپزی مادر از آشپزخانه به گوش رففکرش مشغول بود. صدای تلق تلوق ظ 

 رسید و بوی پیازداغ در فضای خانه پخش شده بود. می

صدای باز و بسته شدن در از حیاط بلند شد و نگاه مادر و دختر سمت در چرخید؛  

و  لحظه کشید  کار  از  دست  زهرا  که  کرد  سالم  و  شد  خانه  وارد  نوید  بعد  ای 

 سراسیمه سمت پسرش قدم برداشت. 

 چی شد نوید؟ بابات کو؟ ناصر کجاست؟!  -

 نوید به زحمت لبخندی تصنعی زد و سعی داشت آرام باشد.

هیچی عزیز من، آروم باش. اونا هنوز بیمارستانن؛ اومدم ببرمت که خیال راحت    -

 باشه. 

دل زهرا فرو ریخت و رنگ از رخش پرید و با صدایی مرتعش لب زد:» یعنی چی؟  

 رستانن؟!« یعنی چی که هنوز بیما

 نیاز به بستری کردن بود، اما نگران نباش چیزی نیست!   -
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حالی روی زمین نشست؛ نسیم پاهای مادر دیگر تحمل وزنش را نداشت و با بی

کرد که نوید جلو رفت و مادرش را  نگران و هراسان ایستاده و نگاهشان میدل 

 در آغوش کشید.

ین اومدم دنبالت که بری ببینی  دورت بگردم چیزی نشده که... منم واسه هم  -

 پسرت خوبه و غصه نخوری.  

 آخه دردش چیه نگفتن؟  -

 تی اسکن.نه مادرم، بستری شد تا بازم ازش آزمایش بگیرن و بفرستن سی -

 ای به نسیم کرد و گفت:» آب بیار!«ریخت و نوید اشارهصدا اشک میزهرا بی

نگاهش به ماهیتابه افتاد دخترک به خودش آمد و فورأ سمت آشپزخانه دوید؛  

ها سیاه شده بودند، اجاق گاز را خاموش شد و پیاز که دود سفیدی از آن بلند می

 کرد  و لیوانی آب خنک از یخچال برداشت.

زهرا که با نوشیدن آب کمی آرام شد با رخوت از جا بلند شد تا لباس عوض کند  

 و همراه نوید برود. 
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بی بغضش  و  شد  اتاقش  وارد  لب  صنوید  و  نشست  صندلی  روی  شکست؛  دا 

های نوید ریخت که نسیم وارد اتاق شد. با دیدن اشک گزید و آرام اشک می می

نوید  نوید نشست، دست روی زانوهای  به روی  قلبش فرو ریخت و آهسته رو 

 گذاشت و گنگ و متحیر پرسید:» نوید! چی شده؟!« 

 گرفت.بلعید و نفس مینوید به زحمت بغضش را می

 یم... نسیم ناصر...  نس -

 های قلب دخترک باال رفت و لب زد:» ناصر چی؟« تپش

 تومور مغزی داره!   -

باز مانده و نی باز و  لرزید؛ لبهایش مینی چشمدهان نسیم  هایش مثل ماهی 

آمد. باز نوید با درماندگی ادامه داد:»  شد اما صدایی از آن بیرون نمیبسته می

 دم باید عمل بشه!«چجوری بهش بگم؟! خیلی زو

ها گرفت و  های نسیم روی گونه ریخت که نوید هر دو بازویش را در دست اشک 

فهمی؟! االن تویی خوام خیلی قوی باشی میآهسته تکان داد:» نسیم ازت می
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وقت   االن  بدتره!  خیلی  تو  از  اون  حال  چون  بدی  دلداری  مامان  به  باید  که 

 های من و تو نیست دختر.«گریه

فشرد که شوری خون را حس کرد، به  بش را آنقدر محکم به دندان مینسیم ل

 اش را آزاد کرد:» عملش خطرناکه؟!« زحمت صدای خفه

 شد.های پهن نوید لرزید و پلک فشرد، صدایش به سختی شنیده میو باز شانه

 ی مغزه و احتمال زنده موندنش کمه...کرهتومور دقیقأ بین دو نیم -

صدا با تمام شدن حرفش، نسیم خودش را در آغوش نوید جا داد و هر دو بی

هایش  اشک ریختند. با صدای زهرا، نوید فورأ دخترک را عقب زد و روی گونه

 دست کشید. 

 ام.نوید من آماده -

 را آزاد کرد:» برید توو حیاط، من اومدم.«آب دهانش را فرو داد و صدایش 

با نفستند و پیاپی پلک می بلعید؛ از جا های عمیق، درد و بغضش را میزد و 

 برخاست که نسیم ملتمسانه گفت:» منم بیام نوید؟!«
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جا، من مامان  نوید قاطعانه جواب داد:» نه، بمون خونه و زنگ بزن خاله بیاد این

ون ناصرم ترسیده نگهش داشتن؛ یخورده آروم شدن رو ببرم ناصر رو ببینه چ

 میارمش که خونه باهاش حرف بزنیم.«

گرد کرد:» نسیم جلو مامان نسیم سر جنباند و نوید تا پشت در رفت و باز عقب

طور... االن هیچکس  آ! با خاله هم حرف بزن اونم همینتابی نکنیآ! بیگریه نکنی

اندازه بابا زیر فشابه  باشیم زبونم الل یه  ی مامان و  ر نیست. هواشونو نداشته 

 بالیی سرشون میاد.«

 دونه؟!«در را باز کرد و از اتاق بیرون رفتند که نسیم پرسید:» بابا چی؟ اون می

همان مینوید  در  سمت  که  نمیطور  اما  آره  گفت:»  دونه وضعیتش چقدر رفت 

 خطرناکه« 

*** 

ی  آفتاب ظهر از ال به الی پردهرسید و  صدای اذان از مسجد محله به گوش می

اش را پهن  های زرشکی و کرمی قالی پهن بود؛ منیره خانم سجاده حریر روی گل

کرد که سحر کمی با فاصله کنار مادرش نشست  کرد و چادر سفیدش را سر می
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ی انگوری در دست داشت، چند دانه انگور را از خوشه جدا کرد و توی و خوشه

 نیمه پُر گفت:» او...م... مامان، به بابا گفتی؟ چی گفت؟«  دهانش انداخت، با دهان

 و گفتم؟!«کرد و گنگ پرسید:» چیخانم چادر را روی سرش مرتب میمنیره

سحر محتوای دهانش را قورت داد و ابرو باال انداخت:» همین که گفتم پیامای 

 اون دختره مونا رو توو گوشی سپهر دیدم!«

و ترش کرد:» نخیر، نگفتم تو هم حق نداری جایی منیره ابرو در هم کشید و ر

دهن باز کنی! مگه نگفتی دختره ناله زاری داشته واسه خداحافظی و این حرفا؟  

 خب مرض داریم جار و جنجال به پا کنیم؟«

دار لب باز کرد:» وا...ی مامان!  سحر متعجب چشم درشت کرد و با صدایی کش

 یعنی هیچی نگفتین؟! «

فکری برداره زودتر عروسیشون رو بگیریم، من مطمئنم برن سر چرا گفتم یه  -

 شه!خونه زندگیشون درست می 
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کرد و دیگر میلی به خوردن انگور  زده به مادرش نگاه می طور ماتدخترک همان 

 مونه اصال چی بگه!؟« نداشت؛ دلخور و حزین لب زد:» نوبرین به خدا! آدم می

و سر تکان داد:» یعنی چی؟ چه طرز  منیره اخم غلیظی بین ابروهایش نشست  

این  حرف زدنه؟ بد می  گم مگه؟ اصال برو بشین پای دفتر کتابت، تو رو چه به 

 کارا؟« 

 سحر معترضانه صدایش باال رفت. 

مامان مچ پسرت رو گرفتم میگم هنوز با دختره در ارتباطه، به جای اینکه یه    -

عروسیشون؟! اصال اون    فکری به حالش بردارین نشستین برنامه ریختین واسه

بستریه خانواده بیمارستان  تو  دارن؟ بچشون  موقعیت عروسی  االن  بدبخت  ی 

 شون کجا بود؟! باید عمل بشه، جهیزیه

کنیم هر چی  مگه ما جهیزیه آنچنانی خواستیم ازشون؟ یه تاریخ مشخص می   -

خره. بعدم مگه بدشون  داشتن، که خب داشتن؛ نداشتن سپهر خودش بعد می

خوام؟ اینا برن زیر یه سقف، سپهر گرفتار زندگی بشه، چند وقت بعدم بابا میرو  
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کنه دلش گرم زندگیش  ورمالیده مونا رو فراموش می  بشه دیگه این دختره پاچه

 شه.  می

ی انگور را  ها را گفت و رو به قبله ایستاد تا نیت کند که سحر خوشهمنیره این

گشت، زیر لب غرولند مت اتاقش برمی دستی انداخت و حینی که سداخل پیش

 تونم بگم بدبخت نسیم!«کرد:» فقط می 

*** 

های درشت رسید، دانهی باران بر تن شهر به گوش میصدای غرش ابرها و تازیانه

خورد و سکوت حاکم بر فضای دفتر  محابا به شیشه ی پنجره میباران، تند و بی

آلود خودکار را در دست  اخم   شکست. مهدخت دستش را ستون سر کرده ورا می

دیگرش به بازی گرفته و فکرش پیش نسیم بود؛ از وقتی مشکل ناصر را از زبان  

می دلش  بود  شنیده  ده پریدخت  پسرک  آن  برای  کاری  بیسالهخواست  نوا  ی 

ی نسیم را گرفت؛  انجام دهد. گوشی را برداشت و با بیرون دادن نفسش، شماره

 شد.  بعد از چند بوق، تماس وصل

 الو...  -
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 جون، خوبی عزیزم؟ سالم نسیم -

 صدای حزین نسیم به آهستگی به گوشش رسید.

 خوایم برگردیم خونه.سالم خوبم، ممنون. با نوید مطب دکترم اما دیگه می -

باز  مهدخت لحظه  تونی بعد از دکتر، یه سر بیای کرد:» می ای تأمل کرد و لب 

 محل کارم؟ باهات حرف مهمی دارم، راجع به ناصر!«

 نسیم آن طرف خط، ابرو در هم کشید و گنگ پرسید:» ناصر؟!«

دونم سرده، بارون میاد اما حرفام مهمه. حاال آره، حاال بیا متوجه میشی؛ می   -

 که بیرونی موقع برگشتن بیا دفتر.

 تعللی جواب داد:» باشه، میام.« نسیم با اندک

لب از رضایت روی  لبخند مالیمی  قطع شد،  تماس  کوتاهی  های  با خداحافظی 

ای خورد و بالفاصله باز شد. زنی کوتاه قد و الغراندام که  مهدخت بود که در، تقه

پالتوی یشمی و بلندی به تن داشت و کمی کمرش خم بود وارد دفتر شد، صورت 

های نحیفش  ای داشت و روسری مشکی رنگش را با دست هتکیده و رنگ پرید



www.taakroman.ir  

 
  

 
656 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

دست پوست  کرد.   مرتب  سر  جوانروی  انگار  چهرههایش  از  نشان تر  که  ای 

رسید و اندک مویی هم که از زیر روسری بیرون ریخته بود،  داد به نظر میمی

 مشکی و زاغ بود!  

 سالم دخترم، آقای وکیل تشریف دارن؟ -

زد:» سالم، بله تشریف دارن اما وقت قبلی داشتین؟    مهدخت سر جنباند و لب

 اس.« خدای دیگهاالن که مراجع دارن و بعد از ایشونم باز نوبت یه بنده

بار حامین بود که چتر زن مانده بود چه جوابی بدهد که دومرتبه در باز شد و این 

رها  بست و تکانی به آن داد؛ قطرات آبِ روی چتر، کف سالن و روی دیوارا می

پاشید و مهدخت ابرو در هم کشید و با نارضایتی لب به اعتراض باز کرد:» عه!  

 جا رو که خیس کردین.«آقای جلیلی همه

اش را که از سرما سرخ بود باال کشید؛ حامین نگاهش را باال گرفت و کمی بینی

توجه به اعتراض مهدخت جلو آمد و گفت:» سالم خانوم صبوری ایشون مادر  بی

تن، با هم اومدیم منتها من بیرون کار داشتم؛ آقای یزدانی خودشون با  من هس

 من تماس گرفتن که بیام.«
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دانست دلیل این رابطه و رفت و  مهدخت نگاهی سردرگم به زن انداخت و نمی

کرد انگار ی زن نگاه می تر که به چهرهآمد رهام و حامین برای چیست؟! دقیق

های زندگی بود که او را  ن سن نبود و حاصل رنجها از باال رفتاین چین و چروک

شد به راحتی در  داد. رد پای غم را میباال نشان میتا این حد شکسته و سن

هایش دید. عمق نگاهش، دردی داشت شبیه دردهای  های پیشانی و گونهشیار

اختیار لبخند روی لب مهدخت  خود دخترک، همان اندازه تنها و مستأصل. بی

با و  هر  نشست  بشینید  جلیلی،  خانوم  اومدین  گفت:» خوش  زن  به  رو  احترام 

 موقع آقای یزدانی اجازه دادن، تشریف ببرید داخل.«

گذشت که موکل رهام ای مینگاهی به ساعت دیوارکوب انداخت، چهل دقیقه

شد؛ بعد از آن نوبت شان تمام می ی دیگر جلسهداخل اتاق بود و تا چند دقیقه

اراده ضربان قلبش باال رفته و از  هنوز نرسیده بود. باز هم بی  شد اماکیوان می

اینکه قرار بود کیوان را ببیند، هیجان داشت؛ هنوز هم دیدن یادگارهای بهزاد 

 لرزاند.  برایش عادی نبود و دلش را می
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از جا بلند شد و سمت آبدارخانه رفت که برای حامین و مادرش چای بیاورد تا 

ی کوچک استیل را برداشت و چند فنجان سفید با نقش  کمی گرم شوند. سین

هلگل چای  عطر  گذاشت،  آن  داخل  ریز  و  صورتی  و  های  پیچید  فضا  در  دار 

مهدخت با برداشتن سینی از آبدارخانه بیرون رفت. به محض اینکه وارد سالن 

شد، در ورودی باز شد و کیوان تمام قد مقابلش ظاهر شد. دلش هُری ریخت و  

 د:» سالم آقای حاتمی، خوش اومدین.« سر جنبان

ها رفت و  رسید و زیر لب سالم گفت، سمت صندلیکیوان اخمو و پکر به نظر می

 پرسید:» باید منتظر بمونم؟« 

 ای آره. یه چند لحظه -

ها را مقابل خانوم جلیلی گذاشت، چای را  مهدخت این را گفت و یکی از فنجان

و ال رنجور  پیرزن  به خاطر آن  بود که حس میبیشتر  آورده  کرد حال  غراندام 

چندان خوشی ندارد. دو فنجان دیگر را مقابل حامین و کیوان که رو به روی هم  

بین برگشت.  میزش  پشت  و  گذاشت  بودند  میز  نشسته  یک  ی  اندازه  به  شان 
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پایش را  کوچک شیشه ای فاصله بود و کیوان تکیه به صندلی زده و مسترس 

 داد.  تکان می

و آمدهای حامین   خواست علت حضور کیوان، مشکلش یا رفتش میچقدر دل

و   مراجعین  برای  هرگز  که  بود  کرده  تمام  حجت  او  با  رهام  اما  بداند  را 

 هایشان کنجکاوی نکند.  پرونده

 صدای مرتعش زن، سکوت را شکست. 

، پا در میونی کرد حلش  خدا خیرش بده این آقا وکیل رو؛ پسرم شاکی داشت   -

 گیره.ال پول نیست، طرف حق رو میکرد. دنب

حوصله سر جنباند و در جواب گفت:» ها را خطاب به کیوان گفت و کیوان بیاین

 بله، درسته. انسان شریفی هستن.« 

مشکل  هم  شما  پرسید:»  ملیحی  لبخند  و  کنجکاوی  با  باز  و  نماند  ساکت  زن 

 حقوقی و این چیزا دارین؟!«
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و سال زن، با حرص لب جوید و سعی داشت کیوان کالفه بود و به احترام سن  

 اش را حس کرد.آرام باشد اما ته صدایش میشد عصبانیت کنترل شده

 ی خانوادگی دارم.نه مادرِ من، مسئله -

 هایش بیشتر شد. خوردگی زیر چشمتر شد و چینلبخند زن عمیق

 زن داری شما؟!  -

ق باز شد و موکل رهام کیوان لب فشرد و خواست به تندی جواب دهد که در اتا

کنان با یزدانی از اتاق بیرون آمد و خداحافظی کرد. کیوان که انگار  خوش و بش

های زن پیدا کرده بود، فورأ از جا برخاست و سالم کرد. راه نجاتی از پرحرفی

حامین و مادرش هم ایستادند که رهام بعد از احوالپرسی رو به کیوان گفت:» بیا  

 داخل کیوان جان.«  

 با بسته شدن در اتاق، گوشی مهدخت زنگ خورد و نگاهی به آن انداخت.  

 الو، جانم نسیم. -

 اس؟ مهدخت من جلو در ساختمونم اما چرا در بسته -
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 دخترک از جا برخاست و سمت آیفون رفت.

 کنم.حتمأ باد در رو بسته، االن باز می -

این را گفت و دکمه را فشرد؛ لحظاتی بعد نسیم وارد دفتر شد و آهسته سالم  

 کرد.

ها را پشت میز کشاند و  مهدخت مقابل نگاه حامین و مادرش، یکی از صندلی

 جا بشین.«ی سر گفت:» بیا اینکنار صندلی خودش گذاشت، رو به نسیم با اشاره

 حت نشه!«نسیم مردد لب زد:» پشت میز؟ آقای یزدانی نارا

 خیالی جواب داد:» نه بابا... خیالت راحت، بیا بشین.«مهدخت با بی

نگار خبر داری؟ می از  گفت بهت  هر دو کنار هم نشستند که مهدخت گفت:» 

 زنگ زده جواب ندادی.«

دونم، اون روز که  فقط پری بهم گفت، به پرهام جواب مثبت داده دیگه نمی  -

 لم خیلی بد بود یادم رفت بهش زنگ بزنم. ی ناصر حازنگ زد به خاطر قضیه
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عقدکنون  مراسم  واسشون  آره،  زد:»  لب  و  نشست  مهدخت  لب  روی  لبخند 

 آ«خوان بگیرن، حتما باید بیای که با پری بریممی

تو این موقعیت مهدخت؟ دلم میاد داداشم رو تخت  نسیم با تلخندی جواب داد:»  

 ؟!« بیمارستان باشه و من برم مجلس بزن و بکوب

باز کرد:» تو مجلس نری چیزی   مهدخت دست نسیم را گرفت و دلجویانه لب 

درست میشه؟ غصه بخوری، گریه کنی ناصر زودتر خوب میشه؟ اتفاقا باید بیای  

 ات عوض بشه، که انرژی بگیری.«که روحیه

نسیم در سکوت، نگاهش را به زیر انداخت و سر تکان داد که مهدخت صدایش  

کنان گفت:» ببین نسیم، بهزاد یه حساب واسم گذاشته  و پچ پچ  تر بردرا پایین

دونم جریانش چیه و از کجا اون پول  که هر ماه یه مبلغی بهش واریز میشه، نمی

ای چیزی هست. آقای یزدانی  دونم البد سود کاری، سرمایه واسم میاد. چه می 

جا  که من اینگفته بعدأ بهم توضیح میده؛ حاال اونش مهم نیست ولی خب نه این

می کار  میدارم  خرج  رو  حقوقم  همین  بیشتر  واسم  کنم  داره  پول  اون  و  کنم 

 انداز میشه. خواستم،... «پس
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تر شد:» خواستم اون پول رو قرض  نگاهش را از نسیم گرفت و باز صدایش ضعیف

باید شیمی درمانی   ناصر. عملش سنگینه بعدشم که  بدم بهتون، واسه مخارج 

 «  بشه. هروقت...

خودشون   بابا  و  نوید  نیست.  نیازی  نه  نه،  گفت:»  و  پرید  حرفش  میان  نسیم 

 دارن...«

ای هم برای پس گرفتنش ندارم، چرا وقتی جان گفتم قرض! هیچ عجلهنسیم  -

 پای جون کسی وسطه، اون پول تو حساب بخوابه؟ پس رفاقت واسه چیه؟! 

 است جبران کنم؟«آلود گفت:» شرمندت شدم، چجوری و نسیم لب گزید و بغض

رفتی منم که باید جبران کنم نسیم، من همیشه بهت مدیونم چون اگه تو نمی  -

دونه من توو چه بدبختی و فالکتی  رسوندی االن خدا میو پیغامم رو به بهزاد نمی 

بودم. پس بدون هیچ عذاب وجدان و ناراحتی، با خیال راحت پول رو بگیر. تازه 

نیس اونقدری  کمه،  پول  بیاین  که  جلوتر  ت  قدم  چند  بازم  اما  کنه  نیازتون 

 میوفتین.  

 نسیم متبسم و قدرشناسانه گفت:» ممنونم مهدخت، خیرش رو ببینی.«
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بدهد که صدای سرفه  باز کرد که جوابی  بلند شد، مهدخت لب  های مکرر زن 

های ریز عرق بر صورتش نشسته بود. حامین اش گذاشته و دانهدست روی سینه

 شده؟ مامان... «گفت:» مامان، مامان چی به مادرش می دستپاچه رو

میان   زن  بیاورد،  آب  تا  رفت  آبدارخانه  سمت  و  شد  بلند  جا  از  فورأ  مهدخت 

 های سنگینش سر جنباند.نفس

 خوبم مادر، نگران نباش. -

این را گفت اما نفس کشیدنش مشکل بود و دستش روی سینه مشت شده بود، 

ن دوخته بود؛ در اتاق باز شد و رهام با دیدن وضعیت  نسیم هاج و واج چشم به ز

هایش رو به حامین با شماتت لب باز کرد:» گفتم نیارش، حالش بد  زن و سرفه

 میشه.« 

 برمش درمانگاه.  چیزی نیست، االن می -

 کیوان با اخم ظریفی پرسید:» کاری ازم بر میاد؟!« 

 نگاهی انداخت و جواب داد:» نه، خودم...«رهام نیم
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حرفش تمام نشده بود که حامین مداخله کرد و رو به کیوان گفت:» آره داداش، 

 زحمت ما رو برسون درمانگاه؛ من ماشین ندارم.«بی

 رهام با اخم غلیظی به حامین نگاه انداخت اما حرفی نزد و کیوان سر جنباند. 

 باشه میرم ماشین رو روشن کنم، بیاین. -

 

*** 

از جدالی نفس  بود و زمین خسته  باریدن کشیده  از  باد باران دست  گیر میان 

می نفس  کوبنده،  باران  و  روی  شدید  و  سر  از  آب  کردن  چکه  صدای  گرفت. 

رسید. هوا گرفته و ابری بود و باد سردی با  ها به گوش میدرختان و ناودان خانه

 لرز به تن آدمی میانداخت.  هر وزش

های سپهر کلید را توی قفل چرخاند و وارد حیاط شد؛ کف حیاط پر بود از برگ

های بودند، در را پشت سر بست و با قدم  زرد و نارنجی که زیر باران خیس خورده

 بلند سمت خانه رفت. 
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  به مادرش که مشغول آشپزی بود، سالم کرد و وارد اتاقش شد. کاپشن از تن 

 ای به در خورد و سحر وارد اتاق شد. آورد که تقهبیرون می

 سالم -

 کاپشن را روی جالباسی آویزان کرد و با دست، موهای خیسش را تکاند.

 سالم، خوبی؟  -

 هایش در هم بود.  ی تخت نشست و سگرمهسحر با نگاهی دلخور، لبه

 نه خوب نیستم، اومدم باهات حرف بزنم. -

 شده مگه؟« ، چی، گنگ پرسید:» چرا سپهر با اخم ظریفی  

 سحر زبان روی لب کشید و با تحکم پرسید:» چرا داری نسیم رو بازی میدی؟«

 یعنی چی؟ چی داری میگی؟!  -

سحر قدمی جلوتر آمد و گفت:» خودت خوب میدونی چی میگم؟ فکر کردی 

 خبر ندارم هنوز با مونا رابطه داری؟ خودم پیاماتونو دیدم!«
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هایش خون دوید و  اش برجسته شد، چشمهای شقیقهسایید و رگ  سپهر دندان

کنم با غیظ غرید:» تو غلط کردی که به گوشی من دست زدی؛ هر کاری هم می

باال   منو  اون روی سگ  و  بیرون  برو  اتاقم  از  مربوطه، حاال هم گمشو  به خودم 

 نیار!«

جا  قدمی  اما  با  به  سحر  سگت  روی  گفت:»  پوزخند  با  و  نشد  چکار جا  بیاد  ال 

نمی می بابا  از  مثال؟  اراده کنی  سست  ترسوی  یه  تو  بزنی؟!  منو  که ترسی  ای 

 تونی هیچ تصمیمی واسه خودت بگیری.«نمی

ی دخترک کوبید و قدمی به عقب راندش؛ با کالفگی  سپهر با کف دست روی شانه

خفه داد:»  خفهجواب  کی  شو،  خودت  اراده،  سست  نه  ترسویم  نه  من  شو... 

ترسی که تو محله با چادری و دور از محله با مانتو؟ فکر کردی از ی؟ تو نمیهست

 گندکاریات خبر ندارم؟« 

کنم واسه خودمه، پای زندگی کسی وسط  کنم، هر خبطی میمن هرکاری می  -

کشی! مگه به بابا و مامان  نیست. تو داری زندگی یکی دیگه رو هم به لجن می
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گه موافقت نکردی که بریم خواستگاری نسیم؟ خیال مونا شدی؟ منگفتی که بی

 چی شد پس؟!

سپهر دستش را در هوا تکان داد و خشمگین تشر زد:» چکار کنم وقتی دختره  

خودش جفتک میندازه و منو سرد کرده، یبار نشد با هم باشیم و یورتمه نره رو  

 اعصابم، یبار کنار هم خوش نبودیم، هر دفعه یه جریانی داریم.« 

خوای  کنی؟ میبا... فکر کردی حالیم نیست داری عمدأ این کارا رو میبرو با  -

نسیم رو عاصی کنی که بگه مهرم حالل، جونم آزاد. هیچکی تو رو نشناسه من  

 شناسم! تو رو می

لبه عصبی  دستسپهر  و  نشست  تختش  قفسهی  کرد،  تن  ستون  را  ی هایش 

 رفت. ن میهای تند و خشمگینش باال و پاییاش از شدت نفسسینه

خوایش بهش بگو، دوسش نداری بهش بگو، اینقدر اون  مرد باش سپهر، نمی   -

کنه. از من  دختر بدبخت رو اذیت نکن. نسیم مظلومه، آهش زندگیت رو نابود می 

 گفتن بود...
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فشرد و نفسش را  این را گفت و از اتاق بیرون رفت؛ وجدان سپهر گلویش را می

کرد:» مرد باش سپهر... مرد باش  ش زمزمه می تنگ کرده بود. صدایی در گوش

 سپهر...«

ی نسیم  شان تا خانهاز جا برخاست و کاپشن را از روی جالباسی چنگ زد؛ فاصله

زیاد نبود، عزمش را جزم کرد تا با نسیم صحبت کند. خودش هم خسته بود از  

 زد.  ای که در آن گرفتار بود و دست و پا میاین ورطه

شان ایستاده بود و ای بعد مقابل در خانهو بلند راهی شد؛ لحظه هایی تندبا قدم 

سپهر   و  شد  باز  در  که  نکشید  طولی  فشرد.  را  زنگ  داد،  بیرون  که  نفسی  با 

ی حیاط  یاالگویان وارد حیاط شد؛ در خانه باز شد و نسیم به استقبال آمد. نیمه

هایش را دور  هوا آغوشش را باز کرد و دست به یکدیگر رسیدند و دخترک بی

 کمر سپهر حلقه کرد.

 سالم، چقدر خوب که اومدی؛ دلم خیلی گرفته بود. -

های سپهر با تعلل و تردید، آهسته باال رفت و دور بازوهای دخترک پیچید؛  دست 

 جان روی لبش نشست:» سالم... خوبی؟ چیزی شده؟« لبخندی بی
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سینه روی  از  سر  گفت:» نسیم  سپهر  به  رو  تلخندی  با  و  برداشت  سپهر  ی 

دونم االن اومدنت، دیدنت  فهمم، فقط می دونم خوبم یا بد؟ حال خودمو نمی نمی

خیلی بهم دلگرمی داد. پول عمل ناصر جور شده، خیلی برای عملش اضطراب  

 جوریه!«دارم؛ نه فقط من، که حال همه این

 گذره!  شاهلل که بخیر مین نباش انچقدر خوب، نگرا  -

 بریم تو خونه، سرده! -

بود که  هم نبود و خانه در سکوت  وارد خانه شدند؛ کسی در سالن  با هم  قدم 

 سپهر پرسید:» کسی نیست؟!«

نه، مامان بیمارستانه. بابا و نویدم که اینقدر سرشون شلوغه طفلیا تا دیروقت   -

 کنن. کار می

مت آشپزخانه رفت، سپهر نشسته بود و با اخم کمرنگی  نسیم این را گفت و س

گل به  خیره  حرفنگاهش  بزند،  حرف  بود  قرار  بود.  قالی  نگفته،  های  های 

ناخن روی دست می حرف تلخ!  کنار هم می خراشید و حرف هایی  را  تا ها  چید 

بتواند به نسیم بگوید؛ دخترک با سینی چای به سالن برگشت. لبخند روی لبش 
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ینی را مقابل سپهر گذاشت، کنار سپهر نشست و دستش را گرفت؛ با  بود و س

همین رو  روزا  بیشتر  شده  مریض  ناصر  وقتی  از  گفت:»  غمگینی  طوری لبخند 

 گیره سپهر.«تنهام، دلم خیلی می

هایش را پوشاند و ادامه داد:» ای از اشک، چشمصدایش از بغض لرزید و پرده

تونه  کنم میدی سپهر، تنها کسی که فکر میی دلخوشیم تو شاالن... االن همه

بینم، نه نوید رو... چون  گذره و نه بابا رو میواسم وقت بذاره. گاهی دو روز می

 من خوابم میبره که میان و صبح هم قبل از بیدار شدن من میرن.«

هایش غلتید و به آغوش سپهر پناه برد، میان گریه نالید:» تو رو  اشک روی گونه

یشتر بهم سر بزن، قول میدم دیگه عصبانیت نکنم اما بیشتر بیا پیشم. خدا تو ب

 کنه.«ام میخیلی تنهام سپهر، تو تنهایی فکر و خیال دیوونه

سپهر لب به دندان گرفت و پلک روی هم فشرد؛ نفسش را بیرون داد و موهای  

هایی که برای گفتن در ذهنش آماده داشت، دخترک را نوازش کرد. تمام حرف 

باشه، غصه نخور درست میشه. منم بیشتر میام ب ه یکباره پر کشید و گفت:» 

 جا.« دیدنت، هروقت هم خواستی تو بیا اون
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لحظهساعت و  میها  اضطراب  و  تشویش  با  زجرآور  میان ها  روز  سه  گذشتند؛ 

دلهره و آشوب گذشت تا ناصر عمل شود و دوباره چشم باز کند. چشم باز کند و  

فقط بتواند کمی آسوده   مادرش شاید،  و  شاید  احمد  بگذارد،  پلک روی هم  تر 

 زهرا جان به لب شدند تا دوباره جان گرفتن دلبندشان را دیدند. 

ساعتی از شب گذشته بود و نوید خسته و کالفه پشت چراغ قرمز به انتظار بود  

هایش بود و صدایش  آلود مهدیس مقابل چشمشمرد. نگاه بغضها را میو ثانیه

خورد؛ همین چند ساعت پیش بود که با مهدیس قرار در گوشش زنگ می   مدام

به آن  داشت  اعتراض  به مشغلهداشت. دخترک  نوید،  گرفتاری  و همه  کاری  ی 

 عروسی که به تأخیر افتاده بود. 

خیابان  در  را  دیروقت  تا  میشد  تعطیل  که  کار  بازار  ناصر،  مریضی  از  ها  بعد 

 تری بدست آورد اما باز هم کم بود! کرد تا پول اضافهمسافرکشی می 

ی افکارش پاره شد و متوجه چراغ سبز  ها، رشتهپی در پی ماشین با صدای بوق

ی کار  حوصله و سردرگم حرکت کرد و راهی خانه شد. امشب را حوصلهشد؛ بی

 نداشت، توانی نداشت؛ ساعتی بعد به خانه رسید. 
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و پال بودند   که وسط سالن پخش  نسیم دراز کشیده و مقابل کتاب و دفترهایی

خوابش برده بود. نوید وارد سالن شد و با دیدن نسیم که خواب بود، آهسته در  

را بست؛ پاورچین پاورچین سمت اتاق رفت و رواندازی آورد، به آهستگی آن را  

 روی نسیم کشید که دخترک یکدفعه از خواب پرید و هینی کشید.

 ترک نشست و فورأ گفت:» منم نترس آبجی!«های دخهای نوید روی شانه دست 

 نسیم غلتید و با دیدن نوید، نفسش را با آسودگی بیرون داد.

 ببخش ترسوندمت از خواب پریدی، گفتم سرما نخوری.  -

نسیم نگاهی به ساعت دیواری انداخت و آهسته گفت:» نه، اشکالی نداره. چه 

 زود اومدی امشب؟!«

 حوصله نداشتم، اومدم خونه. -

 از جا بلند شد و دستی به موهایش کشید.

خوب کاری کردی، دلم پوسید بس که هرشب تنها شام خوردم. امشب مامان    -

 هم میاد خونه؛ خاله امشب میره بیمارستان پیش ناصر هست.
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اش را به دیوار داد،  رفت که نوید روی زمین نشست و تکیهسمت آشپزخانه می 

خمیدهدست  زانوهای  روی  را  گها  حرف اش  باهات  بشین  بیا  گفت:»  و  ذاشت 

 دارم.«

 چای بیارَ...  -

 خوام؛ بیا بشین! چای نمی -

گرد کرد و مقابل نوید نشست که نگاهی گذرا به او انداخت و آب دهانش را  عقب

فرو برد؛ خبری از آن نوید پرانرژی و سرحال نبود. نگاهش به تنهایی کافی بود  

لرزش صدایش آشکار بود وقتی لب باز  تا عمق خستگی و دردهایش را بفهمی،  

انداز داشتم. بابا هم گفته بود که  کرد:» روزی که رفتم خواستگاری مهدیس، پس

تونه بهم کمک کنه و بعد می تا سه چهار ماه دیگه آخرین قسطاش رو پرداخت می 

رضایت   پدرش  از  وعید  وعده  با  و  دادم  مفصل  عروسی  قول  مهدیس  به  کنه. 

رفت، دیدی که حتی برای تو هم چند  داشت خوب پیش میگرفتم؛ همه چی هم  

 قلم جهزیه خریدم! اما...« 

 نفسش بند آمد و کالمش قطع شد، نسیم با نگاهی منتظر لب زد:» اما چی؟!« 
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مریضی ناصر همه چیز رو بهم ریخته؛ منو بابا واسه عمل ناصر، هر دو زیر بار    -

ی بستری  و شروع کنیم، هزینهدرمانیش رقرض رفتیم. هنوزم مونده، باید شیمی 

 و اینکه تا آخر عمر باید دارو مصرف کنه! 

از نسیم دزدید و ادامه داد:» من شرمنده  اینو مینگاهش را  اما واقعا  ام که  گم 

دیگه نه من، نه بابا توانی نمونده واسمون. باید بری سر کار نسیم، برای مخارج  

 خودت باید کار کنی.«

نگاه ماتتاب  سمت  زده های  برخاست،  جا  از  کرده  بغض  و  نداشت  را  نسیم  ی 

 اتاقش رفت و در را به هم کوبید. 

*** 

ایستاده و کراواتش را می بست که عسل در چارچوب درب  کیوان مقابل آینه 

 ام داداش.«اتاق ایستاد و لب زد:» من آماده 

آن لباس بلند و نباتی کیوان پشت سرش را نگاهی انداخت و با دیدن عسل در  

رنگ لبخند زد و گفت:» چه خوشگل شدی! خیلی بهت میاد، منم االن کارم تموم 

 میشه.« 
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 و باز سمت آینه چرخید و مشغول مرتب کردن کراوات شد. 

های آهسته سمت تخت رفت و توجه به تعریف و تمجید برادرش با قدمعسل بی

ز کرد:» همیشه ترگل کراواتت رو  ی آن نشست، نگاهش به کیوان بود و لب بالبه

 بست!«واست خیلی زود می

کیوان اخم ظریفی بین ابروهایش نشست و با لحنی جدی گفت:» حرفش رو نزن 

 عسل!«

 هایش از اشک پر شد.ی چشم صدای دخترک از بغض لرزید و کاسه

 تون اختالف بیوفته! تو ترگل رو دوست داشتی؛ منه لعنتی باعث شدم بین -

ای از اتاق پرت  کالفگی کراوات را از دور گردنش باز کرد و آن را گوشه  کیوان با

 کرد.

اه... چه ربطی داره عسل؟ صد دفعه بهت گفتم خودت رو سرزنش نکن، تو    -

 مقصر نیستی!  
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های خواهرش افتاد، دلش فرو ریخت.  نگاهش که به قطره اشک سُریده روی گونه

قدم  زمبا  روی  و  رفت  عسل  سمت  بلند  و  هایی  نشست  دخترک  مقابل  ین 

های ظریفش را که روی زانوها گذاشته بود، در دست گرفت. دلجویانه و با دست 

مالیمت لب باز کرد:» آره عسل، من خیلی ترگل رو دوست داشتم، به خاطرش  

دونستم  حتی از تو و بابا دور شدم و برای درس خوندن رفتم اصفهان! با اینکه می

تری، با اینکه مامان تازه فوت شده تی و به من وابستهتو زیاد با بابا راحت نیس

تونستم دوری  جا کنار تو و بابا می بود و تو نیاز بیشتری به من داشتی و منم این

تا آروم  مامان رو بهتر تحمل کنم، می برم سر خاک  یا هرروز  تونستم هرهفته 

 بگیرم اما رفتم اصفهان؛ رفتم تا به ترگل نزدیک باشم.« 

های عسل را پاک کرد و ادامه داد:» حاال باال برد و با سرانگشتان اشک دستش را  

به نظرت نوبت ترگل نبود تا با من راه بیاد؟ که یه باری از دوشم برداره، نه اینکه 

خودش بشه یه مشکل تازه! اونقدر منو تحت فشار گذاشته که شرط کرده باید 

جان... به خدا، به خاک  سلمهریه بدم تا بعد عروسی بیاد سر خونه زندگیش! ع

کردیم، اگر کردی و تقسیم ارث میمامان و بابا قسم اگر همین فردا تو ازدواج می

دادم!  کردم و طالقش میبخشید باز من قبولش نمیاش رو هم میترگل مهریه
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ی  دونی چرا؟! چون توو این امتحان رفوزه شد. چون من توو این مدت چهرهمی

دیدم و نه تنها از دست تو ناراحت نیستم بلکه ازت ممنونم.  ای از ترگل رو دیگه

ممنونم که باعث شدی قبل از عروسی و وجود یکی دو تا بچه تازه بفهمم زندگی  

 وفایی شریک شدم!«و عمرم رو با چه زن بی

 اش را بوسید.های عسل را فشرد و نیمخیز شد و پیشانیبا تلخندی دست

ر شد، پرهام یکی از بهترین دوستام بوده؛ بابا حاال پاشو بریم که حسابی دی  -

 خواد به موقع به مراسم عقدش برسیم.هم خیلی دوسش داشت. دلم می 

خانه  حیاط  در  مطهرهسر  گلی  از  طاقی  با  حیاط خانم  داخل  و  شده  تزئین  ها 

ی عقد ای از سالن، سفرهها پر بود و گوشهچراغانی بود. سالن از جمعیت مهمان

روس با لباس سفید و دسته گل رزی که دستش بود روی صندلی پهن شده و ع

 نشسته و لبخند ملیحی روی لب داشت. 

تر مهدخت، خواهرش و نسیم کنار هم نشسته بودند و کنار گوش طرف کمی آن

می  پچ  پچ  مییکدیگر  ریز  ریز  و  دماغش کردند  به  چینی  پریدخت  خندیدند. 

جا نه من شوهر  ! روزی که اومدیم اینانداخت و گفت:» خاک بر سر من و تو نسیم
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داشتم نه تو؛ عُرضه نداشتیم این تک پسر مطهره خانوم رو حداقل تور کنیم که  

 و زد!« بعدش صاحب این خونه بشیم. نگار عوضی با اولین دیدار مخ پرهام

نسیم تای ابرویش را باال انداخت:» واال به عُرضه نیست به شانس آدمه! نگار خر 

 شانسه.« 

دخت با لبخند نرمی به شوخی لب باز کرد:» نه شانس، نه عُرضه! نگار خوشگله  مه

جان تو اولین دیدارشون سر تا پای نگار  که شما دو تا نیستین... به لطف نسیم

جاش ریخته بود بیرون. دل و ایمون  خیس بود و لباسا چسبیده بود به تنش، همه

 نموند واسه پسر مردم!« 

ی حرف مهدخت گفت:» واال به خدا... میگن آب  در ادامه   نسیم ریز ریز خندید و

 روشناییه همینه! بخت دختر مردم باز شد.« 

جوریه روز اول که پرهام رو  دونستم اینپریدخت با خنده ادامه داد:» من اگه می 

 ریختم رو سرم؛ حیف که االن باید خاک بریزم... خا...ک!«دیدم یه سطل آب می

ریختی  ند و نسیم میان خنده لب باز کرد:» تو آب می خندیدصدا می هر سه بی

 چسبید، خیلی هم خوش اندامی؟!«لباس به استخونات می
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پریدخت با حرص لب گزید و خواست جوابی بدهد که مهدخت مانع شد و گفت:» 

 جا نشسته.«ها... عسل! دختر بهزاد؛ اوناهاش اونعه بچه

خنده پریدخت  و  ردنسیم  و  کردند  جمع  را  که   شان  گرفتند  را  مهدخت  نگاه 

 باره!«ام گرفته، غرور از سر و روش میپریدخت گفت:» ایش... چه قیافه

مغرور   هیچم  بزن،  حرف  درست  پری  زد:»  تشر  و  کشید  هم  در  ابرو  مهدخت 

 نیست؛ طفلی ناخوش احواله! برم بیارمش توو جمع خودمون!«

مرزه بهزاد رو ولی غیر از  های بهزادم هست! خدا بیااوه اوه... چه طرفدار بچه  -

 کنی؟!ی سیاه چیزی هم بهت ماسید که طرفداریش رو مییه شناسنامه 

کار من   به  تو چکار  باز کرد:» پری  لب  با کالفگی در جواب خواهرش  مهدخت 

 داری؟ تو که از جایی خبر نداری بیخود قضاوت نکن!«

م به نظرت  از جا برخاست و سمت عسل رفت؛ پریدخت رو به نسیم گفت:» ببین

 رسه؟!«خانوم ناراحت به نظر نمیمطهره
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نسیم سر تکان داد و گفت:» چرا منم اینو حس کردم؛ تازه به مهدختم گفتم، 

شنیده شبی که از خواستگاری برگشتن صدای بگو مگوی مادر و پسر رو میگفت  

 اما نفهمیده مشکل چیه؟! میگه از همون شب یجوریه مطهره!«

 پریدخت ابروهایش را باال انداخت و مشکوک پرسید:» یعنی مخالفه؟!«

بود که خواستگاری هم نمیبعید می  - اگه مخالف  از  دونم،  بوده  رفت! هر چی 

 خواستگاری به بعد اتفاق افتاده.  همون شب

عاقد یاالگویان وارد سالن خانه شد و روی صندلی نشست،دفتر بزرگی در دست  

 ی صاحب مجلس بود تا خطبه را بخواند. داشت و منتظر اجازه

فشرد و نگاهش دور مطهره با اضطراب چادر گلدار و کرمی رنگش را در دست می 

عروسش نشسته و هر دو سر به زیر انداخته،   چرخید. پرهام کنارتا دور سالن می

 منتظر اجرای مراسم بودند. 

می  سالن  دور  تا  دور  مطهره  عروس  نگاه  مادر  و  پدر  دنبال  چشم  با  و  چرخید 

ها  گشت اما خبری نبود. چادر را کمی جلوتر کشید و از بین جمعیت و نگاهمی

ر معدود، کسی در  عبور کرد و از سالن بیرون رفت. هوا سرد بود و جز چند نف
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حیاط نبود؛ لباس نازکی از جنس ساتن زیر چادر به تن داشت و باد سردی که  

آقای می و  خانم  که  شد  کشیده  در  سمت  نگاهش  انداخت.  تنش  به  لرز  وزید 

 فالحی را دید که زیر طاق گل ایستاده بودند و گفتگو داشتند.

ه نفر سومی هم شد قدم تند کرد و سمتشان رفت؛ با نزدیک شدنش به در، متوج 

ها ایستاده بود. جلوتر که رفت با دیدن خواهرشوهر سابقش، قلبش  که مقابل آن

کوره تنش  نکرد.  حس  را  سرما  دیگر  و  ریخت  بر  هُری  عرق  و  شد  آتش  ی 

اش نشست،، لرز به تنش افتاد و پاهایش دیگر توان نداشت که قدم از  پیشانی

نیشخندی   مطهره  دیدن  با  زری  بردارد.  دقلکار  قدم  اومد...  هه!  گفت:»  و  زد 

شاهلل که داداشمو دروغگو...! حاال دیگه بابای پرهام مُرده، آره؟! خودت بمیری ان

 خواب کردی.«تو آواره و کارتن

تقال میهای مطهره میلب بود، هر چه  کرد لرزید و صدا در گلویش خفه شده 

 حرفی بزند، نه جانی به تن داشت و نه صدایی در گلو!  

های بلند دور شد؛ مادر نگار با صورتی سرخ از عصبانیت  ی رو گرداند و با قدمزر

خانم، به چادر سرت نگاه کردم گفتم جلو آمد و تشر زد:» دستت درد نکنه مطهره
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گی عار نیست و قسمت زن خوب و خدا پرستی, دختر دادم بهتون. گفتم بیوه

ین االن این مجلس مزخرف  ای و شوهرت معتاد! همروزگاره! خبر نداشتم مطلقه

 کنم.«رو تموم می

بالفاصله آقای فالحی گفت:» خدا ازتون نگذره که با آبروی ما و دختر ما بازی 

 کردین.« 

آلود و ملتمسانه گفت:» به خدا با پاهای لرزان به دنبال زن و مرد راه افتاد و بغض

ون، گفت شما ، به قرآن، نگارجان خبر داشت؛ خودش به پرهام گفت که نگیم بهت

 دین!« ی طالق، دختر نمیبه بچه

*** 

رمق و دمغ با تاکسی متوقف شد و نسیم کرایه را حساب کرد و پیاده شد؛ بی

های آهسته سمت در رفت و به آرامی در را باز کرد. باران نرم نرمک شروع  قدم 

. ی دل نسیم بیشتر چنگ زدبه باریدن کرد و هوای ابری و بارانی، به حال آشفته

صدای غرش ابرها بلند شد و باران کمی شدت گرفت، دخترک نگاهی به آسمان 
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انداخت و آهی کشید. در را باز کرد و خواست قدم به سالن بگذارد که با دیدن  

 هایش تا حد ممکن گرد شد و دهانش باز ماند...ی رو به رو، چشم صحنه

های نوید دست شد که  ی اُپن آشپزخانه نشسته و پشتش دیده میدختری لبه

 هایشان قفل هم بود!  لغزید و لبحریصانه روی مانتوی سفید رنگش می

عقب فورأ  و  کشید  که  هینی  بست  ناگهانی  را  در  و  بود  هول  آنقدر  کرد،  گرد 

هایش شستش الی در گیر کرد و جیغ کشید؛ از شدت درد، اشک توی چشم

و سر و رویش خیس    حلقه زد و لب به دندان گرفت. باران شدتش بیشتر شده بود

ریخت که بازویش کشیده شد فشرد و اشک می شده، انگشت را میان دست می

 و نوید تشر زد:» بیا توو ببینم!« 

کفش لنگ  یک  همان  هنوز  و  داشت  پا  نگاه  به  شد؛  سالن  وارد  کفش  با  طور 

کرد. نوید دستش را  دزدید و از شدت درد هق هق میشرمگینش را از نوید می

و ! مگه تو عقدکنون نرفته آلود پرسید:» چی شدی تو؟ ببینم دستتگرفت و اخم

 بودی آخه؟!«
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کنان گفت:» مجلس بهم خورد خب! منم اومدم آن که نگاهش کند فین فینبی

 خونه!«

 نوید متعجب پرسید:» مجلس چرا بهم بخوره؟!« 

ا هم فشرد، از طرفی روی نگاه کردن به نوید ردرد امانش را بریده بود و لب می

 اش نشست و صورتش را باال گرفت.نداشت که دست نوید زیر چانه

 و ... چرا مجلس بهم خورد؟ببین من -

ی عروس نگفته بودن که مامان و بابای پرهام زد و جواب داد:» به خانواده هق می

طالق گرفتن، گفتن باباش فوت شده. اونا هم قبل از عقد فهمیدن و همه چی رو  

 ویی راه افتاده...« بهم زدن... بلبش 

حرفش تمام نشده بود که حس کرد هیچ توانی در بدن ندارد و دلش ضعف رفت،  

 نگاهش تیره و تار شد...
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چشم یکباره  وزن  به  تمام  گرفت؛  بازوهایش  از  فورأ  نوید  و  شد  سفید  هایش 

های نوید افتاد و روی زانو نشست و فریاد زد:» مهدیس... دخترک روی دست

 م غش کرد!« مهدیس بیا نسی

 در اتاق باز شد و مهدیس سراسیمه بیرون دوید.

 شد؟ دعواش کردی؟ زدیش؟خدا مرگم... چی -

ام که بزنمش؟ فکر نوید دستپاچه و هولناک جواب داد:» چی میگی؟ مگه وحشی

 کنم دستش یه چیزی شده!« 

را  زده بود اما اطراف ناخن  هر دو هراسناک دست نسیم را باال گرفتند، ناخن الک

 مُردگی گرفته بود. خون

 یا خدا... شاید شکسته انگشتش! پاشو... پاشو آب بیار!  -

 زد.های آهسته به صورتش میمدام ضربه

 جان... نسیم... نسیم -

 اخم ظریفی بین ابروهای دخترک نشست و با صدایی بسیار ضعیف ناله کرد. 
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روی  یکدیگر  کنار  درمانگاه،  انتظار  سالن  در  نوید  و  مهدیس  بعد،  ساعتی 

فشرد های مشکی رنگ نشسته بودند، مهدیس با نگرانی بند کیفش را میصندلی

مالمت من، و  به  چسبیدی  سالن  وسط  بود،  تو  تقصیر  همش  گفت:»  نسیم    وار 

 طفلی دید هول شد! بماند که آبرومم رفت...«

نوید ریز ریز خندید و جواب داد:» تقصیر تو بود نه من! شیرین زبونی کردی منم 

 دلم ضعف رفت واست...«

صدایش را به تقلید از مهدیس، کمی نازک کرد و حرفش را تکرار کرد:» نوید من 

 اهاتم...« ی مشکالتت کنار میام تا آخرش بعاشقتم، با همه

ای ادامه خنده   های مهدیس رنگ گرفت و سر به زیر انداخت؛ نوید با تکگونه

داد:»مِن بعد این حرفا رو حواست باشه کجا میگی؛ من قول نمیدم کنترلی رو  

 خودم داشته باشم!« 

دخترک زیر لب » زهرماری« گفت و رو گرداند که دکتر از اتاق بیرون آمد؛ هر  

 و سمت دکتر رفتند. دو از جا برخاستند 

 چی شد دکتر؟ -
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با نوک انگشت کمی  نوید این را پرسید و مرد جوان، خونسرد نگاهشان کرد، 

یه شکستگی  نباشید.  نگران  نیست،  داد و گفت:» چیز خاصی  باال  را  عینکش 

خوره، خون زیر ناخن رو هم تخلیه  شاهلل زود جوش میجزئی بود که بستیم و ان

 کردیم.« 

تونم برم  با آسودگی بیرون داد و پرسید:» ممنون از لطفتون، می  نوید نفسش را

 داخل اتاق؟«

 دکتر حینی که قدم برداشت تا برود جواب داد:» بله، مشکلی نیست.«

با رفتن دکتر، هر دو وارد اتاق شدند؛ نسیم روی تخت دراز کشیده و سِرُم به  

و نوید با شیطنت دستش وصل بود. با دیدن نوید و مهدیس، لبخند کمرنگی زد  

گفت:» به تو میگن خواهرشوهر... هنوز پاتو خونه نذاشتی همه چی رو فرستادی 

 رو هوا!« 

ای به نوید زد و نسیم گفت:» ببخشید، آخه نه ماشینت  مهدیس، شرمگین سقلمه

توو حیاط بود، نه کفشی جلوی در بود. فکر کردم مثل هر روز عصر، کسی خونه  

 نیست!«
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تعمیرگا   - بارون ماشینم  که  داخل جاکفشی  بودم  رو هم گذاشته  بود، کفشا  ه 

 شون نکنه. حاال تو خوبی؟ بهتری؟«خیس

دونی تو مجلس عقد چه غوغایی شد! مادر االن که خوبم ولی روز بدی بود؛ نمی  -

و پدر عروس، با دعوا و داد و بیداد عروس رو بردن، بیچاره مطهره خانوم... حس 

کاره بودم، بدنم به لرز افتاده  ش وایسه! من که هیچکردم هرلحظه ممکنه قلبمی

افتاد دیگه کال   اتفاق هم که  اون  بد اومدم خونه و  با اون حال  بود؛ خالصه که 

 جونی واسم نموند.

 مهدیس ابرو کج کرد و لب به دندان گرفت.

 الهی بمیرم...   -

 نوید با اخم ظریفی تشر زد:» عه... دور از جون!« 

ی نسیم دوخت و گفت:» به جاش یه خبر خوب  نصفه و نیمه  نگاهش را به سِرُم

 دارم که سر حال میای! فردا ظهر، ناصر مرخص میشه و میاریمش خونه.«

*** 
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 آقای یزدانی... ساعت پنج...  -

مهدخت حرفش را تمام نکرده بود که رهام تای ابرویش را باال داد و گفت:» بله،  

 تونید تشریف ببرید.« دونم. ساعت کاری شما تموم شده و میمی

و بالفاصله لبخند عریضی زد و مهدخت هم جوابش را با لبخند داد و لب زد:» 

 ممنونم، خسته نباشید.«

رهام سر جنباند و زیر لب خداحافظی کرد؛ به اتاق برگشت و دخترک کیفش را  

های رهام و کیوان از اتاق  اش کشید؛ صدای صحبتبرداشت و دستی به مقنعه

 رسید.  باز بود به گوش میمهکه درش نی

ی پالتو فرو  وزید و سرش را کمی در یقهاز ساختمان بیرون رفت؛ باد سردی می 

برد. کنار خیابان ایستاد و منتظر تاکسی بود که مگان سفید رنگی جلوی پایش  

های سبز رنگش ی ماشین پایین کشیده شد و پسر جوان چشم ترمز زد، شیشه 

 :» در خدمتیم خانوم!«را به مهدخت دوخت و گفت

ابرو در هم کشید و چند قدم پایین باز ماشین به دنبالش مهدخت  اما  تر رفت 

بار سمت پیاده رو رفت و قدم تند کرد تا بلکه از شر آن جوان مزاحم  آمد؛ این
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به سنگ را  نگاهش  پیاده راحت شود.  قدمفرش  با  و  دوخته  تا سر  رو  تند  های 

اش کرده بود  ی غروب و خستگی کالفهآزاردهندهچهارراه رفت؛ سرمای شدید و  

 خواست زودتر به خانه برسد. و دلش می

به چهارراه رسید و قصد کرد سمت خیابان برود تا تاکسی بگیرد که باز صدای 

در پی ماشین بلند شد. با حرص لب به دندان گرفت و نگاهش به    پیهای  بوق

زد. مأمور پلیسی افتاد که نزدیک چهارراه ایستاده بود؛ ماشین همچنان بوق می

بدون اینکه برگردد و به ماشین نگاه کند، سمت پلیس رفت و با کالفگی گفت:»  

تونم  ه و نمی سالم، خسته نباشید. میشه کمکم کنید؟ اون ماشین مزاحمم شد

 کنار خیابون وایسم و تاکسی بگیرم. « 

کرد؛   هم رفت و چشم درشت  در  اعتراض مهدخت،  با شنیدن  پلیس  ابروهای 

 نگاهش سمت خیابان چرخید و با عصبانیت پرسید:» کدوم ماشین؟« 

دخترک به پشت سر نگاه کرد تا ماشین را نشان دهد که دهانش از تعجب باز 

کرد. پلیس  زده به مهدخت و پلیس نگاه می سته و مات ماند، کیوان پشت رُل نش
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رد نگاه مهدخت را گرفت و با عصبانیت گفت:» همونه؟!« و قبل از اینکه مهدخت  

 ناموس!«ی الدنگ بیجوابی بدهد زیر لب غرولند کرد» پسره

و بالفاصله قدم تند کرد سمت ماشین... مهدخت به خودش آمد و فورأ پشت سر 

 و گفت:» نه... نه... صبر کنید، انگار رفته! این آقا نیست!« پلیس قدم برداشت

 پلیس ایستاد و ابرو در هم کشید. 

 یعنی چی؟ مطمئنید؟ مشکلی نیست؟!  -

 مهدخت سر جنباند و لب زد:» بله، ببخشید. اشتباه شده!« 

 کنم« پلیس نگاه مشکوکی به مهدخت انداخت و سر کج کرد:» باشه، خواهش می

رد شد و دخترک لب به دندان گرفت، سمت ماشین کیوان رفت   از کنار مهدخت

که در ماشین برایش باز شد؛ با لبخند شرمگینی سرش را به جلو برد و گفت:» 

 ببخشید آقا کیوان، فکر کردم مزاحمه...!«

 رسونمتون.«ای جواب داد:» اشکالی نداره؛ بشینید من میکیوان با تک خنده

 م خودم...شنه دیگه، مزاحم شما نمی  -
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 کنم.چه مزاحمتی؟ بفرمایید خواهش می -

بار مخالفتی نکرد و پا داخل ماشین گذاشت، به محض اینکه روی  مهدخت این

 صندلی نشست و خواست در ماشین را ببندد صدایی گفت:» صبر کنید ببینم!« 

آلود و مشکوک  نگاهش سمت صدا چرخید؛ همان مرد جوانِ پلیس بود که اخم

 مد!آسمتشان می 

 نگاهی به کیوان انداخت.پلیس جلو آمد؛ مهدخت لب به دندان گرفت و نیم

ببینم خانم محترم، مگر شما ادعا نکردین کسی مزاحمتون شده؟ آشناتون رو    -

 شناختین یا...؟نمی

 رسید.دخترک آب دهانش را فرو برد و سر جنباند، کمی مضطرب به نظر می

ود. ولی االن که برگشتم دیدم ایشون هستن  نه... نه واقعا کسی مزاحمم شده ب  -

نگاه   با مزاحمم اشتباه گرفتم. اصال پشت سرم رو  و من بوق زدنای ایشون رو 

 نکرده بودم! 
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پلیس چشم ریز کرد و با نگاهی گذرا به کیوان پرسید:» ایشون چه نسبتی دارن  

 باهاتون؟«

دوست   و  آشنا  کرد:»  مداخله  کیوان  که  بود  مانده  مردد  خانوادگی مهدخت 

تونید ازشون  جاست، دفتر وکالت آقای یزدانی، میهستیم. محل کارشون همین

 بپرسید.«

نگاه پر ارتیاب پلیس روی صورت هر دو چرخید و لب باز کرد:» کارت شناسایی 

 و مدارک ماشین لطفا« 

کیوان از داخل کیف کوچک مدارکش، کارت شناسایی و مابقی مدارک را بیرون  

پلی سمت  و  کارتآورد  جوان  مرد  گرفت.  کیوان  س  به  و  انداخت  نگاهی  را  ها 

داد، سر جنباند و گفت:» مشکلی نیست، برگرداند. همراه با نفسی که بیرون می

 تونید برید.«می

کیوان با تشکری کوتاه، حرکت کرد و مهدخت با لحنی شرمگین گفت:» ببخشید،  

 باعث دردسر شدم.« 

 کنم. پیش میاد دیگه!«  می» نه خواهشکیوان با لبخند مالیمی جواب داد:
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و   صبوری  آرامش،  از  پایی  رد  انداخت؛  کیوان  به  نگاهی  چشمی  زیر  دخترک 

را می بهزاد  به مهربانی  و  گرفت  کیوان  از  را  نگاهش  دید.  کیوان  رفتار  در  شد 

فیروزه برایش  تسبیح  بود چشم دوخت. خاطرات  آویزان  ماشین  که جلوی  ای 

آمیخمرور می بهزاد در وجودش  شد و حسی  با  تلخ و شیرینِ خاطراتش  از  ته 

 ی افکارش را پاره کرد. کرد.  صدای بم و گیرای کیوان رشتهرخنه می

مهمونی، شما   - توی  اون شب  که  گفت  بهم  بدهکارم؛ عسل  بهتون  تشکر  یه 

دوستانه و  گرم  رفتار  از  خیلی  باشه!  تنها  نذاشتین  و  سراغش  شما رفتید  ی 

 خوشش اومده بود.

با لبخند نرمی جواب داد:» عسل جون لطف داره، کار خاصی نکردم.  م هدخت 

 حیف که اون شب مجلس بهم خورد، تازه صحبتمون گل کرده بود.« 

کیوان با تأسف آهی کشید و گفت:» اون که آره، واقعا خیلی اعصابم بهم ریخت.  

 طفلی پرهام! هنوز برنگشته خونه؟« 

ی رفیقش. حال مادرش هم مهدخت لب فشرد و متأثر لب زد:» نه، رفته خونه

 خوره!«ی پرهام رو میاصال خوب نیست، خیلی غصه
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لحظه از  بعد  بود؛  خیابان  به  نگاهش  و  کشیده  هم  در  ابرو  متفکرانه  ای  کیوان 

بریم خونه اول  موافقید  گفت:»  برسونم سکوت  رو  بعد شما  دنبال عسل؛  ما  ی 

 مطهره خانم، خودمم برم دنبال پرهام؟ البته اگه وقتتون آزاده!« خونه پیش

مهدخت با اندک تعللی، سر کج کرد و جواب داد:» او...م، آره، وقت که دارم. فقط 

 ی کدوم دوستشه یا میاد اصال؟!«دونید خونهپرهام رو می

افقید  اش! پس مودونم. مگه دست خودشه نیاد؟ گناه داره مادرِ بیچارهآره، می  -

 دیگه؟«

 آره، فکر خوبیه. بریم! -

*** 

خانه غرق در سکوت و تاریکی بود و تنها نور آباژور، اتاق مطهره را کمی روشن 

بود. بی  اتاقش چمباتمه زده و فکرش پر  حوصله و غمگین کنار پنجرهکرده  ی 

اش  کشیده بود به گذشته... بیست سال هم نداشت که مُهر طالق به شناسنامه 

ود و او با تنها پسرش ساکن این خانه شد؛ تک فرزند خانه بود و تمام  خورده ب
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ای که بعد از اش مطهره بود! مطهرهآرزوی پدرش خوشبخت شدن یکی یکدانه

 ها بخشیده بود. اما خوشبخت نشد... پانزده سال دوا و دکتر و راز و نیاز خدا به آن

با او زبا اینکه شوهرش پسرعمه تا  باز هم  یر یک سقف نرفت خُلق و  اش بود، 

اش را نفهمید. زبان شوهرش مشت و لگد بود، فحش و ناسزا بود. اعتیاد او  خوی

کشید هایی که در زندگی میکرد! با تمام سختیتر میرا هر روز افسار گیسخته

باز هم دلش به طالق راضی نبود؛ راضی نبود به خاطر ترس از دست دادن پرهام. 

آشنا شد، ایران که مظلومیت و تنهایی مطهره را دید؛ یک تا وقتی که با ایران  

جفت کفش آهنی به پا کرد و هرطور بود طالق مطهره را همراه با حضانت پرهام  

 گرفت. 

اما طاقت دیدن رنج مرگ شد؛ اش را نداشت و آخر دقهای دُردانهپدر مطهره 

 چند سال بعد هم مادر مطهره فوت کرد. 

و چند سال، باز این خانه رنگ و بوی غم گرفته بود. حاال بعد از گذشت بیست  

اش نشسته بود. قطره اشکی ی این خانه و اهالیباز غباری از گذشته بر چهره

اش غلتید و با سرانگشتان زدود. صدای زنگ آیفون او را از جا پراند؛  روی گونه
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ه آیفون  ای پر کشید و خودش را ببه امید اینکه پرهام برگشته باشد بسان پرنده 

 رساند اما کیوان بود که تصویرش روی صفحه بود.

 لب به دندان گرفت و نومیدانه گوشی را برداشت.

 بله؟  -

 خواین؟ با عسل اومدم! سالم مطهره خانوم، مهمون نمی -

 تلخندی زد و دکمه را فشرد.

 قدمتون روی چشم، بفرمایید. -

وسری و چادرش را از روی  گوشی را گذاشت و کلیدها را زد تا خانه روشن شود، ر

 انداخت که صدایشان به گوش رسید... جالباسی برداشت و روی سرش می

 مطهره خانوم... خاله مطهره...   -

باز کرد که کیوان، عسل و مهدخت را پشت در دید؛  با لبخندی تصنعی در را 

دید اما لبخند عمیقی روی  ی مطهره می کیوان با آنکه غم را به وضوح در چهره

های دستش اشاره کرد و گفت:»  داشت و هر دو دستش را باال گرفت. به کیسه  لب
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هوس شام دور همی کردم اونم پاچین زعفرونی! تا شما با دخترا بند و بساط چای  

و میارم که برای کباب کردن پاچین و مخلفات شام رو آماده کنید منم میرم پرهام

 تنها نباشم.«دست 

هایش از خوشحالی برق زد؛ با شوق  ز ته دل بود و چشم بار اما لبخند مطهره ااین

 لب زد:» خدا خیرت بده پسرم، عاقبت بخیر بشی الهی«

 گردد. خالی برنمیدانست کیوان، رگ خواب پرهام را بدست دارد و دستخوب می

 اس... انجام وظیفه -

کیسه و  گفت  را  این  رفت؛  کیوان  و  داد  عسل  و  مهدخت  دست  را  خرید  های 

کلید   دخترها مهدخت  رفتند.  آشپزخانه  سمت  و  شدند  خانه  وارد  هم  همراه 

 آشپزخانه را زد و گفت:» چه تاریکه خونه! بیشتر چراغا خاموشه.«

داشت و حینی که مابقی کلیدها را میزد، زیر لب  مطهره چادر از روی سر برمی 

 زمرمه کرد:» چراغ دل که خاموشه، بذار چراغ دنیا خاموش باشه« 

*** 
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رفت؛ پرهام سالنه سالنه  ه غروب نمانده و هوا به نرمی رو به تاریکی میچیزی ب

لوله میسمت  بتنی  نخالهی  دل  از  اریب  که  زمینرفت  در  تلنبار  های  های 

دهانهبی بود.  زده  بیرون  اتوبان  اطراف  مندرس مصرف  و  ژنده  پتویی  با  لوله  ی 

اش به قدری بود که ی بتنی فاضالب که دهانه پوشیده شده و از داخل آن لوله

 شد. یک نفر آدم دوال شود و بتواند داخل آن برود، نوری ضعیف دیده می 

که پتو را کنار زد، تیزی چاقو زیر گلویش نشست و صدایی دورگه و مرتعش همین

 بلند شد:» تکون نخور!«

جان و تلخی لب زد:» هه... بزن که آخر مردونگیه کشتن آدم پرهام با لبخند بی

 ثل من!« بدبختی م

دندان زد،  لبخند  مرد  و  آمد  پایین  آهسته  کرمچاقو  رنگش  های  زرد  و  خورده 

 دار و لرزان گفت:» پرهام... تویی بابا؟!«پدیدار شد و با همان صدای خش

آور؛ لب فشرد و دندان سائید. به یک آن با ی بابا برایش غریب بود و حرصکلمه

یقه  با هر دو دست  و  لولهخشونت سمت پدرش چرخید  از  و  را چسبید  ی  اش 

 فاضالب بیرونش کشید. 
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می  - چی  لعنتی  زندگیمون دِ  و  ما  سر  از  دست  چرا  ما...  جون  از  خوای 

 کنی؟اال ادعا می داری؟! کی برام بابا بودی که حبرنمی

سوخت؛ پیرمرد ضعیف و رنجور بود گلویش از شدت فریادهای خشمگینش می

اش را ول کرد های تنومند پرهام، او را به سرفه واداشت. پرهام یقهو فشار دست 

کنار  درماندگی  با  خودش  داد.  هولش  عقب  به  قدمی  چند  دست،  ضربِ  با  و 

ی دوخت که پنجاه و سه، چهار سال ی لوله زانو زد و نگاهش را به مرددیواره

داد؛ موهای  بیشتر نداشت اما اعتیاد او را شبیه پیرمردی هشتاد ساله نشان می 

بود. ژولیده شده  سیاه  و  خشکیده  صورتش  پوست  و  سفید  همه  اش 

 هایش از الغری بیرون زده و قامت بلندش خمیده بود. استخوان

ز تأسف و تأثر برای پدرش و وضع  هایش که کمتر شد، پرهام با نگاهی که اسرفه 

چیزت کجاست که  همه  ی اون خواهر بیزندگیش خیس شده بود؛ پرسید:» خونه

 ی یه پول کرد و رفت؟!«اومد مادر منو سکه

پیرمرد دستی به گلویش کشید و با پوزخند گفت:» عه... پس آخر زهرِشو ریخت  

 این زریِ در به در؟! چکار کرده حاال؟« 
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ی زری  خبر اما من تا آدرس خونهخبر نداری هان؟! باشه... تو بی  خوای بگی می  -

 رم.  جا نِمی رو نگیرم، از این

پیرمرد دست روی خاک گذاشت و خمیده و تلو تلو خوران وارد لوله شد و گفت:»  

 چایی...« بیا تو، هوا سرده می

چرخید.   پرهام از جا برخاست و دنبالش رفت؛ پتو را کنار زد و نگاهش دور تا دور

رفته، پکنیک و کتری دود    زیراندازی پاره و چرکین، بالش و یک پتوی رنگ و رو

قابلمه ای فرورفته و کوچک. تمام زندگی پدرش گرفته و چند ظرف مالمین و 

 همین بود!  

هایش بیشتر از قبل فرو رفت و با بیرون  سیگاری روشن کرد و پُکی عمیق زد، لُپ

پ و سفید  غلیظ  دود  آن  ایندادن  که  کرده  نگفتی چکار  کفری  رسید:»  جوری 

 خوای بری چکار؟«شدی! می 

مند گفت:» بیست لرزید، لب گزید و گالیهپرهام بغضش را فرو برد اما صدایش می 

و پنج ساله که از یه سؤال وحشت داشتم... یه سؤال بیست و پنج سال کابوس 

 زندگیم شده! که اگه کسی پرسید بابات کجاست، چی بگم؟!«
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اش سُر خورد تا زیر چانه غلتید، نفس حبس  لب فشرد و قطره اشکی روی گونه

فهمی یعنی چی؟ هر بار که مامان اسم اش را بیرون داد و لب زد:» هیچ میشده 

دونستم اگه برم خواستگاری، بگم بابام  یه دختر آورد گفتم نه، گفتم نه چون نمی

رگ یه بار، شیون یه بار. برم با  کیه و کجاست؟! آخرش دل به دریا زدم و گفتم م

گیم!  جوری قبول کرد، به ننه باباش نمیخود دختره حرف بزنم بلکه منو همین

به خیالم داشتم خوشبخت می قبولم کرد،  کابوس  گفتم...  این  از  شدم. داشتم 

ی تو خبر  دونم کدوم ننه قمری به خواهر شیر پاک خوردهشدم اما نمیخالص می

 ال نازل شد به سرمون! مجلسم بهم خورد...« داد و اونم مثل ب

مات  نگاه  به  را  باری دیگر پرسید:» میگی زدهنگاه سرخش  و  ی پدرش دوخت 

ی زری کجاست یا نه؟ حاال که عروسی راه نیوفتاد بذار عزا راه بیوفته... گور  خونه

 بابای همه!« 

تم ولی عین پیرمرد خاکستر سیگارش را تکاند و گفت:» هه... منکر میشی که بابا

فاصله بهادری...  بزن  شقی!  کله  اندازهخودم  من  با  تو  که  ی  همین سیگاریِ  ی 

 دستمه!« 
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باز خون پرهام به جوش آمد و با غیظ لب باز کرد:» هنوزم منکر میشم! دست 

بی نمیشه، ولی حتما مشت  من رو  بلند  بلند نمیشه! دست من رو ضعیف  گناه 

یخته! حتما گره میشه دور گلوی کسی میشه تو دهن کسی که آبروی مادرمو ر

 که باعث عذابه مادرمه!« 

خیالش شدم، من که بیست ساله موی ی عذابشم؟ منه بدبخت که بیمن مایه  -

 دماغش نشدم که! من که از عشق اون به این روزگار افتادم، دیگه چکار کنم؟! 

دی  پرهام صورتش را جمع کرد و با انزجار لب زد:» عشق؟! چجوری عاشقش بو

 کردی؟ هان؟!«که روز در میون با کمربند زخمای تنش رو تازه می

پیرمرد به یاد روزهای تلخ و گذشته، بغض کرد و نالید:» مادرت اینارو گفته بهت 

خونه در  پاشنه  که  نگفته  خاطرخواهیم؟  از  نگفته  داییاما  که  ی  درآوردم  مو 

چرخیدم؟!  دورش می  دخترشو عقدم کنه؟! که اوایل ازدواج، چجوری مثل پروانه

بدخلق بودم اما بددهن نه! بزن بهادر نه! قیصریه داشتم تو دل بازار، بیا و ببین...  

سیگار،   همین  عین  و  سوخت  شب  یه  داراییم  همه  بودم.  کسی  خودم  واسه 
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مشغولی سیگار به دست شدم و تریاک  خاکستر شد و دود... از سر بدبختی و دل

 های پرغصه... «  شد دوای لحظه

پرهام با نیشخندی جواب داد:» نگو... نگو عاشقش بودی! سه بار مامان ترکت 

اما دیگه هیچوقت   بار ترک کردی و  باز رفتی سراغ مواد؛ مامان رو یه  اما  داد 

بیا بریم ترک کن، گفتم تو   بار خودم اومدم بهت گفتم  نیومدی سراغش! چند 

با من! نیومدی... من، ماما و  ن، زندگیمون، خودتترک کن، راضی کردن مامان 

 همه رو گذاشتی پای منقل... «

بیرون رفت و همان حین گفت:»   لوله  از  پرهام تکانی به خودش داد و خمیده 

 ها... آدرس رو بده که برم«شه با این قصه هیچی دیگه درست نمی

بدنه روی  را  سیگار  خاطرخواه  فیلتر  شوهرش  زد:»  لب  و  فشرد  لوله  سیاه  ی 

رو میگم. بعد طالقمون چند بار به پر و پای مطهره پیچیده بود    مطهره بود... زری 

ها پی بدبختی تراشیدن واسه که عقدش بشه! از همونه که زری مثل زخم خورده

اس! اینم بگم که  اس. آدرس میدم بهت ولی اینم بگم شنیدم زری حاملهمطهره
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ه برسه شناسم؛ دلش راضی نیست خار به پای دشمنش بره چمادرت رو خوب می

 که بچه مچه بندازه! گفتم که آه مادرت نیوفته گردنت... « 

ایستاد، دست مقابلش   هایش مشت شد و لبپرهام  و  آمد  فشرد؛ پدرش جلو 

 اش گذاشت. ایستاد. با درماندگی زهرخندی زد و دست روی شانه

 بیا و یه بار... فقط یه بار یه کاری رو بسپر به من! بذار دلم خوش باشه کاری  -

واسه پسرم کردم. خودم میرم سراغ زری؛ غلط کرد، شکر خورد که مجلس پسر  

 منو بهم زد.  

 اش سُر خورد... پرهام قدمی به عقب برداشت و دست پدر از روی شانه

 خداکنه راست باشه... که زری حامله باشه. -

رفت که رو از پدر بگیرد قدم به قدم عقب می   آنباز قدمی به عقب برداشت و بی 

و ادامه داد:» منم دنبال شر نیستم؛ منم از خیرش گذشتم... مامان مطهره اینقدر 

پیش خدا عزیز هست که خود خدا مشت بزنه تو دهن کسی که زر مفت بزنه  

بینمت...  ی عذابش بشه. دارم میپشتش، که فشار بده گلوی هر کسی رو که مایه

 بینمت چی به روزت اومده!«دارم می
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های گرم چرخید و رفت؛ رفت و میان باد سرد و سوزناک، قطره ی پا  روی پاشنه

هایش غلتید. روی رفتن به خانه و دیدن زنی که با ندانم کاری اشک روی گونه

 چوب حراج به آبرویش زد را نداشت. 

استخوان سرمای  آن  میدر  گز  را  مسیر  پیاده  شب  سوز،  از  ساعتی  ؛  کرد 

 بود!  گذشت که موبایلش زنگ خورد... کیوانمی

 الو...  -

زنم جواب نمیدی؟ کسی نمونده بهش نزده باشم و کجایی پسر؟ چرا زنگ می  -

 سراغ تو رو نگرفته باشم!  

 بیرونم، تو خیابون... -

 کیوان با کالفگی پرسید:» خب کجا؟ کدوم خیابون؟ بگو بیام دنبالت!«

بذار یه مدت تو حال خودم باشم کیوان، نگران نباش جای بدی نیستم؛ شبا    -

 ی سیا...  میرم خونه
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کیوان با غیظ گفت:» نگران تو نیستم! نگران مادرتم. شب و روز نداره بنده خدا؛  

 برمت خونه«بهش قول دادم امشب می

واسه اون  پرهام بغضش را قورت داد و لب زد:» کجا بیام کیوان؟ چه نفعی دارم  

بودم!؟   نگاه کنم که همیشه براش زحمت  زن جز دردسر؟ چجوری تو چشاش 

 هربار خواستم درستش کنم، همه چی بدتر شده!« 

ی آموزشگاه و ایناست که باید بگم اون یه اتفاق  اگر منظورت از هربار؛ قضیه  -

این   نکن!  سرزنش  رو  خودت  پس  بیاد،  پیش  کسی  هر  واسه  ممکنه  که  بود 

ی خوبی شد م که االن کردی قابل جبرانه، درسته تلخ بود اما تجربهاشتباهی ه

دونم نگار خانم کاری ممکن نیست. میکه بدونی زندگی مشترک با دروغ و پنهان

 اش مهم بودن. پاشو بیا خونه که مادرت چشم انتظاره!  خبر داشته اما بازم خانواده 

تر از قبل جواب  داد، کالفه  با یادآوری حال مادرش، پلک فشرد و نفسش را بیرون

قیافه  این  با  کیوان،  نیستم  خوب  بخدا  بدتر داد:»  مامان  خونه  بیام  داغون  ی 

 میشه!«
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گم پاشو بیا، بار تشر زد:» بهت میاس، اینفایده هایش بیکیوان که دید التماس

امروز ترگل رو طالق   بگو چشم! فکر کردی حال من خیلی خوشِ؟! خبر داری 

 دادم؟« 

ای پرهام باال پرید و متعجب لب زد:» چی میگی کیوان؟! شما که خیلی همو ابروه

 دوست داشتین!«

حاال بیا واست میگم؛ اما همین اندازه بدون، اتفاقی که واسه تو افتاد، صد برابر    -

 بهتر از طالق بود!

*** 

داد. زد و سرمای زیاد و سوز هوا، خبر از بارش برف می رنگ آسمان به سرخی می 

یخنسی و  سرد  دست  را  زدهم  خانه  کلید  و  برد  فرو  پالتو  جیب  داخل  را  اش 

کرد و کمی درد  برداشت؛ در را باز کرد و وارد حیاط شد. زخم انگشتش گزگز می

داشت، طول حیاط را طی کرد و وارد خانه شد. ناصر با سر باندپیچی شده توی  

بود پرتقال دستش  لیوانی آب  و  بود  تلوزیون  مقابل  را گوشهرختخواب  نی  ی  ؛ 



www.taakroman.ir  

 
  

 
710 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

آبمیوه آهسته  بود  دوخته  تلوزیون  به  چشم  که  حینی  و  گذاشته  را  لبش  اش 

 نوشید. با دیدن نسیم لبخند زد و گفت:» سالم آبجی، خسته نباشی!«می

نسیم با لبخند مهربانی جواب سالمش را داد و در را پشت سرش بست. صدای  

 پیدا کردی؟!« زهراخانم از آشپزخانه بلند شد:» اومدی مادر؟ کار

اش را کنار دیوار گذاشت و سر تکان داد:» سالم، نه بابا... هر جا با خستگی کوله

میرم میگن سابقه کاری باید داشته باشی؛ میگم بابا من تازه شدم هجده ساله، 

می کار  باید  کی  از  کاره،  مثال  قوانین  میگن  باشم؟!  داشته  کار  سابقه  که  کردم 

نامناسبه یا حقوقش خیلی کمه و او...ه هزار تا مشکل  ببخشید! یا هم که محیطش  

 دیگه!«

 های موز سمت ناصر رفت. زهرا خانم از آشپزخانه بیرون آمد و با ظرفی از تکه

خوایم زودتر از  گفت میشاهلل. منیره خانوم میتوکل به خدا... پیدا میشه ان  -

فکر ما رو بکنن؟!  موعد عروسی بگیریم. راستشو بخوای به دلم اومد! آخه نباید  

 ولی باز شیطون رو لعنت کردم، گفتم خدا کریمه.
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کنار ناصر نشست و ظرف را مقابلش گذاشت که ناصر ابرو در هم کشید:» مامان 

 خورم! موز باشه بعد...«دارم آبمیوه می

 بخور مادرجون، ضعیف شدی دورت بگردم. عملت سنگین بوده!  - 

انداخ ناصر  و  مادرش  به  نگاهی  گوشت نسیم  بوی  رفت؛  آشپزخانه  سمت  و  ت 

رفت. نگاهش به اجاق گاز افتاد؛  فضای آشپزخانه را پر کرده بود و دلش ضعف می

جوشید و کنارش  ی کوچکی که مخصوص غذای ناصر بود روی اجاق میقابلمه 

ی بزرگتر را  ی خانواده بود. در قابلمه ای بزرگتر که به طور حتم غذای بقیهقابلمه 

زمینی خالی که آبپز میشد، نفسش را بیرون داد و در  قط چند سیببرداشت... ف

 قابلمه را بست. 

گوشی و  رفت  بیرون  آشپزخانه  گرفت،  از  را  پریدخت  شماره  برداشت،  را  اش 

 خندید در گوشش پیچید. صدای پریدخت در حالی که می

 الو... جانم؟ -

 جوری شنگولی؟ خنده! کجایی اینسالم خانوم خوش -
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 خندم!  ابا، پیش نگارم. چرت و پرت میگه میهیچی ب -

 بار صدای معترض نگار به گوش رسید. و باز خندید و این

 کنم خیر سرم!خیلی بیشعوری! دارم باهات درددل می -

پریدخت خطاب به نسیم با خنده گفت:» تو بگو نسیم، خنده دار نیست خب؟ 

عقدشون کنن! یه    نقشه کشیده واسه پرهام که کارای خاکبرسری کنه به زور

 لحظه یاد فیلم یوزارسیف افتادم و اتاق هفت در...« 

اش را قورت  بار نسیم ریز خندید. پریدخت خندهاش بلند شد و این و باز قهقه

 داد و لب زد:» حاال بگو، چکار داشتی؟«

خواستم بگم تو واسم کاری سراغ نداری؟ به خدا پاهام تاول  آهان... آره، می  -

زنم یا  زد بس که رفتم با این و اون حرف زدم برای کار... مدام یا دارم زنگ می

 حضوری میرم اما هنوز که هیچ کاری پیدا نشده! 

ی پریدخت آن سوی خط، چشم ریز کرد و با اندک تعللی گفت:» او...م، فروشندگ

 خواد.«میری؟ همکار رضا فروشنده می 
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 آره چرا که نه؟ اتفاقا واسه فروشندگی رفتم ولی میگن سابقه کار نداری!   -

 باشه بهت خبر میدم. -

 

*** 

رو را پوشانده ی سفید رنگ نازکی سطح پیادهشب قبل، کمی برف باریده و الیه

و وارد دفتر شد؛ بود. مهدخت با احتیاط از روی سنگفرش پیاده رو عبور کرد  

 رهام زودتر از او به دفتر آمده و درها باز بود.   

 سالم آقای یزدانی. -

کرد با لبخند نرمی جواب  ای را نگاه میرهام که کنار میز منشی ایستاده و پرونده

 داد:» سالم علیکم؛ صبح بخیر.« 

 دخترک شالگردنش را باز کرد و کیفش را روی صندلی گذاشت.

 خیر، چه زود اومدین! صبح شما هم ب -

 اومدم قبل از اینکه مراجعی بیاد باهات حرف بزنم. -



www.taakroman.ir  

 
  

 
714 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 رنگ از رخ مهدخت پرید و ابرو باال انداخت.

 چطور؟ کاری کردم؟ اتفاقی افتاده؟!  -

ای سر جنباند و جواب داد:» نه دختر خوب... کاری نکردی؛ برو  رهام با تک خنده

 .«یه دو تا چای بیار تا بشینیم حرف بزنیم

مهدخت نگاهی با ارتیاب انداخت و سر کج کرد؛ مطیعانه سمت آبدارخانه رفت 

ای بعد با دو فنجان چای داغ به سالن برگشت. رهام پشت میز منشی و  و لحظه

 کنار پنجره نشسته بود و مهدخت سینی را روی میز گذاشت و مقابلش نشست.

دخت، بهزاد خیلی سفارش  رهام پا روی پا انداخت و متبسم لب باز کرد:» ببین مه

تو رو به من کرده که هواتو داشته باشم؛ خصوصأ تا قبل از اینکه ازدواج کنی!  

تر بهت بدم اما قبلش اینو گفتم  خوام پیشنهاد یه شغل جدید و راحتامروز می

می بخوای  خودت  که  هروقت  تا  و  خودته!  با  کامال  انتخاب  حق  بدونی  تونی  تا 

 منشی من باشی!« 

ام. چه  تأیید سر جنباند و گفت:» بله، ممنون از لطفتون، کامال متوجه مهدخت با

 شغلی ؟!«
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 رهام زبان روی لب کشید و کمی به جلو مایل شد. 

 پرستاری از عسل، دختر بهزاد!  -

لحظه از مهدخت  پرستاری  کرد:»  باز  لب  تأنی  با  و  کرد  نگاه  رهام  به  گنگ  ای 

 ی بهزاد؟!«عسل؟! یعنی برم خونه

جنباند و با تأیید گفت:» آره، کیوان خواسته بهت بگم! راستش برای    رهام سر

ی عسل باهاشون خوب نبوده.  عسل تا حاال دو تا پرستار عوض کرده اما باز رابطه

عسل نباید تنها بمونه، چون به لحاظ روحی خیلی تحت فشاره. روزا که کیوان  

میگه  کیوان  باشه.  کنارش  باید  یکی  بیرون،  میره  خونه  باهات    از  ظاهرأ عسل 

 جا!«کنه و اگه تو مایل باشی در نبودش بری اونخیلی راحت برخورد می

 ای در سکوت فکر کرد و رهام منتظر جوابش بود.مهدخت لحظه

دونی من میرم. خودمم خیلی دوست دارم کاری برای  باشه، اگه شما صالح می  -

 های بهزاد انجام بدم؛ خیلی مدیونشم.بچه
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جا. از سر رضایت زد و گفت:» پس االن یه آژانس بگیر، برو اونرهام لبخندی  

 جا و منشی خودم میشی!«شاهلل وقتی عسل خوب شد، دوباره میای همینان

و   برداشت  را  برخاست؛ کیف و شالگردنش  از جا  و  زد  لبخند عمیقی  مهدخت 

 گفت:» به کیوان خبر میدین؟«

 کنم.آره، تو برو من باهاش هماهنگ می -

*** 

وزید باز هم پاساژ شلوغ و پر رفت و آمد با وجود سرمای هوا و باد سردی که می

چرخید و دنبال آدرسی که پریدخت ها میبود؛ نسیم نگاهش روی سر در مغازه

ی مورد نظرش را پیدا کرد )پوشاک زیبا ( وارد گشت. بالخره مغازهداده بود می

ای خرمایی رنگ و لَخت پشت مغازه شد؛ جوانی قد بلند و سفید پوست با موه

 میز نشسته و با دیدن نسیم گفت:» بفرمایید خانوم... «

برای   از طرف آقارضا اومدم  نسیم سر جنباند و لب زد:» سالم، صفاری هستم 

 کار« 
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اش را باال انداخت و گفت:» آهان... بله، خیلی  پسر جوان ابروهای باریک و کشیده

د آقای صالحی تشریف بیارن و باهاشون  اومدین. چند لحظه بشینید تا خوخوش

 صحبت کنید.«

ها رفت و نسیم روی صندلی که  با ورود چند مشتری حواس پسر جوان سمت آن

ای  های زنانه و مردانه کنار دیوار بود، نشست. نگاهی به اطراف مغازه و انواع لباس

ا پسر  که دور تا دور آن بود انداخت. مردی وارد مغازه شد که با نوع صحبتش ب

 مغازه یا همان آقای صالحی باشد.  فروشنده متوجه شد باید صاحب 

با شکم بزرگی که دکمه های پیراهن سفیدش به  مرد قد بلند و چهارشانه بود 

سبیل بودند.  رسیده  هم  به  شدن  بسته  برای  داشت زحمت  که  بلندی  های 

ی ریز و هاهایش را پوشانده بود و تنها لب پایینی کمی دیده میشد و چشملب

کار   برای  هستن  صفاری  خانوم  گفت:»  نسیم  به  اشاره  با  پسر  داشت.  مشکی 

 اومدن.«

نسیم از جا بلند شد و مؤدبانه سالم کرد، مرد بعد از سالمی کوتاه، آرنجش را  

ی خانوم داریم جا فروشنده ی ویترین گذاشت و با صدایی بم گفت:» ما اینلبه
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تعطیل که  عصر  اما  عصر،  تا  صبح  میمی  برای  و  به کنه  نیاز  شب  آخر  تا  ره 

ی خانوم داریم و معموال خانوما با شب کار کردن مشکل دارن و اکثرأ  فروشنده 

میگن غروب باید خونه باشیم. اگر از ساعت سه عصر بیای تا ده شب، حقوقت 

دو برابر شیفت روز هست. شبم واست تاکسی میگیریم که خاطر جمع برگردی 

ها مغازه بازه! اما دو هفته یه بار، یه روز  ریم، حتی جمعهخونه؛ تعطیلی هم ندا

امروز   همین  از  که  رو  کاری  شرایط  این  داری  قبول  اگه  حاال  داری.  مرخصی 

 تونی وایسی.«می

ام مشورت کنم، اگر موافقت  نسیم سر جنباند و جواب داد:» باشه، من با خانواده 

 «کردن از فردا عصر میام برای کار. مشکلی نداره؟!

 نه، منتظر خبرتون هستم. -

نسیم تشکری کرد و از مغازه بیرون رفت؛ حس غریبی داشت، بغضی گلویش را  

مقابل چشممی نگاه آن پسر جوان و مرد صاحبکار  بود و حسی  فشرد.  هایش 

 ها وجودش را گرفته بود.  ناخوشایند از همکاری با آن
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ت؛ حالش آنقدر گرفته  ی سپهر را گرفگوشی را از جیبش بیرون آورد و شماره 

 بود که انگار قرار بود به اسارت برود. 

 الو...  -

 سالم سپهر، خوبی؟ -

 مثل همیشه، سرد و سنگین جواب داد. 

 سالم، خوبم. تو خوبی؟ چه خبر؟!  -

 ای مکث کرد، انگار دنبال راه چاره یا فرار از موقعیتش باشد. لحظه

بهم معرفی کرده؛ فروشندگی   میگم سپهر ، یه جا کار پیدا کردم. شوهر پری  -

 لباس و اینا... 

 خب؟ -

تو پاساژ)...( ساعت سه و چهار عصر تا ده شب اما حقوقش خوبه؛ برای برگشت    -

 گیرن. به نظرت برم؟! هم واسم تاکسی می 

 خب آره، خوبه.  -
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 نسیم با دلخوری مکث کرد و صدایش تحلیل رفت.

 نم، فعال کار نداری؟ باشه، خواستم بهت گفته باشم. من توو خیابو -

 نه، خداحافظ. -

تماس را قطع کرد و باز لجوجانه بغضش را فرو خورد؛ هنوز گوشی را داخل جیبش  

 نگذاشته بود که زنگ خورد. 

 )داداشی( لبخند روی لبش نشست و وصل کرد.

 الو، سالم داداش.  -

 سالم آبجی گل خودم، خوبی؟  -

 خوبم، جان؟  -

 م گفت رفتی دنبال کار؛ خواستم بپرسم چی شد؟!  زدتلفنی با مامان حرف می  -

هیچی، میگه عصر تا ده شب اگر بیای حقوق خوبی میدم. شبم برای برگشت   -

 فرسته، زنگ زدم سپهر، میگه خوبه برو. با تاکسی می 
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لحظه از  بعد  و  نشنید  نوید  از  چی  جوابی  شنیدی  داداش،  زد:»  لب  انتظار  ای 

 گفتم؟!«

شون چیه؟ سپهر آره شنیدم، همکارات کیا هستن؟ محیطش چجوریه؟ جنس -

 جوری موافقت کرد؟! همین

جا بود؛  آره موافقت کرد. همکار که فعال یه پسر به سن و سال خودت دیدم اون  -

 و لباس راحتی و اینا...   شون هم لباس خوابجنس

 ی کالفه و عصبی نوید را تصور کند.توانست چهرهباز سکوت شد و نسیم می 

ذارم باهات بیام ببینم چجور جایی هست؛ اگه  عزیزم من فردا یه وقت آزاد می  -

 خوب بود برو. 

 باشه داداش، هر چی تو بگی.  -

 بینمت. مواظب خودت باش، شب می -
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های نوید و  اختیار رفتار و صحبتماس را قطع کرد. بی با خداحافظی کوتاهی، ت

تفاوتی سپهر! بغض لجوج آخر سپهر را با هم مقایسه کرد و دلش رنجید از بی

 کار خودش را کرد و اشکش روی گونه غلتید.

*** 

ی بهزاد، حسی از دلتنگی داشت و با دیدن گوشه مهدخت از بدو ورودش به خانه

گرفت. گاهی صدای بهزاد در  شد و جان میزنده میی خانه، خاطراتش  به گوشه

 زد» دختر جون!«پیچید و انگار همین حاال صدایش میگوشش می

شد. های عمیق مانع بغضش می کرد و با نفسبه زحمت احساساتش را کنترل می

هایش نشاند؛  تابلوی جدید و بزرگی روی دیوار سالن بود که لبخند تلخی روی لب

ای  و ایران با لبخندی ملیح و عاشقانه که پشت سرشان منظره   تصویری از بهزاد

 به زیبایی بهشت بود. 

 محو تماشای تابلو بود که صدای عسل به گوشش خورد. 

 قشنگه نه؟ پرهام کشیده. -
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فوق آره،  پرسید:»  و  رفت  هم  در  مهدخت  پرهام  ابروهای  چطور  اما  العادست 

 کشیده که من ندیدم؟!«

این  - آخه؛  میومد  نقاشی جا  میومد  رو  ساعتی  دو  یه  کالساش  از  بعد  روز  هر 

 رفت.کشید و بعد می می

 اوهوم!   -

م خیلی  بار عسل با کالفگی گفت:» مهدخت حوصلهو باز به تابلو خیره شد که این

 سر رفته؛ بریم بیرون؟!«

 نگاه از تابلو برداشت و جواب داد:» بیرون؟ هوا سرده! نزدیک غروبم هست.«

پل به دو قسمت پذیرایی و نشیمن  هعسل روی  بود و آن را  ای که وسط سالن 

کرد نشست و لب کج کرد:» غروبا حالم خیلی بد میشه؛ گاهی دلم  تقسیم می

 خواد فقط گریه کنم. هوای تاریک روشن اول شب رو اصال دوست ندارم.«می

لحظه لحظهمهدخت  یاد  و  کرد  فکر  بغل  ای  غم  زانوی  خودش  که  افتاد  هایی 

گذاشت  کرد؛ گاهی پریدخت آهنگ شادی می ی اتاقش کز میگرفت و گوشهمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
724 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

نشست و همینکه خندید که نم نمک لبخند روی لبش میرقصید و میو آنقدر می

می میلبخند  وقتش  قلقلکزد  پریدخت  تا  فرار  رسید  به  پا  بعد  و  بدهد  اش 

تو کامپیوترت  گذاشت. از فکر و خیال بیرون آمد و با ذوق رو به عسل گفت:»  می

 آهنگ شاد داری؟!«

 زد:» آره، چطور؟«  حوصله لبعسل بی

*** 

می از غروب  شانه  ساعتی  کرد. یک  پارک  در  را جلوی  ماشین  کیوان  گذشت، 

مرغ، کمی میوه و سبزیجات خریده بود و از روی صندلی کنارش برداشت و  تخم

های فت و  کیسهپیاده شد. زنگ آیفون را فشرد اما کسی جواب نداد؛ دلشوره گر

خرید را کنار پا گذاشت و در را با کلید باز کرد، باز خم شد و خریدها را برداشت  

 و وارد حیاط شد. 

به پنجره بود و هیچ چراغی در خانه روشن نگاهش  تاریک  افتاد که  های خانه 

اش بیشتر  شد! آشفتگیی اتاق عسل که نورش قطع و وصل مینبود جز پنجره

 های تند سمت ساختمان خانه دوید.پا بست و با قدمشد و در را با 
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های دخترها در تمام خانه پیچیده  وارد خانه که شد صدای موزیک شاد و خنده

نیمه در  از الی  و  بیبود  و  گاه  نور  اتاق عسل  می باز  به سالن سرک  کشید. گاه 

هایش  های آهسته به اتاق عسل نزدیک شد؛ به خودش، به گوشمتحیر و با قدم

 ی عسل بود؟!  شک داشت! این صدا، صدای خنده

کشید و با دهان باز از  تر شد، آرام و شمرده نفس میبه در اتاق نزدیک و نزدیک 

خندد؟! یکدفعه در با شدت  تعجب سعی داشت از الی در ببیند که واقعا عسل می 

وا  ههایش زد و بیی گوشی بود، مستقیم به چشمقوهباز شد و آن نور که از چراغ

های خرید بود مقابل صورتش باال برد و همزمان صدای یک دستش را که کیسه

تمام تخم باعث شد  برخورد محکم کسی که  و  بلند شد  هایی که در مرغجیغ 

 دست دیگرش بود به سینه و شکمش بچسبد و له شوند. 

ای سکوت حاکم شد. هر سه با دهان بالفاصله چراغ اتاق روشن شد و برای لحظه

باز خیره به هم بودند؛ مهدخت روی زانوها مقابل کیوان نشسته و مایع لیز  نیمه

های شکسته روی صورت، موها و لباسش را پوشانده بود،  مرغی تخمو لغزنده

 عسل در چارچوب در ایستاده و صورتش را با انزجار مچاله کرده بود. 
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زده خیره به هم بودند که کیوان به نگاه کیوان و مهدخت به هم قفل بود و شوک

هوا لب به دندان  خودش آمد و رو گرداند و چشم از مهدخت برداشت. مهدخت بی

گرفت و فورأ از جا برخاست و سمت حمام دوید. وارد حمام شد و در را بست؛ 

های قلب، به شدت باال و  اش از شدت تپشی سینهاش را به در زد و قفسهتکیه

رفت. نگاهش به آینه افتاد و به وضعیتی که مقابل کیوان داشت، فکر  پایین می

لیمویی   بافت جذب و یقه هفت  تا روی کمر را پوشانده و  بلندش  کرد. موهای 

 رنگ به تن داشت و شلوار جین.  

 ای به در حمام خورد و صدای عسل بلند شد.تقه

 است لباس آوردم!  جان ومهدخت... مهدخت -

ای نمکین  در را آهسته باز کرد که عسل به داخل حمام سرک کشید و با خنده

اندازت باشه. یه دوش بگیر اینارو بپوش   گفت:» این بلوز شلوار منه، فکر کنم 

 االن واست مانتو و شالت رو هم میارم!« 

 خیلی بد شد نه؟! کیوان عصبانی شده؟ -

 :» نه بابا، کلی خندید!«و باز عسل با لبخند جواب داد
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ی حرفش ریز ریز خندید و در را بست. مهدخت نفسش را بیرون داد و در ادامه 

 هایش کرد...شروع به در آوردن لباس

*** 

ها بود که با صدای کیوان لباس عوض کرده و مشغول طی کشیدن روی سرامیک

 مهدخت به عقب برگشت.

 س... سالم.   -

خبر اومدم. جواب داد:» سالم، ببخشید که بی   لبخند نرمی روی لبش نشست و

 البته زنگ زدم اما کسی جواب نداد.«

انداخت و گفت:» نه، شما ببخشید. صدای   مهدخت شرمگین نگاهش را پایین 

 آهنگ خیلی...« 

دونم چجوری و با چه زبونی  حرفش تمام نشده بود که کیوان لب باز کرد:» نمی 

تونست منو ی عسل نمینیدن صدای خندهی شازت تشکر کنم! هیچی به اندازه

 خوشحال کنه!« 
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های کیوان بود که از شدت ذوق و شوق  لبخند دخترک کش آمد و خیره به چشم

ها را به هم فشرد و گفت:» من دیگه  کرد. لبزد و قدرشناسانه نگاهش میبرق می

 باید برم. دیرم شد!« 

چشم از  بونگاه  نرفته  قدمی  چند  و  گرفت  گیرایش  گفت:»  های  کیوان  که  د 

 رسونمت، صبر کن!«می

مهدخت نگاهی به کیوان انداخت و با لبخندی تعارف مآبانه گفت:» ممنون، اما 

 مونه.«جوری عسل تنها میاین

ای مکث کرد و با اندک تأملی جواب داد:» عسل رو با خودم میارم، کیوان لحظه

ریم بیرون شام ایی میاصال... اصال به خاطر امشب و این حس و حال خوب، سه ت

 خوریم. چطوره؟!«می

که خوب می لحظهدانست مدت مهدخت  و عسل  کیوان  که  و هاست  ای شادی 

اند، دلش نیامد مخالفتی کند و سر روی شانه خم کرد و لب زد:»  خوشی نداشته

 خوبه، موافقم!« 

*** 
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ب ها را توی جی ساعت حدود ده شب بود و پرهام با دلی گرفته و غمگین، دست 

زد. با فکری آشفته،  شان قدم می ی خلوت و تاریککاپشن فرو برده و در کوچه

یقه در  را  می سرش  قدم  و  برده  فرو  کاپشن  خانه ی  مقابل  ماشینی  که  شان زد 

ی بزرگ  متوقف شد. از خانه فاصله گرفته بود و در آن تاریکی شب، پشت تنه

ای چند متری دید ز فاصلهشد. ااش نمیرو بود، کسی متوجهدرختی که در پیاده

که مهدخت با خنده و خوشحالی از ماشین کیوان پیاده شد و دست تکان داد و  

ماشین حرکت کرد. ماشین که دور شد، دخترک کلید را توی قفل چرخاند و وارد  

 ای ایستاد و بعد از اینکه در بسته شد، سمت خانه رفت. خانه شد. پرهام لحظه

و با قالب و نخ کاموا مشغول بافتن بود که صدای باز مطهره روی کاناپه نشسته  

و بسته شدن در به گوشش رسید و پرهام وارد خانه شد. نیم نگاهی انداخت و  

سرما  بیرون؟  بری  سرد  هوای  مجبوری  گفت:»  و  دوخت  بافتنی  به  چشم  باز 

 خوری آخر.« می



www.taakroman.ir  

 
  

 
730 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

افتاده جلو   توجه به حرف مادرش با ابروهایی گرهپرهام که عمیق در فکر بود، بی

می بیرون  تنش  از  را  کاپشن  که  حینی  و  کیوان  آمد  مامان,,,  پرسید:»  آورد 

 باباش بوده مگه نه؟!«دونه مهدخت زننمی

 آنکه نگاهی کند لب باز کرد.مطهره بی

خواد  دونه، نباید هم بدونه. دکتر خدابیامرز گفته اصال دلم نمی معلومه که نمی  -

 هام بفهمن! هیچوقت بچه

دونه که با اون بار گفت:» مهدخت... مهدخت میز پرهام به فکر فرو رفت و اینبا

 ی محرمیتی که بین اون و دکتر خونده شده، تا ابد به کیوان مَحرَم شده؟!« صیغه

هایش را روی زانو گذاشت و  مطهره چشم از بافتنی برداشت و با کالفگی دست 

 پرسی؟!« ی داری اصول دین میدونم؛ حاال چرا نصف شبپوفی کشید:» من چه می

ای نگران و متفکر جواب داد:» االن جلوی  پرهام لب به دندان گرفت و با چهره

نمی کیوان  وقتی  خب  شد!  پیاده  کیوان  ماشین  از  مهدخت  که  دیدم  دونه  در 

باهاش در ارتباطه!  مهدخت زن باباش بوده، پس البد به عنوان یه دختر غریبه 

 ز بیرون برمیگردن و اونقدر خوشحالن... «وقتی ساعت ده شب با هم ا
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مابقی حرفش را بلعید و با دلواپسی سر تکان داد:» از کنار هم چیدن این پازلِ 

خداکنه   تو سرم؛  میاد  وحشتناکی  فکرای  کیوان...  و  مهدخت  و  دکتر  ماجرای 

 جوری نباشه!«این

دونم کیوان حاال ای به فکر فرو رفت و مردد لب باز کرد:» بعید میمطهره لحظه

دختر  مهدخت  هم  بعد  داده!  طالق  رو  ترگل  تازه  کنه؛  فکر  ازدواج  به  حاالها 

 کنم بخواد... « عاقلیه... نه، فکر نمی

می کاناپه  روی  که  و حینی  بُرید  را  و حرفش  آمد  مطهره  نشست پرهام سمت 

تونه تنها زندگی کنه. اهل  با شناختی که من از کیوان دارم، اون نمیگفت:» اتفاقأ  

که رابطه بعدم من  ازدواج!  میره سمت  و پس مستقیم  نیست  عُرف هم  ی غیر 

نمیگم مهدخت دختر بدیِ، میگم شاید ندونسته خودش رو گرفتار این معرکه  

 کنه. شما یه گوشزد بهش بکنی بد نیست!«

فکرمی  - بشه،  دلخور  می  ترسم  فکر  بد  بهش  راجع  ما  داریم کنه  کنیم. شک 

 دونم... بهش، چه می
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از من گفتن بود، یه وقت چشم باز نکنید ببینید کیوان خاطرخواه شده و باید   -

فاجعه  یا  بگید.  بهش  رو  کیوان حقیقت  به  که  ندونه  مهدخت  اینکه  بزرگتر  ی 

 باقالی بار کن!  مَحرمه و یه خاطرخواهی دو طرفه راه بیوفته و حاال خر بیار،

*** 

های  آسمان آبی و آفتابی بود و کمی از سرمای هوا کاسته شده بود. کیوان پرده

سالن را کنار زد تا نور آفتاب به داخل سالن بتابد و کمی هم الی پنجره را باز  

منتظر  و  انداخت  ساعت  به  نگاهی  خانه عوض شود.  و هوای  حال  که  گذاشت 

 رده بود! رسیدن مهدخت بود؛ کمی دیر ک

ی آماده برداشت تا شیرقهوه درست کند که  سمت آشپزخانه رفت و شیر و قهوه

زنگ خانه به صدا در آمد. سمت آیفون رفت و کلید را فشرد و باز به آشپزخانه 

برگشت. مقدار شیر و قهوه را بیشتر کرد و شیر را داخل شیرجوش ریخت که  

می نفس  نفس  رسید؛  گوشش  به  مهدخت  و  صدای  سال...م، زد  وای...  گفت:» 

 ببخشید... دیر رسیدم نه؟«
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کیوان با خونسردی و لبخند مالیمی سمت دخترک برگشت:» سالم، صبح بخیر.  

 نه اصال دیرم نشده؛ یعنی امروز اونقدر کار واجبی ندارم که بخوام زود برم.«

موندم   داد و گفت:» خب خدا رو شکر، صبح خواب  بیرون  را  مهدخت نفسش 

 خوابه؟«آخه! عسل 

خوابه؛ اگه با این روند پیش بره و کنار شما  آوره. زیاد میآره، قرصاش خواب  -

 شاهلل کم کم قطع بشه.  کنیم و انحالش خوب باشه اونوقت دوز قرصاشو کم می 

ی آماده شده  مهدخت پالتو و کیفش را روی کاناپه گذاشت که کیوان شیرقهوه

 ت.ها ریخت و روی میز گذاشرا داخل فنجان

 بفرمایید شیرقهوه. -

مهدخت وارد آشپزخانه شد و با کمی مِن مِن لب باز کرد:» او...م، میشه یه چیزی  

 بگم؟! «

 شنوم.«کیوان پشت میز نشست و با خوشرویی جواب داد :» چرا که نه؟ می
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می  - دخالت  که  صحبتببخشید  از  بار  یه  من  اما  اما...  یزدانی کنم  آقای  های 

جان به خاطر عسل به مشکل خوردین؛ خواستم بگم من گلفهمیدم شما با تر

 تونم عسل رو راضی کنم تا بیاد با من زندگی کنه و شما...می

 کیوان کمی از شیرقهوه نوشید و لب زد:» ما متارکه کردیم!« 

 حرف در دهان دخترک ماسید و با دهان نیمه باز زمزمه کرد:» وا...ی، نه! « 

هایی در هم نگاهش به رو به  نوشید و با اخما میاش رکیوان در سکوت شیرقهوه

ای نامعلوم خیره بود که مهدخت گفت:» چرا به این سرعت و عجله  رو و نقطه

 رفتین مشاوره؟ «گشتین؟ یا میآخه؟! بهتر نبود دنبال راه حل می

زد زنید، من اصال مشکلی که ترگل ازش حرف میشما هم حرف عسل رو می  -

دیدم که کنار مشکالت  دیدم! زنی رو میشخصیت ترگل رو میدیدم؛ من  رو نمی

ای که میگن فقط واسه  کنن بلهشوهرش صبوری نکرد. وقتی زن و مرد عقد می

محرم شدن نیست! بله به شریک شدن تو تمام زندگیه؛ زندگی هم فقط خوشی  

پولی و... ترگل خواست تهدید به نیست. شیرینی داره، تلخی داره، مریضی و بی
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جدایی کنه که مثال من بترسم و یه فکری واسه عسل کنم. اما من بالفاصله با 

 درخواست طالقش موافقت کردم و طالقش دادم. 

لبه روی  آهسته  را  انگشتش  و  دوخته  فنجان  به  را  نگاهش  آن  مهدخت  ی 

 شد!« جوری نمیکشید و گفت:» خیلی ناراحت شدم، کاش اینمی

ذاشت و از جا بلند شد؛ حینی که نفسش را  کیوان فنجان خالی را روی میز گ

می خودم  بیرون  چون  نباش؛  هم  ناراحت  شد.  سرد  شیرقهوه  گفت:»  داد 

 خوشحالم که یه مسیر غلط و آدم غلط رو از زندگیم پاک کردم.« 

کرد ادامه داد:» من میرم، طور که تنش میکتش را از پشت میز برداشت و همان 

 روزخوش.«  دیرم شد. ممنون که به فکر بودی؛

این را گفت و با برداشتن کیفش از خانه بیرون رفت؛ سعی داشت خونسرد جلوه 

برافروختگی صورتش، حال پریشان دلش را آشکار   ابروها و  بین  اما اخم  دهد 

 های خالی را برداشت تا بشوید.کرد. مهدخت آهی کشید و فنجانمی

*** 
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باز  از ماشین، متوجه در نیمهشدن  ماشین نوید مقابل خانه متوقف شد و با پیاده 

مرد   و  پدرش  که  شد  حیاط  وارد  و  آمد  جلوتر  و  کشید  هم  در  ابرو  شد.  خانه 

ای را داخل حیاط مشغول گفتگو دید و مرد حین صحبت، مشغول تعمیر  غریبه

برد:»  باال  کمی  را  و صدایش  لبش نشست  لبخند روی  بود.  لباسشویی  ماشین 

 سالم بابا، خسته نباشید.« 

گاهی به نوید و انداخت و سالم کرد؛ تعمیرکار هم نگاهش را باال گرفت و  احمد ن

 با نوید احوالپرسی کرد.

 بابا کاری ندارین با من؟ -

 نه پسرم، تو برو خونه؛ ممنون.  -

افتاد که مشغول   از کنارشان عبور کرد و وارد خانه شد؛ نگاهش به ناصر  نوید 

 کرد.کشیدن نقاشی بود و زهرا خانم هم کنارش نشسته و سبزی پاک می 

 سالم علیکم. عصر بخیر...  -

 سالم داداش، ببین چقدر قشنگ طراحی کردم. -
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فوکار را نشان  نگبالفاصله برگه را باال گرفت و طرح سیاه و سفیدی از یک مرد ک 

شد نسیم؟ مشغول به کار داد و متعاقبأ زهرا خانم لب باز کرد:» سالم پسرم، چی

 شد؟« 

می  ناصر  کنار  لبخند  با  که  حینی  نقاشینوید  مشتاقانه  و  تماشا نشست  را  اش 

 کرد گفت:» آره، رفتم صحبت کردم. دیدم محل کارش رو... خوب بود.«می

سر ناصر کشید که موهای سرش را تراشیده   و بالفاصله نوازشگونه دست روی

بودند و گفت:» باریکال داداش هنرمندم. خیلی قشنگه اما حواست باشه خودت 

 آ« رو خسته نکنی

 الهی بمیرم برای دخترم. حاال طفلی تا ساعت ده شب باید وایسه! -

نمی گفت:»  مادرش  به  رو  نوید  و  گفت  آه  و  دلسوزی  با  را  این  خوام زهراخانم 

خوام من آتیش بیار معرکه بشم وقتی خود نسیم اعتراضی نداره  ت کنم، نمیدخال

 غیرت!«وگرنه هیچ از این پسره سپهر خوشم نمیاد؛ مرتیکه بی

 جوری میگی؟  عه نوید! چرا این -
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میومد هیچوقت   - پیش  نامزد من  واسه  این وضعیت  اگه  بخدا  میگم؟  بد  مگه 

کردم؛ زندگی اگر زندگیه و  دم جور میذاشتم بره کار کنه واسه جهیزیه. خونمی

زن و مرد اگه همو دوست دارن اینا همش چرته که اسباب و وسایل و مراسم رو 

کنن. تا جایی که داری و بشه طبق رسومات میری جلو، نشد... تقسیم بندی می

کنه. ما که کف دستمون رو ی توانش خرج می آیه که نازل نشده! هرکس اندازه

جوری میشه؛ حاال که شده، این دختر طفلی باید که اوضاع این  بو نکرده بودیم

کردم اما چه کنم که مهدیس و ناصر تونستم دریغ نمی جور بکشه؟! بخدا اگه می

 رگ باید داشته باشه که نداره.زمینی بیو اون سیبترن! هوای نسیمواجب

*** 

گشت. ساعت ی رفت و دیروقت به خانه برمسومین شبی بود که نسیم سر کار می 

بی و  خسته  دخترک  و  بود  شب  یازده  قفل  حدود  توی  را  کلید  آهسته  رمق، 

ی سالن  های خانه خاموش بود و تنها آباژور گوشهچرخاند و وارد خانه شد؛ چراغ

ی کوچک ای از سالن خواب بودند و قابلمه روشن بود. پدر و مادرش و ناصر گوشه

بماند؛   گرم  غذا  تا  بود  بخاری  روی  سمت غذا  ضعیف،  نور  و  تاریکی  همان  در 
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هایش را در سینک شست و بعد  آشپزخانه رفت و خیلی آرام و با احتیاط دست 

قابلمه  رفت.  بخاری  سمت  قاشق،  برداشتن  با  کردنشان،  خشک  را از  غذا  ی 

 برداشت و به طرف اتاقش قدم برداشت که درب اتاق نوید، آهسته باز شد.

ر مهدیس  که  چرخید  در  سمت  با نگاهش  و  نشست  لبش  روی  لبخند  دید؛  ا 

اش گذاشت  صدایی خفه لب زد:» سالم زنداداش...« مهدیس انگشت روی بینی

پاورچین و بی اتاق نسیم اشاره کرد؛ هردو  به  صدا  و آهسته » هیس!« گفت و 

 سمت اتاق رفتند.

نسیم قابلمه را روی میز مطالعه گذاشت و چراغ اتاق را روشن کرد و مهدیس در 

 ت.  را بس

 گردی؟ خوبی نسیم جون، خسته نباشی! چه دیر برمی -

ام، تا برسم  جایی. دیگه تا ساعت ده مغازهقربونت، خیلی خوشحالم امشب این  -

 خونه دیر میشه.

 مهدیس نگاهی به قابلمه انداخت و گفت:» بشین غذاتو بخور، دیروقته!« 
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نار کشید و در  تعارف صندلی را کرفت، بینسیم که دلش از گرسنگی ضعف می

به... زود به  سبزی، لبخندش کش آمد و گفت:» بهقابلمه را باز کرد. با دیدن قرمه 

 سبزی بپزه!«جا زنداداش. مامان به هوای تو قرمهزود بیا این

 هر دو نخودی خندیدند و نسیم ادامه داد:» برم ظرف بیارم با هم بخوریم!« 

نو  - بابا، راحت باش؛ من که شام خوردم.  بود منم خوابم نمی نه  برد؛ ید خواب 

 صدای در رو شنیدم اومدم یکم پیش تو باشم. 

نسیم قاشقش را پر از غذا کرد و گفت:» از داداش شر و شیطونه من بعیده خودش  

 خوابش برده و تو رو نتونسته بخوابونه!« 

صدا خندیدند و مهدیس گفت:» جدای از شوخی، میری سرکار باز هردو نرم و بی

 جام؟«دونی من چرا ایندتو داشته باش. میهوای خو

همان مینسیم  را  غذا  که  از طور  بعد  داد:»  ادامه  مهدیس  و  جنباند  سر  جوید 

کردن   چک  برای  دکتر  بودیم  برده  رو  ناصر  هم  با  شد،  بد  حالش  نوید  ظهری 

 وضعیتش؛ یهو نوید تو راهرو از حال رفت!«
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ای زد و دخترک  چند ضربهنسیم به سرفه افتاد و مهدیس دستپاچه به پشتش  

به زحمت غذا را بلعید و نفسش را آزاد کرد:» یعنی چی؟! چرا نوید از حال بره؟  

 یعنی غش کرد؟! االن خوبه؟!« 

همون  - خوبه.  االن  آره  دختر،  باش  چیزی  آروم  گفت  و  کرد  معاینه  دکتر  جا 

 نیست، فشارش افتاده! از کار و خستگی زیاده.

 کنه! ه از پا میوفته. خیلی کار میالهی بمیرم براش، معلوم -

رفت و گفت:» غذا کم های دستش ور میمهدیس سر به زیر انداخت و با انگشت

 کنه. ضعیف میشه دیگه!«خوره و زیاد کار میمی

بود که مهدیس   بازی گرفته  به  را  با قاشق غذایش  نسیم اشتهایش کور شد و 

تت کنم. اما خیلی حالم بد بود.  خواستم ناراحآلود ادامه داد:» ببخشید، نمیبغض

 بخدا امروز مُردم و زنده شدم تا نوید سرحال اومد.« 

 نسیم از روی صندلی بلند شد و مهدیس را در آغوش کشید. 



www.taakroman.ir  

 
  

 
742 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ایم که از وقتی عروسمون شدی جز دورت بگردم، بهت حق میدم. ما شرمنده   -

 گرفتاری تو این خونه چیزی نبوده.

اشک سرانگشتان  با  شرمنده،  مهدیس  دشمنت  گفت:»  و  کرد  پاک  را  هایش 

ی آدما این روزا رو تجربه  زندگی همینه دیگه. ما هم روزای سخت داشتیم. همه

 دی تموم میشه.«شاهلل که به زوکنن، انمی

و   لبخندی شرمگین  با  و  گرفت  دندان  به  لب  مهدیس  و  گرفتند  فاصله  هم  از 

کنی؟!  هایی که هنوز از اشک خیس بود گفت:» یه چیز دیگه بگم دعوام نمیچشم 

» 

 نسیم نرم خندید و جواب داد:» کی جرأت داره عشق نوید رو دعوا کنه؟« 

 او...م... پریدخت دوست توئه؟!« ای لب باز کرد:» میگم...خنده مهدیس با تک

 نسیم با تردید ابرو در هم کشید و جواب داد:» آره چطور؟«

میده؛  پیام  نوید  به  که  دیدم  بار  چند  آخه...  گفت:»  تبسم  با  و  مردد  مهدیس 

 زنه؛ خیالم از نوید راحته اما خب بازم... « راستش یخورده صمیمی هم حرف می
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گف  متعجب  و  پراند  باال  ابرو  چی نسیم  میده؟!  پیام  نوید  به  پری  جدی؟!  ت:» 

 میگه؟«

می  - چه  نرمآره،  یه  مورد  در  دیدم  رو  پیامش  یه  مثال  کامپیوتری  دونم  افزار 

درک   اصال  نوید  به  را  گفتنش  عزیزم  اون  اما  نبود  مهم  سؤالش  بود،  پرسیده 

 کنم!نمی

تمأ یه زده لب باز کرد:» بخدا من خبر نداشتم؛ وگرنه حنسیم لب گزید و خجالت

می بهش  نمیچیزی  من  زنداداش،  راحت  خیالت  شما  تکرار  گفتم!  دیگه  ذارم 

 بشه.« 

ی نسیم را بوسید و گفت:» ممنون، ببخشید که خسته  مهدیس با تلخندی، گونه

 بودی و منم کلی ناراحتت کردم. بیشتر از این مزاحمت نمیشم. شب بخیر.«

 بخیر.  نه... این چه حرفیه! ناراحت چرا؟ مراحمی. شب -

دل با  نسیم  و  رفت  همانمهدیس  و  نشست  میز  پشت  غذا  مشغولی  که  طور 

کرد  های مهدیس بود. گاهی به حال نوید فکر می خورد، ذهنش درگیر حرفمی

 و نگران میشد و گاهی به پریدخت که چرا باید به نوید پیام بدهد؟! 
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هایش چشم   ها فکر و خیال و غلتیدن در جا بالخره خواب مهمانبعد از ساعت

 شد. 

 صبح با سر و صدای صحبت نوید، مهدیس و مادرش چشم باز کرد. 

 نوید بخدا اگه بذارم بری! امروز رو باید استراحت کنی.  -

صدای مهدیس بود که این را معترضانه گفت و نوید جواب داد:» ای با... با... به  

نرم! مامان شما چی قسم بخورم حالم خوبه؟! بابا بخدا کارام عقب میوفته امروز  

 بگو کفشام کجاست آخه؟!«

 دونم مادر! هرچی عروسم میگه. وقتی میگه استراحت کن بگو چشم!من نمی -

هایش را مالید و سمت در آلود از جا برخاست و با پشت دست، چشمنسیم خواب

رفت. با دیدن نوید ابرو کج کرد و نگران گفت:» سالم داداش، الهی بمیرم. چی 

 االن خوبی؟«شدی دیروز؟ 
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ی رفتن بود؛ با کالفگی به نسیم نگاهی انداخت و  نوید که لباس پوشیده و آماده 

خوام  گفت:» عاه... سه تا شدن! من خوبم، بخدا ، به پیر به پیغمبر خوبم. االنم می

 برم سرکار!« 

همان  میناصر  تماشا  و  بود  لمیده  رختخواب  توی  که  لبخندی  طور  با  کرد 

گفت:»  شیطنت کنار  آمیز  جات  امروز  نمیشی.  حریفشون  نکن،  تقال  داداش 

 خودمه، تو رختخواب!«

زنداداش راست میگه دیگه نوید؛ امروز رو استراحت کن از فردا برو سر کار.    -

 کنی! وقفه کار میچند وقته داری بی

نسیم این را گفت و نوید ابرو باال انداخت:» عجب کاریِ بخدا... اگه به استراحت  

کنید؟!  روغن قاطی نمی دیروز واسم کافی بود؛ خودتون ماهی یه بار آببود همون  

 حاال بعد سالی، یه بار فشارم افتاده دیگه اینقدر بلبشو نداره!«

مهدیس با شرم لب گزید و هینی کشید، نسیم بلند خندید و میان خنده گفت:» 

 تربیت!«خاک بر سرت، بی

 کنید دیگه آدمو!  عصبی می -
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ه مهدیس ادامه داد:» خانومم کفشامو کجا قایم کردی؟ بردار بیار  آلود رو باخم

 وگرنه خداوکیلی با دمپایی میرم!« 

بغض از کنارش رد شد، سمت  مهدیس  و  نوید دوخت  به  را  نگاه دلخورش  آلود 

های نوید را پنهان ای بعد با نایلون مشکی رنگی که کفشآشپزخانه رفت و لحظه

 سمتش گرفت و نگاهش را دزدید.ها را کرده بود، برگشت. کفش

دلجویی   و  با مالیمت  روی شانه خماند،  و سر  گرفت  از دستش  را  نایلون  نوید 

گفت:» بخدا کارا عقب میوفته اگه نَرَم؛ اما قول میدم عصر زودتر تعطیل کنم و  

 برگردم خونه، باشه؟!«

 مهدیس با نارضایتی شانه باال انداخت و ناچار لب زد:» باشه.« 

 صدای پای باران، بوی نم خاک، باد سرد پاییزی و رعد آسمان...  

ها کشانده و پاساژ تقریبأ خلوت بود. نسیم هوای سرد پاییزی مردم را به خانه 

های لباس بود که صدای آشنایی شنید و به پشت سر مشغول مرتب کردن قفسه

 گاه کرد.ن
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 خانوما! خسته نباشی خانوم -

 کنی؟!«جا چکار مینمایی زد و گفت:» عه نوید... اینبا دیدن نوید، لبخند دندان

 با اجازه اومدم دنبالت که بریم خونه!   -

اش انداخت و لب زد:» اما نیم ساعت تا ده مونده! دخترک نگاهی به ساعت مچی

 ی رفتن دارم.«ده به بعد اجازه

موقع همکارش زانیار، وارد مغازه شد و با نوید احوالپرسی کرد؛ رو به نسیم   همان

 تونید تشریف ببرید خانوم صفاری، بازار خلوته کاری نیست.« گفت:» می

نسیم لبخندی از سر رضایت زد و با خوشحالی کیفش را برداشت و با خداحافظی 

شدت سرما و ایستادن  کوتاهی، همراه نوید از مغازه بیرون رفت. کف پاهایش از 

گز می گز  اندازه،  از  میبیش  و  بیکرد  نوید سوخت؛ دستش  بازوی  دور  اختیار 

یواش نوید  آخ...  گفت:»  مچاله  صورتی  با  و  شد  درد حلقه  پاهام  برو،  راه  تر 

 کنه!«می
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با تأثر نگاهی به نسیم انداخت و با صدای ضعیفی زمزمه کرد:»  نوید ایستاد و 

 بمیرم... «

متو با  نسیم  و  داد  تکان  کفش  در  را  پاهایش  کمی  و  نشد  برادرش  حرف  جه 

 های آهسته، همراهش سمت ماشین رفت. قدم 

 چی شد اومدی دنبال من؟ -

 شون رسوندم، گفتم دنبال توام بیام.مهدیس رو بردم خونه -

به ماشین رسیدند و هر دو نشستند، نسیم کمی سمت نوید مایل شد و گفت:»  

 ت چطوره؟ بهتری؟!«دستت درد نکنه، حال

آره بابا خوبم؛ چند تا قرص و آمپول تقویتی داده بود دکتر، امروز یه آمپول    -

 زدم حسابی سرحال اومدم.

شده   - مریض  ناصر  وقتی  از  بود.  مشغول  فکرم  خیلی  دیشب  شکر...  الهی 

 ریزه. کنه؛ قلبم هُری میخدانکنه فقط کسی توو خونه بگه سرم درد می
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انی به صورتش پاشید و لب زد:» قربون دلت... نه خیالت راحت  نوید لبخند مهرب

 باشه؛ بادمجون بم آفت نداره!«

ای نگذشت که نوید پرسید:» سپهر تا حاال  ماشین را روشن کرد و راه افتاد؛ لحظه

 اومده محل کارت؟!«

 نه هنوز!   -

گره نوید  برف ابروهای  و  شده  بیشتر  شدتش  باران  کرد؛  سکوت  و  افتاد    ای 

شیشهکناکپ روی  بیشتری  سرعت  با  میها  حرکت  ماشین  دلش ی  کردند. 

 کنید؟ این چه وضعشه؟!«طاقت شد و لب باز کرد:» نسیم تو و سپهر چکار میبی

 ابروهای دخترک باال پرید و لب زد:» هوم؟! منظورت چیه؟«

قرار  من  - با هم  باید  یه روز در میون حتمأ  نبینیم،  اگر هرروز همو  و مهدیس 

دونم از هر راهی شده از هم با ذاریم؛ هرروز تلفنی یا پیامک و مجازی و نمیب

کنم! بعد شما دو تا هفته به هفته  ای یه بار رو حتمأ باهاش خلوت میخبریم. هفته

 اس! تون یه کوچهبینید! نوبره بخدا... فاصلههمو نمی
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را دید، سمت زد؛ نوید که سکوت خواهرش  نسیم سر به زیر انداخته و حرفی نمی

ی خیابان رفت و متوقف شد. یک دستش را روی فرمان تکیه داد و سمت حاشیه

 نسیم چرخید.

زنی دختر؟ ازت سؤال پرسیدم! قصدم دخالت نیست اما نگرانتم؛  چرا حرف نمی  -

 خوام وقتی که خیلی دیر شده مشکلت رو بفهمم.نمی

اما   بزند؛  حرفی  داشت  تقال  و  گرفت  دندان  به  لب  میان نسیم  بیشتر  چه  هر 

میهواژ جواب  دنبال  ذهنش  سردرگم  می های  کمتر  انگشتگشت،  های یافت. 

 فشرد و ابرو در هم تنیده بود.  دستش را به هم می

 دوسش داری؟ -

هایش  ی دخترک را بیشتر بر هم زد. به زحمت لبباز نوید با سؤالش، ذهن آشفته

 را تکان داد.

 آره اما...  -

 مکث کرد و نوید لب زد:» اما چی؟« 
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گونه روی  سپهر  اشک  که  نوید؛  خودمه  تقصیر  گفت:»  و  غلتید  دخترک  ی 

 تفاوت شده!« جوری بیاین

 چرا؟ مگه چکار کردی؟! -

دونم، شایدم اینی هایش را مهار کند و گفت:» نمیتند و پیاپی پلک زد تا اشک

 .. « کنم نباشه! فقط اوایل که عقد کردیم.که فکر می

شد و سکوت کرد؛ نوید با اطمینان و جدیت لب باز کرد:» شرم مانع حرفش می

نگام نکن، نگات نمی بگو!  باش، حرفاتو  باهام راحت  اما بگو هر چی نسیم  کنم 

 هست.«

آنکه به نوید نگاه کند گفت:» خب اوایل خیلی بدقلقی نفسش را بیرون داد و بی

میمی بهونه  خیلی  بعدش  کردم،  باهاش  گرفتم.  االن  شد.  عوض  سپهر،  دیگه 

البته خودش میگه  خوبم نیست.  اما خیلی مشتاقم  نیست  بد  اونم  اون...  آ ولی 

 گرفتارم، سرم شلوغه و این حرفا. «

لب و  داد  بیرون  را  نفسش  با حرص  لحنی نوید  با  شد؛  فشرده  هم  روی  هایش 

بهونه نداره،  ربطی  گفت:»  عقدشون عصبی  اوایل  دخترا  از  خیلی    اس! 



www.taakroman.ir  

 
  

 
752 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

اس، از من گرفتارتره؟! چطور وقت داره هرشب  جورین؛ گرفتاری هم بهونههمین

بره باشگاه، وقت نداره یه سر به تو بزنه؟ یه حالی از تو بپرسه؟ من یه شب در  

 میون، دو شب در میون میرم ولی اون هرشب باشگاهه! «

ف بزنم  خوای من باهاش حر، پرسید:» می نسیم جوابی نداد و نوید با کمی مکث

 ببینم چه مرگشه؟! «

خوام الکی همه چی بهم بخوره! شاید خودم حلش دونم، باید فکر کنم. نمینمی  -

 ها بفهمن، شاید بدتر بشه. کردم. اون بدش میاد مشکلمون رو خانواده 

ترسی نسیم؟ نوید کالفه سرش را به طرفین تکان داد و عتاب کرد:» از چی می 

اشقانه؟! با چنگ و دندون چسبیدی به این رابطه که  ی عاز بهم خوردن یه رابطه

چیو حفظ کنی؟ دانشگاه نمیری، گذاشتی کنار به خاطر این آدم؟ که جهیزیه 

 بخری باهاش بری زیر یه سقف؟«

چانه و  کرد  دراز  نگاه  دست  که  کرد  وادارش  و  گرفت  دست  در  را  دخترک  ی 

 خیسش را باال بگیرد.

 چی موندی؟ نکنه...  ببین منو... جوابمو بده! پای  -
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مکث کرد و نسیم سرش را عقب کشید، با صدایی لرزان از گریه جواب داد:» نه...  

نه نوید؛ اما همین که محرم شدیم واسم کافیه تا نخوام زود خرابش کنم. همیشه  

جوریشم بابت  خواست یه مرد بیاد توو زندگیم و بشه اولی و آخری! همیندلم می 

ی عوضی، بابت اینکه  دوست داشتن اشتباهی اون پسره  اون اشتباه بزرگ، بابت

یه تیکه از قلبم، وجودم رو یه جای دیگه جا گذاشتم از خودم بدم میاد. حاال از 

خوام حداقل سپهر رو واسه خودم نگه دارم، دیگه تحمل  سپهرم جدا بشم؟ می

 این شکست رو ندارم.«

های دخترک قلبش را  کنوید ابرو در هم تنیده و نفسش حبس شده بود؛ غم اش

می درد  میبه  را  فرمان  دستش  و  و  آورد  داد  بیرون  صدا  با  را  نفسش  فشرد. 

آلود ماشین را استارت زد. برای نوید مثل روز روشن بود که سپهر انتخاب حرص

گیسخته   هم  از  پوسیده  طناب  این  جایی  یک  روزی،  یک  که  نیست،  درستی 

گفت تحمل  پیچید که می شش می شود اما سکوت کرد و صدای نسیم در گومی

 این شکست رو ندارم!

*** 
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ی شیرینی فروشی باز شد و پرهام، پا داخل مغازه گذاشت؛ گرمای  درب مغازه

های سرد پرهام را گرم کرد و بوی کیک و شیرینی مشامش را محیط مغازه، گونه

 پر کرد. 

 اومدین، بفرمایید. خوش -

فروشنده انداخت و با لبخند گفت:» سالم،  پرهام نگاهی به مرد چاق و کوتاه قدِ  

 با آقای فالحی کار دارم، بگید پرهام اومده.« 

مرد سمت انتهای مغازه نگاهی انداخت و صدایش را باال برد:» حاجی با شما کار  

 دارن...« 

ای رنگ از کارگاه شیرینی پزی  ای بعد، مرد با روپوشی سفید و شلوار سرمهلحظه

پرهام ابرو در هم کشید و نهیب زد:» ای بابا... باز که تویی  بیرون آمد و با دیدن  

 کنی؟!«جا چکار میپسر! این

فروشنده نگاهی زیر زیرکی به پرهام انداخت و پرهام با نیم نگاهی به فروشنده، 

 رو به مرد گفت:» سالم آقای فالحی، اومدم صحبت کنیم.« 
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 چی بود تموم شد. چه سالمی، چه علیکی؟! ما حرفی با هم نداریم! هر  -

پرهام اما مصرانه لب باز کرد:» چرا باید تموم بشه؟ گناه پدرم رو چرا پای من 

 نویسید؟ نگارخانوم که در جریان بودن و گفتن که موردی نداره!«می

بوسه  نگار عقل از سرش پریده، چهار روز دیگه خودش دست من و مادرشو می   -

 ه!  که نذاشتیم دستی دستی خودش رو بدبخت کن

چرا باید بدبخت بشه؟ شما پدرم رو نادیده بگیر و بگو عیب خودم چیه؟ چرا    -

 نتونم دخترتون رو خوشبخت کنم؟ 

با کالفگی در هوا تکان داد و  چند مشتری وارد مغازه شدند و مرد دستش را 

 عصبی غرولند کرد:» اصال تو پیغمبرزاده... بابا دختر نمیدم بهت... زوره مگه؟!«

ی ویترین عبور کرد و  و سمت کارگاه برگشت که پرهام هم از کناره  این را گفت

 دنبالش راه افتاد. 

 کنم، هر تضمینی که بخواین، قول میدم بهتون!  هر شرطی بگید قبول می -

 مرد کالفه برگشت و با تحکم لب باز کرد:» هر شرطی؟!«
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 پرهام مردد لب زد:» هر شرطی!« 

 ی نگار، حق طالقم بده بهش. خونتون رو بزن پشت قباله -

گرد کرد و  های مرد خیره بود که عقبپرهام مات و مبهوت ایستاد و به چشم

 گفت:» اینم شرط... موافق بودی بیا تا حرف بزنیم. االنم برو بذار به کارم برسم.«

نداخت و با  تمام امیدی که داشت به یکباره از دلش پرکشید و سرش را پایین ا

کتانیقدم  در جیب شلوار  مدام  گوشی  رفت؛  بیرون  مغازه  از  آهسته  اش  هایی 

ی مادرش لرزید. دست داخل جیب فرو برد و گوشی را بیرون کشید، شماره می

 بود.

 جانم مامان؟ -

 نگرانت بودم!  ی فالحی باهاش حرف بزنی. دلکجایی پسرم؟ گفتی میری مغازه  -

 ازه از مغازه اومدم بیرون.جا بودم، ت االن اون -

 شد؟ جوابش چیه؟!  خب، چی -
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نشدنیِ مامان، مکث کرد و گوشی در دستش فشرده میشد؛ مردد لب باز کرد:»  

 خیالش بشم.«باید بی 

 چرا آخه؟!   -

 ی نگار! خونه رو خواست، که بزنیم پشت قباله -

اگه بگی بازم    وار گفت:» نگفتم؟! نگفتم جریان خونه رو بگو! حاالمطهره مالمت 

 تر میشه!«من و تو دروغگو میشیم و کار خراب

کرد مامان؟ مشکل سند هم اگه نبود، باز اون خونه مال توئه، ارث  چه فرقی می   -

 ی سند شرمندتم؛ کاش...پدری توئه نه من! من هنوزم سر قضیه

جز   چیزی  من  پرهام،  دوباره  نکن  شروع  گفت:»  و  برید  را  حرفش  مطهره 

 خوام. االنم دیگه حرفش رو نزن. میری آموزشگاه؟«نمی خوشبختی تو

 بینمت.آره، شب می -
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مطهره تماس را قطع کرد و نگاه غمگینش را از پنجره به بیرون دوخت؛ مهدخت 

ای که اطراف حوض  های خشکیدهرا توی حیاط دید که جارو دست گرفته و برگ

 زند. ریخته را جارو می

 انداخت و سمت در رفت. اش را روی سرشال نخی زرشکی

خوری دختر، باشه یه روز دیگه که هوا بهتر بود پرهام خودش تمیز  سرما می   -

 کنه حیاط رو!  می

 مهدخت با شنیدن صدای مطهره، دست از کار کشید و به پشت سر نگاه انداخت. 

خونه  - رو  امروز  و  یه  شما  با  زحمتش  همیشه  کنم.  تمیز  رو  حیاط  گفتم  ام، 

 آقاپرهامه! 

مطهره لبخند گرمی زد و با عطوفت گفت:» خوبه خودت میگی یه امروز! این یه  

دم  تازه  رو  چای  کنی!  خسته  رو  خودت  بیشتر  که  نه  کن،  استراحت  رو  روز 

چسبه! خیلی وقته با هم  گذاشتم، بیا با هم چای بخوریم که تو هوای سرد می

 گپ نزدیم. « 
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ها  نار حوض تکیه داد؛ دستکشمطهره به داخل خانه برگشت و مهدخت جارو را ک

را از دستش بیرون کشید و سمت خانه رفت. وارد خانه که شد، عطر خوش غذا  

 در فضای خانه پیچیده بود.

کنی غذات اینقدر عطر و بو داره؟ آدم سیرم که باشه مطهره خانوم چکار می  -

 باز با این بوی غذا، دلش ضعف میره. 

های  ای تازه دم و ظرفی از بیسکوییتمطهره با سینی کوچکی که دو فنجان چ 

پزم. واسه غذا کنجدی داشت، وارد سالن شد و گفت:» هیچی، فقط با عشق می

 که وقت بذاری و با دل و جون بپزی، هم خوش طعم میشه، هم خوش عطر!« 

هایش  سینی را روی میز گذاشت و با همان لبخند همیشگی نقش بسته روی لب

 کیوان؟ پدرت، مهران؟«گفت:» چه خبرا؟ عسل چطوره؟ 

با بیرون دادن نفسش گفت:» عسل که خداروشکر  مهدخت لبخند نرمی زد و 

خیلی بهتره، تو فکر افتاده پیگیر بشه و درسش رو باز ادامه بده. کیوان هم که  

گرده باز من میام  بینم، صبح که میرم اون میره بیرون؛ عصر که برمیزیاد نمی 

 بینمش.«حافظی میخونه. در حد سالم علیک و خدا
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 نگاهش غمگین شد و آهی کشید. 

که   - حرف  میگیره.  حواس  اختالل  داره  انگار  نیست،  خوش  زیاد  حالش  بابا 

ای که داره توی خودش میریزه طفلی، مهران هم که تا بزنه، هر غصهتونه  نمی

تکلیف قتل گودرز روشن نشه، کارش گیره. این کارای پلیسی و دادگاهی هم که  

کشه تا یه پرونده به سرانجام برسه. خدا خیرش بده  دیدین چجوریه! طول می 

 کنه! این آقای یزدانی رو که پیگیری می

 داشت و سمت مهدخت گرفت.مطهره فنجان چای را بر

غصه نخور دخترم، خدا بزرگه. همین اندازه که حکم اعدامش نیومد باید خدا   -

 رو شکر کنید. حاال دیر یا زود آزاد میشه بالخره.

مهدخت فنجان را گرفت و جواب داد:» آره، اما خب مهران هم خیلی عوض شده. 

 تر شده.« ی قبل پژمرده افسردگی گرفته انگار، هروقت میرم مالقاتش از دفعه

ها کامشان هایشان گفتند و با شیرینی بیسکوییتبا تلخی چای، از تلخی غصه

 ها. را شیرین کردند و دل سبُک کردند از بار غم
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ساعتی از غروب گذشت و باز مطهره در تنهایی و سکوت خانه نشسته و خودش  

وئیچ و کلید را جلوی  را با مطالعه سرگرم کرده بود که پرهام به خانه برگشت. س

 در از جا کلیدی آویزان کرد و با صدای رسا گفت:» سالم مامان، خسته نباشی.«

 مطهره کتاب را بست و لبخند روی لبش نشست.

 سالم عزیز دل، تو هم خسته نباشی مادر. چه خبر؟  -

آورد و گفت:» خبر سالمتی، هیچی. امروزم مثل  پرهام کاپشن را از تنش در می

 گه... « روزای دی 

 رفت که مطهره صدا زد:» بیا بشین باهات حرف دارم.«سمت اتاقش می 

ی پا چرخید و به مادرش نگاه کرد؛ با تلخندی گفت:» مامان  پرهام روی پاشنه

خوای راجع به نگار و این مسائل حرف بزنی باید بگم من از خیرش گذشتم. اگه می

» 

 مطهره از جا برخاست و سمتش رفت.  
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گفتی خیلی از نگار خوشت اومده، خیلی به دلت  گذشتی؟! تو که میاز خیرش    -

 خیالش شدی؟!نشسته. به همین راحتی بی

ای که برای من نیست آره، وقتی نمیشه چکار کنم؟ این چه شرطیه آخه؟ خونه  -

 ی دخترشون؟ رو ازم طلب کردن که بزنم پشت قباله

؟ مگه من غیر از تو کسی مطهره ابرو کج کرد و گفت:» کی گفته مال تو نیست

رسه؟ خب االن سند رو  رو دارم؟ بعد از من مگه این خونه به کسی غیر از تو می

 میدم بهت!«

ای روی دستش  پرهام قدمی جلو رفت و دست مادرش را گرفت، با محبت بوسه

گذاشت و لب باز کرد:» الهی دورت بگردم، خدانکنه من دنیا رو بعد از تو ببینم.  

تا دو سال دیگه دست یزدانی موندگاره، بعدم که قسطا رو دادم،   اولش که سند

خواد با همون یه واحد سند رو دو دستی تحویل خودت میدم. نگار اگه منو می

 ای بخواد. اگه نه که ...«آپارتمان نود متری اجاره

حساب   به  رو  پول  داری  ماه  به  ماه  که  تو  گفت:»  و  پرید  میان حرفش  مطهره 

 گیرم!«خب میرم با یزدانی حرف میزنم و سند رو می مهدخت میریزی،
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آلود لب باز کرد:» مامان گلم، من اگر در حال مرگ هم بودم شما نرو پرهام حرص

 با آقای یزدانی حرف بزن؛ چه برسه برای سند!« 

از   دور  مادر،  نکنه  وا... خدا  گفت:»  متعجب  و  کرد  نازک  مطهره پشت چشمی 

 مگه چکار کرده؟!«  جونت! بعدم بنده خدا یزدانی

 کاری نکرده اما ازش خوشم نمیاد. -

 گرد کرد. پرهام این را گفت و سمت اتاقش عقب

*** 

منتظر   و  میانداخت  نگاه  ساعتش  به  مدام  مهدخت  و  نمانده  غروب  تا  چیزی 

رسیدن کیوان بود. عسل روی کاناپه، مقابل تلوزیون نشسته و مستند پرندگان 

 یون کمی بلند بود. کرد و صدای تلوز را نگاه می

صدای زنگ آیفون بلند شد و مهدخت سمت آیفون رفت؛ با دیدن تصویر حامین،  

 کنه؟!«جا چکار میابروهایش باال پرید و زمزمه کرد:» این یارو این

 با تردید گوشی آیفون را برداشت و جواب داد:» بله؟« 
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 سالم، ببخشید آقا کیوان تشریف دارن؟ -

 نخیر، نیستن!   -

 شما عسل خانومید؟ میشه تشریف بیارید دم در؟ -

 مهدخت تای ابرویش را باال پراند و گفت:» یه لحظه... « 

کرد که عسل پرسید:» کی بود  گوشی را گذاشت و شال را روی سرش مرتب می 

 مهدخت؟« 

 مهدخت سمت در رفت و جواب داد:» االن میام میگم بهت« 

ی کرد و پشت در که رسید، نفس نفس  های سریع و بلند، ططول حیاط را با قدم

زد. آب دهانش را فرو برد و در را باز کرد. حامین که مؤدبانه و متبسم، پشت  می

در به انتظار ایستاده بود با دیدن مهدخت، لبخند روی لبش خشکید و ابرو در  

 هم کشید.

 جا؟! شما؟ این -

 مهدخت سر جنباند و لب زد:» دقیقأ سؤال منم همینه!«
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 شانه باال انداخت و سرش را به طرفین تکان داد.حامین 

 هیچی... من با آقا کیوان کار داشتم!  -

 بله، اما بعدش گفتین عسل خانوم!   -

گین عسل!  حامین لبخند کجی زد و با پوزخند گفت:» خوبه خودتون دارین می

 پس چرا شما اومدی؟! «

 مهدخت حق به جانب ایستاد و لب فشرد.

عسل   - دوست  می   جونمن  وقتی  نداشت  دلیلی  رو  هستم!  شما  عسل  دونم 

 شناسه بذارم بیاد باهاتون حرف بزنه!«نمی

حامین با همان پوزخند تمسخرآمیز ادامه داد:» نخیر، فکر کنم شما هنوز تو جو  

کنی قبل از هر مالقاتی باید با جنابعالی هماهنگ  منشی بودن هستی و فکر می

کیوان و عسل خانوم بگید واسه شب جمعه،    بشه؛ در هر صورت لطف کنید به آقا

 شام تشریف بیارن منزل ما!« 

 وقت؟! به چه مناسبت اون -
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حامین لب باز کرد تا جوابی بدهد که ماشین کیوان، مقابل در متوقف شد. کیوان  

ای شکاک از ماشین پیاده شد و نگاهش بین مهدخت و حامین چرخید.  با چهره

 گفت:» سالم آقا کیوان!«حامین با دیدنش لبخندی زد و 

مردد دستش را جلو آورد و سالم کرد که حامین گفت:» شماره و آدرستون رو از  

اما گفتم حضوری   بزنم  زیاد! خواستم زنگ  اصرار  با  البته  یزدانی گرفتم،  آقای 

بردینش درمانگاه  اینکه اون روز  از  برای تشکر  بهتره. راستش مادرم خواست 

 حالش خوب نبود؛ اما امروز گفت حتمأ بیام و بگم!«  شما رو دعوت کنه، این مدت

به تشکر نیست.   نیازی  نکردم،  کار خاصی  لبخندی زد و گفت:»  نیمچه  کیوان 

 ام بود!« وظیفه

و  - نشکن  رو  مادرم  دل  ضمن،  در  شد!  گرفته  وقتت  ساعت  چند  اصال...  نه 

 دعوتمون رو قبول کن.

ب زد:» باشه، ممنون. آدرس  نگاه کیوان بین مهدخت و حامین چرخید و ناچار ل

 کنم که نیازی نبود تو زحمت بیوفتین.«رو برام بفرست، اما بازم تأکید می

 شیم.زحمتی نیست، خیلی هم خوشحال می -
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دوستِ  خانوم  سرکار  گفت:»  لبخند کجی  با  و  مهدخت چرخید  نگاهش سمت 

 م.« شناس! شما هم اگر قدم رنجه بفرمایید تشریف بیارید خوشحال میشوظیفه

مهدخت پشت چشمی نازک کرد و لب زد:» ممنون از لطفتون، دوستان به جای 

 ما!« 

 حامین لبخندش را به زحمت جمع کرد و رو به کیوان خداحافظی کرد. 

*** 

ها از مغازه، نسیم با خستگی روی صندلی نشست و تکیه  با بیرون رفتن مشتری

آمد بودند. با دیدن زوج زد؛ نگاهش به بیرون مغازه بود و مردمی که در رفت و  

قدم  و  بودند  گرفته  را  یکدیگر  دست  که  پچجوانی  هم  گوش  کنار  پچ  زنان 

خندیدند، دلش هوایی شد. دستش را توی جیب برد و  کردند و ریز ریز میمی

 اش را برداشت؛ برای سپهر پیامکی فرستاد. گوشی

 گیری! دلتنگت شدم. سالم عزیزم، خوبی؟ خبری ازم نمی -
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ی گوشی دوخته  ه طول کشید تا جوابی بدهد و نسیم چشم به صفحهچند لحظ

 بود.

کنی و صبحم تا ظهر خوابی، تقصیر  سالم، خوبی؟ تو هرشب تا دیروقت کار می   -

 من چیه؟

 کنم، خب خسته میشم. خوبه خودت میگی تا دیروقت کار می -

تونم شب رو تا دیروقت منتظر بمونم، پس کنم، نمی منم صبح تا شب کار می  -

 ای نکن!  گله

مثل همیشه لحنش سرد و طلبکارانه بود، سردی کالمش، خستگی دخترک را  

 بیشتر کرد و پشیمان شد از پیامی که فرستاده بود.  

 جوری پیش اومده، میگی چکار کنم؟ مجبورم!  حاال که این -

 خوای امشب بیام دنبالت؟!  اگه می -

خوای!« و بالفاصله نسیم نیشخندی زد و استهزاءآمیز زمزمه کرد:» هه... اگه می

 جواب داد.
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 خوام!  نه، نمی -

 بندی داره؟خانوم این لباس خواب صورتیه رنگ -

جواب  تا  کرد  بلند  سر  و  گذاشت  توی جیب  را  گوشی  جوانی،  دختر  با صدای 

 مشتری را بدهد.  

 زیزم، بنفش، سفید و آبی هم داره.بله ع -

 دخترک با لبخند عمیقی لب زد:» میشه از هر رنگ یه دونه برام بیارید ببینم؟«

 نسیم با خوشرویی جواب داد:» بله حتما« 

قفسه، رنگ داخل  از  با ذوق،  خواست  که دختر جوان  بردارد  را  های مختلفش 

 لباس قشنگه بخرم؟!«جان، بیا ببین این  سمت بیرونِ مغازه صدا زد:» محسن 

ی آشنا و خندان محسن، اختیار سمت در چرخید و با دیدن چهرهنگاه نسیم بی 

ی ویترین گرفت تا تعادلش را حفظ کند اما نگاه  قلبش فرو ریخت. دستش را لبه

 شد.  های محسن جدا نمیای از چشماش لحظهلجام گسیخته

 کدوم لباس عزیزَ... -
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ف در دهانش ماسید و رنگ از رخش پرید. با صدای محسن هم با دیدن نسیم، حر

ها بود، هر دو به خودشان آمدند و نگاه از هم  دختر که غرق در تماشای لباس

 برداشتند. 

 ببین این لباس رو؛ خیلی فانتزی و قشنگه خوشم اومده! -

 محسن به زحمت لبخند زد و سعی در کنترل لرزش صدایش داشت.

 عزیزم.  خب... اگه دوسش داری بخر -

 بندی نیاوردی واسم...  خانوم رنگ -

 این را گفت و باز با ذوق رو به محسن پرسید:» کدوم رنگش قشنگه؟«

هایی مرتعش،  ی گلویش را به سختی مهار کرد و با دست نسیم مهمان ناخوانده

 ی ویترین گذاشت. شان روی شیشهچند لباس از قفسه برداشت و مقابل

ها بودند و نسیم در حالی که عرق سردی سی لباسمحسن و دخترک مشغول وار

خواست که سینه را بشکافد و ها میبه تنش نشسته بود و قلبش از شدت تپش

اش بود. زوج  بیرون بزند، نگاهش را به محسن دوخته و غرق در افکار گذشته
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جوان دیگری وارد مغازه شدند و پسر جوان با لبخند گفت:» آقا محسن اینقدر  

 نباش؛ بهت گفتم بیا بریم اول کُت بخریم.«ذلیل زن

های نسیم به کف دست فشرده شد و از شدت فشار پوست دستش سوخت. ناخن

شنید و حریف لرزش پاهایش نبود؛ نگاهش به دختر جوان صداها را واضح نمی 

دید که محسن را دارد! با نگاهی موشکافانه  ترین زن دنیا می بود و او را خوشبخت

کرد و تک تک اجزای صورتش را از  انتخاب محسن را برانداز می  اش،به چهره

ای رنگ، ابروهایی بلند و کشیده، لب و  هایی درشت و قهوهنظر گذراند. چشم 

 فرم. بینی به اندازه و خوش

 خوام، ممنون.  خانوم این رنگ سفیدش رو می -

پیشانی داخل کیسهبا پشت دست عرق  را  لباس  و  گرفت  را  کی ی پالستی اش 

 گذاشت که یکی از دخترها پرسید:» خانوم حالتون خوبه؟«

 جانی لب زد:» بله خوبم«سعی داشت نگاهش به محسن نیوفتد و با لبخند بی

 دست محسن جلو آمد و کارت بانکی را سمتش گرفت.



www.taakroman.ir  

 
  

 
772 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 بفرمایید -

حواس بود که چند لحظه  دست لرزانش را جلو برد و کارت را گرفت، آنقدر بی

نمی مات اصال  و  کرد  نگاه  کارت  به  هر  زده  به  بود؟!  چقدر  لباس  قیمت  دانست 

های  که زوجسختی که بود پول لباس را حساب کرد و کارت را تحویل داد. همین

صندلی نشست؛ بغضش  جوان از مغازه بیرون رفتند، زانوانش خم خورد و روی  

 غلتیدند.امان روی گونه میهایش بیترکید و اشک

آنکه  زانیار با دو مانکن خالی از لباس که در دست داشت وارد مغازه شد و بی

 حواسش به نسیم باشد گفت:

رنگ بده تن اینا کنم بذارم پشت  خانم صفاری یه دو تا بلوز قشنگ و خوش  -

 ویترین. 

ی  اشت و به پشت سر نگاه کرد که با دیدن حال آشفتهها را روی میز گذمانکن

 نسیم، ابروهایش باال پرید.

 خانوم صفاری! خوبی شما؟!   -
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 دخترک آهسته سر جنباند و لب زد:

 خوبم، یعنی خوب میشم. -

بغضش را فرو برد و کمی از بطری داخل لیوان مخصوص به خودش آب ریخت.  

 کرد:کرد و لب باز زانیار با تأثر نگاهش می

یه چیزایی از رضا شنیدم؛ که داداشتون مریض احوالِ و یه سری مشکالتی    -

 تونی کار کنی یعنی هنوز خوشبختی! دارین. اما باور کن همین که می

 هایش کشید و با پوزخندی گفت: نسیم دست روی گونه

 ریزم! آره خب، اشک شوق می -

و پینه دوزی شده وارد همان لحظه، زنی متکدی با چادر سیاهی رنگ و رو رفته 

اش را از دست داده بود. سمت نسیم  مغازه شد. نیمی از صورتش سوخته و بینایی

ای خیره ماند و بعد از کشوی میز،  آمد و درخواست کمک کرد. نگاه نسیم لحظه

یک اسکناس دو هزاری برداشت و سمت زن گرفت؛ زن که دستش را از زیر چادر 

باخته جزرنگ  آورد،  بیرون  و    اش  نداشت  چیزی  کناری  و  کوچک  انگشت  دو 
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ها نیز سوخته بود. پول را با همان دو انگشت گرفت و دعاگویان از  مابقی انگشت

 مغازه بیرون رفت. زانیار لبخند کمرنگی زد و گفت: 

 دیدی گفتم هنوزم خوشبختی!   -

قفسه از  و  نزد  حرفی  لباسنسیم  برد.  ی  زانیار  برای  و  کرد  انتخاب  بلوز  دو  ها 

 گوشی در جیبش به لرزه افتاد و آن را برداشت، سپهر پیامک فرستاده بود.  

 ها زود قهر نکن، آدرس مغازه رو بفرست تا شب بیام دنبالت! مثل بچه -

 دندان فشرد و با غیظ نوشت:

 خوام بیای دنبالم!ام، نه قهر کردم. کامال جدی گفتم، نمی نه بچه -

از جا برخاست؛ چند مشتری دیگر وارد   گوشی را با غیظ توی جیبش انداخت و

ای  ی محسن و آن دختر برای لحظهمغازه شده بودند. فکرش درگیر بود و چهره

چشم پیش  نمیاز  دور  حواسهایش  با  مشتریشد!  جواب  و  پرتی  میداد  را  ها 

 لرزید. گوشی که روی حالت ویبره بود، مدام در جیبش می
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دا خواست  و  برداشت  را  گوشی  کالفگی  به با  چشمش  که  بگذارد  کیفش  خل 

ی اعتباری ناشناس... با اندک شماره افتاد؛ برخالف تصورش، سپهر نبود! شماره 

 تعللی جواب داد:

 بله؟  -

 ای سکوت بود و بعد صدای آشنایی از پشت خط به گوش رسید. لحظه

 نسیم...  -

های قلبش نامنظم شد و بغض به گلویش چنگ زد؛ دهانش قفل شده باز تپش

 چرخید تا جوابی بدهد. و زبانش نمی بود

 زنی؟ الو... نسیم؛ حرف نمی  -

ی اشکش جوشید و گوشی را از گوشش فاصله داد، تماس را قطع کرد و  چشمه 

بار دیگر توان ماندن را  با خاموش کردن گوشی، آن را داخل جیب انداخت؛ این

را برداشت    ها بود که نسیم کیفشنداشت. زانیار سرگرم جواب دادن به مشتری

 و با صدایی مرتعش رو به زانیار گفت: 
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 تونم برم؟من حالم اصال خوب نیست، می -

 زانیار کمی نگاهش کرد و با ابروهایی در هم لب زد: 

 بله، تشریف ببرید. -

ی سر خداحافظی کرد و از مغازه بیرون رفت. هوا سرد بود اما سرمایی  با اشاره 

نمی  داغ حس  بود؛  داغ  تنش  و  گونهکرد  از همیشه...  و  تر  بود  گرفته  گر  هایش 

میچشم  می هایش  حس  سرش  توی  شدیدی  درد  و  سوخت.  چیز  هیچ  و  کرد 

نمی هیچ به درستی  را  برفی کهکس  آن  زیر  که  نبود  نرمک   دید. حواسش  نرم 

شروع به باریدن کرده، چقدر پیاده رفت! تنها زمانی کنار خیابان ایستاد که حس  

های دست و پایش یخ بسته و خشک شده. برای تاکسی دست تکان  کرد انگشت

 درنگ سوار شد.  داد و با متوقف شدن تاکسی، بی

 با صدایی ضعیف آدرس مقصد را به راننده گفت. ساعتی بعد ماشین جلوی در 

حالی از ماشین پیاده شد، قدمی برنداشته بود شان متوقف شد و نسیم با بیخانه

 که راننده صدا زد:

 خانوم... کرایه؟  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
777 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

سمت ماشین برگشت و زیپ کیفش را کشید تا پول بردارد که صدای نوید را  

 شنید.

 نسیم! -

*** 

ا روی  عصر روز پنجشنبه بود و عسل مقابل آینه ایستاده و غرولندکنان شال ر

 کرد. سرش مرتب می

حاال دو قدم راه اونا رو یه درمانگاه بردی دیگه،  مهمونی واسه چیه اه... برم    -

 ی یه آدمی که کال چند لحظه بیشتر ندیدمش! خونه

 کیوان ابرو در هم کشید و گفت: 

شون، نون و نمکشون رو بخوریم  خوایم بریم سر سفرهعسل خوب نیست می  -

 آ!زنیپشت سرشون حرف می  جوریبعد داری این

جا بشینی  دستشون درد نکنه، لطف کردن اما خودت یه لحظه فکرکن! تو اون -

 با پسرش اختالط کنی، من بشینم کنار مادرش چی بگم آخه؟! 
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 کیوان با نیشخند جواب داد:

 خصوصیات اخالقیت رو بگو، بلکه پسندید اومد خواستگاری!   -

 ه اعتراض باز کرد:عسل صدایش را باال برد و لب ب

 عه کیوا...ن! لوس.  -

 کیوان با لبخند مالیمی که روی لب داشت، سمت کاناپه رفت و گفت: 

 زود باش دختر، دیر شد. -

 روی کاناپه به انتظار آماده شدن عسل نشست که صدایش را شنید.

 کاش حداقل مهدخت میومد باهامون. -

یلش را از روی عسلی مقابلش ای فکر کرد و لبخندش کش آمد؛ موباکیوان لحظه

 ای طول نکشید که تماس وصل شد. ی مهدخت را گرفت. لحظهبرداشت و شماره 

 الو، سالم آقا کیوان. -

 سالم، خوبی؟  -
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 ممنون، خوبم. امری داشتین؟ -

 ای مکث گفت: کیوان با لحظه

 خواستم بگم نمیای بریم مهمونی امشب؟او...م، می -

 لب زد: مهدخت مِن مِن کنان و مردد

 تونم تحمل کنم!  دونم. راستش... اصال این پسره حامین رو نمیاو...م، نمی -

در وجودش   گرفت، حس خوشایندی  دندان  به  لب  و سوک  نرم خندید  کیوان 

 شکل گرفته و با لحن مالیمی گفت:

 اگه من ازت خواهش کنم چی؟ -

ای سکوت کرد  هایش رنگ گرفت و لب گزید؛ لحظهآن سوی خط مهدخت، گونه

 و جواب داد:

 برای ساعت چند آماده باشم؟  -

 نمایی گفت:کیوان با لبخند عمیق و دندان

 مونیم. عجله نکنید! ما االن راه میوفتیم، آماده نبودین منتظر می -
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  برد:با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد و صدایش را باال

 دیگه غر نزن عسل خانوم... مهدخت جونتم میاد باهامون! -

 عسل از اتاق بیرون آمد و با خوشحالی گفت: 

 کنی! واقعا میاد؟ شوخی می -

 آره، زنگ زدم گفتم آماده بشه.  -

*** 

ی آن،  ی بخار گرفتهی اتاقش ایستاده و با انگشت روی شیشهپرهام کنار پنجره

و با دست دیگر گوشی را گرفته و با نگار صحبت    کشیدخطوط کج و ماوج می

 کرد. می

ها رو باال  پدرت مِلکی رو ازم خواسته که متعلق به من نیست! اگر تعداد سکه  -

 کردم اما آخه این خونه... برد به جون خودم قبول میمی

 آن طرف خط، نگار با شک و دو دلی لب باز کرد:
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چند  - رو  حرفی  یه  بگم؛  چجوری  می  راستش...  میوقته  اما  بگم  ترسم خوام 

 ناراحت بشی! ولی خب اینم یه راهیه برای راضی کردن بابام.

 پرهام ابرو در هم کشید و گفت: 

 خب بگو... قول میدم ناراحت نشم!  -

کنه؟ اگه عذرش رو بخواین  او...م، ببین... االن مهدخت تو اون خونه چکار می  -

 جا بره... بعد...و بهش بگید از اون

 پرهام گنگ لب زد: 

 بعد چی؟ -

تنهاست، می  - ما  مطهره خانوم که  بگی  بابام  به  تو هم  و  باال زندگی کنه  تونه 

 جوری بابام...کنیم نه یه واحد آپارتمان فسقلی؛ اینجا زندگی میاون

 پرهام حرفش را قطع کرد و گفت: 

خونه بره اما   نه... اصال امکان نداره. مادرم به خاطر دل من حاضره کال از این  -

 محاله بذاره مهدخت رو بیرون کنیم!  
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 نگار با حسی از حسادت و حرص، معترض شد: 

چرا آخه؟ اون خودش خانواده داره، بره پیش اونا. تازه من بهتون چیزی نگفتم    -

دونید تو فامیل و همسایه اما حاال که صحبتش شد بگم که به خاطر اون دختر می

ده؟ روز عقدکنون خیلیا بهم گفتن تو این خونه  چقدر پشت سرتون حرف در اوم

که یه پسر جوون و مجرد هست چه معنی داره مهدختم باشه؟! حتی بعضیا بهم 

تأثیر نبود که مامان و بابای من  گفتن چطور جواب مثبت دادی؟ این حرفا بی می

زود جوش آوردن و مجلس رو بهم زدن. باورکن اگه مهدخت از اونجا بره مامان  

 من دلشون نرم میشه و کوتاه میان.  بابای

های نگار شد؛ با نفسی که از سینه بیرون  پرهام مردد بود و فکرش درگیر حرف

 داد گفت:

 کنم. فعال کاری نداری؟باشه، یه فکری می -

 نه، به مطهره خانوم سالم برسون. خداحافظ  -

خداحافظی کرد و با قطع تماس، گوشی را در دست فشرد و خواست از پنجره  

فاصله بگیرد که نگاهش متوجه درب حیاط شد. کیوان را دید که با کارتن بزرگی  



www.taakroman.ir  

 
  

 
783 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

پله  سمت  و  شد  حیاط  وارد  داشت  دست  در  رفت، که  باال  که  پله  از  رفت.  ها 

هنش بیشتر از قبل  های پرهام بیشتر در هم فرو رفت و از پنجره دور شد. ذاخم

 داشت. درگیر شد و عصبی میان خانه قدم برمی 

*** 

شده بود و منتظر رسیدن کیوان و عسل بود که زنگ خانه به صدا    مهدخت آماده 

 درآمد؛ آیفون را برداشت.

 بله  -

 صدای کیوان به گوشش رسید که گفت: 

 کنی یه لحظه بیام باال؟کیوانم؛ در رو باز می -

 کرد و مردد گفت:مهدخت گنگ لب کج 

 بفرمایید. -



www.taakroman.ir  

 
  

 
784 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

دکمه را فشرد و پرده را کنار زد؛ کیوان را دید که با کارتنی در دست، وارد حیاط 

شد و از پله باال آمد. در سالن را باز کرد و کیوان وارد شد؛ کارتن را داخل سالن 

 گذاشت با لبخند سالم کرد.

 سالم، این چیه؟!   -

 کیوان با لبخند کجی جواب داد: 

 حدس بزن!  -

 دخترک شانه باال انداخت و سر تکان داد:

 دونم! نمی -

همان دَم، صدای خش خشی از داخل کارتن بلند شد و مهدخت چشم درشت 

 کرد؛ با اندک هراسی لب زد: 

 اس؟!صدای چیه؟ موجود زنده -

 خب بازش کن ببین. -

 مهدخت قدمی عقب برداشت.
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 نه... خودت باز کن! -

د و روی زانو نشست، مهدخت کنجکاو به کارتن چشم  لبخند کیوان عمیق ش

باز شدن درب کارتن، قفسی را داخل کارتن دید که یک بچه  با  بود و  دوخته 

های گرد و سیاهش را هراسان به باال دوخته  ای رنگ، تیلهسنجاب کوچک و قهوه

 کرد. هینی کشید و با ذوق گفت:بود و نگاه می

 وا...ی، سنجا...ب! جونم... -

 را برداشت که کیوان گفت:  ت دراز کرد و با باز کردن در قفس آندس

میاد، داشتیم میومدیم خریدم. داخل   - از سنجاب خوشت  عسل گفت خیلی 

 کارتن گذاشتم که سورپرایز بشی.

 مهدخت از شوق زیاد، لب به دندان گرفت و با ذوق سنجاب را نوازش کرد. 

ناز و خوشگله. پس واسه همین  دونم چجوری تشکر کنم! چقدر  ممنون، نمی  -

 دیر رسیدین!؟

 آره، خوشحالم که خوشت اومده. حاال بریم که دیگه مهمونی حسابی دیر میشه.   -



www.taakroman.ir  

 
  

 
786 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

های مهدخت آزاد کرد و چموشانه روی دستش سنجاب خودش را از حصار دست 

سمت   بیبه  و  شد  مور  مور  تنش  مهدخت  رفت؛  باال  بلند شانه  صدای  با  اراده 

 خندید و گفت: 

 وای قلقلکم میاد، بَرِش دار!   -

اش برداشت و داخل  کیوان دستش را جلو برد و با احتیاط سنجاب را از روی شانه

قفس   داخل  و  آورد  بیرون  بلوط  کمی  تنش،  کاپشن  جیب  از  گذاشت.  قفس 

 گذاشت و گفت:

 گردیم، گرسنه نمونن! یه کم آب هم بیار. میتا بر -

مهدخت سمت آشپزخانه رفت و کمی آب آورد؛ کیوان ظرف آبخوری قفس را از  

 کرد که مهدخت با نگاهی قدرشناسانه لب باز کرد: آب پر می

 ای بود. العادهممنونم، واقعا خوشحال شدم. سورپرایز فوق -

 لبخند ملیحی گفت:کیوان نگاه پرمحبتی به مهدخت انداخت و با 
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سخت  - تلختوو  و  دادی؛  ترین  بهم  رو  هدیه  قشنگترین  زندگیم،  روزای  ترین 

می کاری  هر  لبخندت  و  خوشحالی  واسه  عسل!  همیشه خندیدن  برای  کنم، 

 مدیونتم.

 خون به صورت دخترک دوید و شرمگین، نگاهش را دزدید و لب زد:

 کاری نکردم، وظیفه بود.   -

در رفت و کیوان از جا برخاست، ردپای شوق و لبخند   با برداشتن کیفش سمت

می حس  و  بود  کیوان  صورت  روی  میهنوز  همیشه  از  تندتر  قلبش  تپد.  کرد 

 دوشادوش هم از خانه بیرون رفتند. 

ای کوچک  ساعتی بعد ماشین کیوان مقابل منزل آقای جلیلی متوقف شد؛ خانه

 ق باالی شهر.ای معمولی و دور از زرق و بر و ویالیی در منطقه

ای که داخلش یک ی هدیهگل و بستهکیوان زنگ خانه را فشرد و چند شاخه 

 روسری ابریشمی برای قدردانی از آن زن بود را دست عسل داد و گفت: 

 هدیه رو تو بهش بدی بهتره، یجوری نیست من... -
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 ها را سمت کیوان گرفت و گفت: عسل، هدیه و گل

کنه البد حاال  یست! اتفاقا من بدم با خودش فکر میوا! دختر چهارده ساله که ن  -

 عاشق سینه چاک پسرشم! 

 مهدخت پقی خندید و لب زد:

 ی دیالق مغز فندقی...اونم حامین! پسره -

خنده داشت  سعی  که  طوری  ظریفی،  اخم  با  تشر  کیوان  بدهد  قورت  را  اش 

 شیرینی زد:

 عه مهدخت خانوم! -

 صدای حامین از حیاط به گوش رسید. 

 اومدم... -

ها را با وسواس و مالحظه در دست کیوان آهسته گلویی صاف کرد و هدیه و گل

ی حامین در چارچوب در ظاهر شد و با  گرفت. در باز شد و قامت بلند و کشیده 
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ها استقبال کرد. برخالف همیشه که با مهدخت کلکل و بحث  رویی باز از مهمان

 ها را به داخل منزل راهنمایی کرد. ار برد و آنبار نهایت احترام را به کداشتند این

ای اما بسیار ای داشتند، خالی از هر گل و گیاه یا حوضچهحیاط کوچک و ساده

تمیز و مرتب. وارد خانه که شدند نهایت سادگی را میشد دید و چیدمان خانه  

های همرنگ آن  بسیار معمولی بود. دو فرش دوازده متری زرشکی رنگ و پشتی

ی سالن بود و  ردیف کنار دیوار چیده شده بودند. میز تلفن کوچکی گوشهکه  

اینچ رنگی اما قدیمی. یک اتاق و آشپزخانه ای ۲۴میز تلوزیون با یک تلوزیون  

خورد. مادر حامین با لبخند عمیق  نه چندان بزرگ در انتهای سالن به چشم می 

هدیه را بااحترام    ها وو پرمهری سمتشان آمد و خوش آمد گفت که کیوان گل

 خاصی سمتش گرفت. 

 ها و هدیه را گرفت و با لبخند گفت:زن، گل

 دستت درد نکنه مادر، چرا زحمت کشیدی؟ شرمنده کردی!  -

 کنم، قابل شما رو نداره. دشمنتون شرمنده.خواهش می -
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ای از سالن نشستند و حامین برای پذیرایی  بعد از احوالپرسی و تعارفات، گوشه

شپزخانه رفت و مادرش کنار مهدخت و عسل نشست. مهدخت نگاهی سمت آ

به اطراف خانه انداخت و قاب عکسی روی دیوار از یک دختر جوان دید که لبخند  

ی قاب بود. عسل آهسته کنار گوش  روی لب داشت و نوار مشکی رنگی گوشه

 مهدخت لب زد:

 یعنی زن حامین بوده؟ -

 مهدخت شانه باال انداخت و پچ پچ کرد:

 دونم!شاید... نمی  -

 زن رد نگاه مهدخت و عسل را گرفت و با دیدن عکس لب باز کرد: 

 دخترمه... پروین! ناراحتی کلیه داشت.  -

 آهی کشید و بغض در صدایش نشست.

حامین هر چی داشت و نداشت رو خرج کرد و برای این دختر... اما آخرش هم   -

 ! نموند
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ی چشمش نشسته بود را با پر روسری گرفت و دخترها و قطره اشکی که گوشه

کیوان با تأسف، خدابیامرزی گفتند. زن به زحمت با لبخندی تصنعی، غم را از  

 اش زدود و ادامه داد: چهره

درآمدش خوبهبچه  - یه شرکتِ خصوصی...  کارمند  یا ام  داشته  ولی هر چی  آ 

نی و زندگیش رو گذاشت پای ما... گاهی میگم کاش خرج پروین کرد یا من! جوو

زودتر بمیرم بلکه این پسر رنگ خوشی و راحتی ببینه. جز دردسر براش چیزی  

 ندارم.

 کیوان با عطوفت گفت:

 ان. خانوم... دور از جون، خدا حفظتون کنه. مادر و پدر نعمتچه حرفیه حاج -

 خندزنان گفت:حامین با سینی چای از آشپزخانه بیرون آمد و لب

باز نشستی به روضه خوندن مادرِ من؟ خدا رو خوش نمیاد کام مهمونت رو تلخ    -

 آ! یه چی بگو بخندن نه اینکه بغض کنن.کنیمی

 زن نرم و مالیم خندید و گفت: 
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 بخندن؟ باشه... خودت گفتی بگو!   -

 رو به کیوان و دخترها لب باز کرد:

 دیروز رفته بودم خواستگاری...  -

 کرد معترضانه گفت:طور که چای را تعارف میین همانحام

 ماما...ن! -

 توجه به اعتراض حامین ادامه داد: زن بی

ی ما از  بعد از سالی راضی شد باهام بیاد دختره رو ببینه... خونشون مثل خونه  -

ی در رو  ها بود. از اینایی که یه در وسط سالن داره و دو لنگهسازهمین قدیمی 

ها سوا میشه. پشت در رو لحاف تشک چیده بودن. نگو این  به هم، اتاقبندن  می

ها که از باالی در، حامین رو ببینه بعد اگر پسندید  دختر میره باالی لحاف تشک 

چای بیاره. چشمتون روز بد نبینه... در باز شد و دختر با هرچی لحاف تشک بود 

 افتاد وسط سالن...
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امین با شرم نگاهش را به زمین دوخته بود و  خندیدند و حهمگی بلند بلند می

می سرخی  به  صورتش  میرنگ  نرم  و  کشید  پیشانی  روی  دست  خندید. زد، 

 مادرش ادامه داد: 

خنده   - جای  هنوز  کنید  که  صبر  بود  شده  هول  چنان  حامین  مونده...  دارش 

دونست چجوری از خونه بره بیرون، راهشو گم کرده بود و اشتباهی رفت تو  نمی

اتاق دیگه! نگو خواهرای کوچیکتره دختره تو اون اتاق بودن و جیغ و دادشون    یه

رفت باال...  بابای دختره هم به جای اینکه اوضاع رو آروم کنه، شروع کرده فحش 

دونستم جلوی ننه و بد و بیراه به دختره و االن نزن کی بزن! منه بدبخت نمی

 بابای دختر رو بگیرم یا برم پی حامین!  

ها را خیس کرده بود و دست روی ی چشم ها، گوشهک همگی از شدت خندهاش

پرشور.  فشردند. فنجاندلشان می  و  گرم  و جمعشان  بود  های چای سرد شده 

کننده و بدی را پیش رو داشته باشد تا آخر  کرد میهمانی کسل عسل که فکر می

او را خاله مهمانی آنقدر با مادر حامین صمیمی شده بود که موقع خداحافظی  

 زد!رُباب صدا می
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ی آخر شب بود که خداحافظی کردند و راهی خانه شدند. عسل سر روی شانه 

مهدخت گذاشته بود و خوابش برده بود؛ کیوان نگاهی به آینه انداخت و خطاب 

 به مهدخت گفت: 

 موقع اومدن دوتاییتون خیلی ناراحت بودین، حاال مهمونی چطور بود؟ -

یادآوری با  لحظات خوش مهمانی، لبخند محوی روی لبش نشست و    مهدخت 

 جواب داد:

ای بودن. حتی دیگه از به من که خیلی خوش گذشت، آدمای ساده و صمیمی   -

 کردم نیست.حامین بدم نمیاد، اون آدمی که فکر می

 اخم ظریفی بین ابروهای کیوان نشست و گفت: 

 کنی؟!مگه به حامین فکرم می -

اخم نگاه  به  آینه  از  و  آمد  خودش  به  با  مهدخت  و  دوخت  چشم  کیوان  آلود 

 دستپاچگی لب باز کرد:
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عقل و بیخودی  کردم آدم بینه، منظورم دیدی که نسبت بهش داشتم! فکر می  -

 طوری نیست! باشه اما اصال این

وت کرده بود؛ اخم و سکوتش  کیوان اما نطقش کور شد و تا رسیدن به مقصد سک

از چشم مهدخت پنهان نماند. جلوی خانه که رسیدند با توقف ماشین، عسل سر  

 ی مهدخت برداشت و نگاهی به اطراف انداخت. رو به مهدخت گفت: از روی شانه

خوای به کارات برسی وگرنه کاش شب رو میومدی اس و میحیف فردا جمعه   -

 خونمون. 

دیگان  - شب  یه  میشاهلل  فردا  برم  ه...  شاید  بعدم  بزنم،  سر  بابام  به  خوام 

 زهرا. بهشت

 کیوان نگاهی انداخت و گفت: 

 خواستم فردا با عسل برم، بیام دنبالت با هم بریم؟اتفاقا منم می  -

 عسل مشتاقانه لب زد:

 آره، عالیه!   -
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 مهدخت سر کج کرد و با لبخند جواب داد:

 چه ساعتی میاین. فعال خداحافظ.  باشه، فردا باهام هماهنگ کنید که -

این را گفت و از ماشین پیاده شد، قبل از اینکه در را ببندد سر توی ماشین برد 

 و لب باز کرد: 

 به خاطر سنجاب هم بازم ممنون، شب بخیر.  -

کیوان   کنار  جلو  صندلی  روی  و  شد  پیاده  ماشین  از  عسل  مهدخت،  رفتن  با 

 کیوان انداخت و پرسید: نشست؛ حرکت که کردند، عسل نگاهی به

 دوسش داری؟ -

 کیوان ابرو در هم تنید و نامفهوم لب زد: 

 چی؟! -

 مهدخت رو میگم، ازش خوشت اومده نه!؟ -

آمیز های کیوان نشست و جوابی نداد، عسل ریز و شیطنتلبخند محوی روی لب

 خندید.
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االنم تو دونستم؛ واسه همین وقتی سنجاب رو بردی باال باهات نیومدم و  می  -

 مسیر مثال خوابیدم!

 ای مردانه سر داد و زیر لب زمزمه کرد:» ای مارمولک...«بار تک خنده کیوان این

 عسل با ذوق گفت: 

 پس از این به بعد بهش بگم زنداداش؟ -

نیم کند،  جمعش  داشت  سعی  که  لبخندی  میان  ظریفی  اخم  با  نگاهی  کیوان 

 انداخت و تشر زد: 

 نه...!   -

 ان چشم دوخت و ادامه داد:باز به خیاب

 خوام دوباره اشتباه کنم.هنوز زوده و از حسم بهش مطمئن نیستم؛ نمی -

 اش را جمع کرد و جدی شد. عسل خنده

 آره، موافقم... عجله نکن و بیشتر بشناسش. -
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ای سکوت کردند و کیوان به فکر فرو رفته و لحظات میهمانی را در ذهنش لحظه

 کرد که عسل دومرتبه پرسید: مرور می

وقتی حرف از حامین زد بهت بر خورد نه؟! چشام بسته بود اما از سکوتی که    -

 تون بود متوجه شدم. بین

 کیوان نفسش را بیرون داد و دنده عوض کرد.

ه جورایی حالم بد شد، یه حسی شبیه احساس خطر از یه  بر نخورد بهم... ی  -

به  اندازه که امشب طرز فکر مهدخت راجع  بعدم ممکنه همین  رقیب داشتن. 

ای دیده. اون وقت من حامین عوض شد، حامینم امشب مهدخت رو جور دیگه

 خیال قضیه بشم.به کل باید بی

 به خیابان دوخت و گفت: اش را به صندلی داد و نگاهش را  عسل با آسودگی تکیه

کنم مهدخت هم دوستت داره. نگاه  کنم، حس میاما من اصال این فکر رو نمی -

کنن؛ نگاه مهدخت به زنن، و ابراز احساسات می آدما بیشتر از زبونش حرف می 

 کنه.حامین معمولیه اما به تو یه جوری با محبت نگاه می
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فی نزد اما ذهنش عجیب درگیر  لبخند نرم و گیرایی کنج لب کیوان نشست و حر

 بود.

*** 

های بسته دستش را روی پاتختی  صدای آالرم گوشی بلند بود و کیوان با چشم 

گشت؛ با لمس گوشی زیر دستش، صدا را قطع داد و دنبال گوشی می حرکت می

لبه و  شد  اتاق  وارد  عسل  که  بخوابد  تا  برد  پتو  زیر  سر  دوباره  تخت  کرد.  ی 

 زد و معترض گفت:   نشست، پتو را کنار 

 خوابی؟! ساعت یازدهه... پاشو دیگه چقدر می -

 آلود جواب داد:کیوان خواب

 یه روز جمعه رو تعطیلم بذار بخوابم دیگه. -

کنه تو  اوال که خوب خوابیدی و االن لنگ ظهره، دوما هر کی ندونه فکر می  -

بزن به  زنی! سوما زنگ  وسط هفته از ساعت هفت صبح تا ده شب رو بیل می

 زهرا. مهدخت مثل اینکه قرار بود بریم بهشت
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 خیز شد و زیر لب زمزمه کرد:کیوان پلک باز کرد، نیم

 آخ راست میگی... پاک یادم رفته بود! -

 عسل چینی به دماغش انداخت و گفت: 

خوبه هنوز به حست مطمئن نیستی که اسمش میاد هول میشی، مطمئن بشی    -

 کنی؟!چکار می

بی حرفتو کیوان  به  شماره جه  و  برداشت  را  گوشی  عسل،  را های  مهدخت  ی 

 گرفت.

 وا خب از جا بلند شو یه آب به صورتت... -

اش را جلوی لب و  با وصل شدن تماس از طرف مهدخت، کیوان انگشت سبابه

 دهان عسل گرفت و دخترک حرفش ناتمام ماند. 

 الو... مهدخت   -

 هدخت به گوشش رسید.آلود و گریان ماز آن طرف خط، صدای بغض

 الو...   -



www.taakroman.ir  

 
  

 
801 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 کیوان با اضطراب از جا بلند شد و رنگ از رخش پرید.

 کنی؟ کجایی؟شده؟! چرا گریه میچی -

هایش جواب  عسل با نگرانی چشم به برادرش دوخته بود و مهدخت میان گریه

 داد: 

 خونه بابامم، بیا تو رو خدا!   -

 کیوان دستپاچه پرسید:

 شده خب؟ چه اتفاقی افتاده؟  چی -

 تونم بگم، فقط بیا لطفا...جوری نمیاین -

 باشه... باشه االن میام. آدرس رو بگو!  -

های  مهدخت با گفتن آدرس تماس را قطع کرد؛ کیوان سراسیمه و میان سؤال

ای بعد خواهر و برادر آشفته و  امان عسل، به سرعت لباس عوض کرد و لحظهبی

 ی مهدخت رفتند. سمت خانه نگراندل 
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ی پدری مهدخت که رسیدند، ماشین پلیس از کوچه بیرون آمد و نزدیک خانه 

کنجکاوی و  اضطراب  و  دیدند  در  را جلوی  رهام  ماشین  رفتند  که  شان جلوتر 

 بیشتر شد. 

هر دو از ماشین پیاده شدند و عسل فورأ زنگ خانه را فشرد. طولی نکشید که  

باز کرد   را  با اخمرهام در  با چشمو  از  هایی در هم سالم کرد. کیوان  هایی که 

 زد پرسید:نگرانی دو دو می

 چی شده؟ چه خبره؟ مهدخت کجاست؟ -

 رهام نفسش را بیرون داد و با کالفگی گفت: 

زن  - ظاهرا  باباشه،  کنار  تو خونه  قتل گودرز دست مهدخت  تو  مائده  باباشون 

 شه از خونه فرار کرده. داشته و وقتی فهمیده دستش داره رو می

 کردند که گفت:کیوان و عسل هنوز گیج و گنگ به رهام نگاه می

 حاال بریم داخل توضیح میدم. -
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هر سه سمت خانه رفتند و مهدخت با دیدن عسل، خودش را در آغوشش جا  

 کرد. کمی که آرام گرفت فین فین کنان گفت: داد و گریه می

هرچقدر در زدم کسی در رو باز نکرد اما صدای   صبح اومدم به بابام سر بزنم اما  -

از پسربچهگریه به یکی  تو خونه میومد.  از  الهه  باالی  ی  از  های همسایه گفتم 

دیوار بپره تو حیاط و واسم در رو باز کنه. وقتی رفتم تو خونه دیدم بچه از گریه 

 داره هالک میشه و جز بابام که... 

 ا فرو خورد و ادامه داد:اش گرفت و به سختی بغضش ر بازگریه

هیچکس خونه نبود؛ تا بچه رو آروم کردم و خواستم به بابا برسم یهو پلیس    -

 اومد. سراغ مائده رو گرفتن و خونه رو گشتن. پلیس گفت مائده با داداش گودرز... 

ادامه  مانع  به دندان شرم  را جلوی دهان فشرد و لب  ی حرفش شد و دستش 

ها برای مهدخت سخت است رو به کیوان  ی صحبتگرفت. رهام که دید ادامه 

 گفت:
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اینو    - با داداش گودرز رابطه داشته و گودرز  مائده  بوده که  این قرار  از  ماجرا 

از داداشش حق السکوت میمی مائده رو هم وادار کرده که یه فهمه.  گرفته و 

 کاری کنه تا جمال دخترش رو جای بدهی بده بهش.  

 ر هم گفت: هایی دکیوان با سگرمه

گیره  که بابای من بدهی جمال به گودرز رو میده و البد بعدش گودرز لجش می  -

 ی ماجرا... آره؟و ادامه

 رهام با تأکید سر جنباند و متأسف گفت: 

بره و سکته آره، با تهدیدا و پیامای گودرز بالخره یه روز جمال پی به ماجرا می  -

کرده  می که شک  مهران  طرفم  اون  از  گودرز حرف  کنه.  زبون  از  تا  میره  بوده 

بکشه که درگیر میشن و گودرز میره کما. وقتی حالش رو به بهبود بوده اونجاست 

دونیم مائده از کجا فهمیده ی قتل رو میکشن. نمیکه برادر گودرز و مائده نقشه 

کنه و صبح زود فرار که پلیس برادر گودرز رو دستگیر کرده و احساس خطر می 

 کرده. 
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ی زیاد، غرق در خواب  ای که از شدت گریهی سالن نشسته و الههت گوشهمهدخ

های قالی بود. جمال که حاال بود را در آغوش گرفته بود و نگاهش خیره به گل

ای نامعلوم  هوش و حواسش را از دست داده بود، خاموش و آرام چشم به نقطه

 کرد.دوخته بود و کیوان با تأثر نگاهشان می

 ی آشفته، کنار رهام ایستاد و آهسته کنار گوشش نجوا کرد:عسل با ذهن

آقا رُهام... یه سؤال! بابام بدهی گودرز رو داده درست... ولی بعدش چجوری    -

 تونسته مهدخت رو از این خونه ببره بیرون؟! باباش چجوری اجازه داده؟!  

 ای ابروهایش باال پرید و یکه خورد، با مکث کوتاهی گفت: رهام لحظه

و    - بوده  آزاد  بودن.  عقد  و  داشته  نامزد  بوده،  کرده  ازدواج  قبال  مهدخت 

تونسته جدا زندگی کنه اما خب نه جایی داشته واسه رفتن، نه منبع درآمدی.  می

 کنه و مهدختم میره.پدرتون واسش خونه و کار پیدا می

های قالی کیوان جلو رفت و کنار مهدخت نشست؛ دخترک نگاهش خیره به گل

 زد. آهسته و با مالیمت گفت:د و حرفی نمیبو
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کنی؟ کسی هست کمکت مهدخت... تصمیمت چیه؟ با پدرت و الهه چکار می  -

 کنه؟!

 اش چکید و لب زد: آنکه نگاهش کند، قطره اشکی روی گونهمهدخت بی

 دونم... کسی رو ندارم. نمی -

 کیوان نفسش را بیرون داد و با تأثر گفت:

تونی پدرت رو تر و  ای نیست؛ تو که تنهایی نمیه اما چاره دونم سختببین می  -

خشک کنی! دسشویی و حموم بردنش سخته... در روز باید چند بار جا به جاش 

 کنی تا بدنش خشک نشه یا زخم بستر نگیره... من...من میگم...

 حرفش را قورت داد و مهدخت نگاهش کرد.

 میگی چی؟   -

 شت: کیوان با ناچاری لب از لب بردا

جوری خیلی سخته واست... پدرت رو به نظرم  ببین الهه هم که هست، خب این  -

 باید تحویل آسایشگاه بدی!
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 های مهدخت روی گونه غلتید و لب زد:اشک 

 کنم!  تونم. من این کار رو نمینه... نمی -

 داد جلو آمد و گفت: هایشان گوش میرهام که به حرف

ای  شه، اون اگر بیاد کمکت خوبه. اما فعال چارهامروز فرداست که مهران آزاد ب -

 ی تو خارجِ دختر خوب.  نیست، از عهده

کنم تا  خب میگین امروز فردا آزاد میشه، این مدت خودم تر و خشکش می  -

 مهران بیاد.

 رهام مصرانه گفت: 

مینمی  - خودت  باز  بود  هیکلش  تو  برابر  سه  دو  مائده  داداشش تونی،  گفتی 

وا کمک  و  میومده  ماشین  توی  میذاریمش  کیوان  منو  االن  بابات.  کارای  سه 

 خوره، براش چه فرقی داره؟بریمش؛ هوش و حواسم نداره که بگی غصه میمی

شد. ریخت، دلش راضی نمیها پوشاند و اشک می مهدخت صورتش را با دست 

 عسل سمت دیگرش نشست و نوازشگونه روی سرش دست کشید.



www.taakroman.ir  

 
  

 
808 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

خت جون، یه مدت کوتاه! درست میشه همه چی،  برای همیشه که نیست مهد -

 غصه نخور. 

کرد هایش را با پشت دست پاک می مهدخت سرش را باال گرفت و حینی که اشک

 گفت:

 جا خوب میشه. زنم پری، اگه اون و رضا بیان اینزنگ می -

 اش را برداشت.  های غمگین بقیه، گوشیو مقابل نگاه

 الو... سالم مهی  -

 گفت: کنان فین فین

 سالم پری، خوبی؟ کجایی تو؟  -

 خوبم، چی شده باز؟ -

 بغضش را قورت داد و گفت: 

 اومدم به بابا سر بزنم، اما...  -

 اما چی؟ -
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 آلود گفت: نفسش را آزاد کرد و بغض

اما دیدم مائده نیست، الهه رو گذاشته رفته! من که گفتم همه چی زیر سر این    -

میزنیکه بگم  زدم  زنگ  االن  اما  میگم.  واست  بیا  حاال  بیای  اس؛  رضا  با  تونی 

 ی جمع کردن بابا و الهه بر نمیام. جا؟ من تنهایی از عهدهاین

 تفاوت گفت: منتظر جواب بود که پری بی

ای که  ی نکبت یه چیز طبیعیه! تو هم دیوونهخبرا از اون خونهجور  شنیدن این  -

ریزی دختر؟ همه بدبختیای من  کنی؛ واسه کی اشک می نشستی داری گریه می

و تو زیر سر همون آدمه... واسمون جهیزیه داد، عروسی گرفت، بهمون محبت  

 کرد، چکار کرد که االن خودت رو اسیرش کردی؟ ول کن برو دنبال زندگیت.

 مهدخت ناباور و عصبی، دندان فشرد و لب باز کرد:

 پری خجالت بکش... تو بویی از انسانیت... -

با قطع تماس از سمت پریدخت، حرفش ناتمام ماند و فهمید که تا چه حد تنها 

 های پریدخت، امیدش از مهران هم قطع شد. پناه است؛ با رفتار و حرفو بی
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*** 

کرد؛ صدای زنگ  واب بود و تمام تنش درد میحال و کسل توی رختخ نسیم بی

 ای نگذشت که ناصر گفت: خانه بلند شد و لحظه

 آقا سپهره...   -

می گوشش  به  سالن  از  زهراخانم  و  احوالپرسی سپهر  بیصدای  حوصله رسید، 

در   را  سپهر  صدای  که  نکشید  طولی  کشید؛  سرش  روی  را  پتو  و  بست  پلک 

 اش شنید. نزدیکی

 ان...جنسیم... نسیم -

هایی که به سختی باز نگهشان داشته بود، لب باز ناچار پتو رو کنار زد و با چشم 

 کرد: 

 سالم -

 سالم، خوبی؟ بهتری؟ -
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 بد نیستم.  -

 چرا بهم نگفتی مریض شدی؟ امروز از مامانم شنیدم.  -

 نسیم پوزخند زد و جواب داد:

 مگه برات مهم بود؟ -

 نگ خورد از جیب کتش بیرون آورد. اش زسپهر خواست جوابی بدهد که گوشی

 الو... سالم، پیش نسیمم. باشه... باشه. خداحافظ.  -

 تماس را قطع کرد و گفت:

 مامان بود،سالم رسوند. -

 سالمت باشه. -

سوخت و درد داشت، به سرفه افتاد که سپهر گوشی را کناری گلوی نسیم می

بیاورد. دخت برای نسیم آب  تا  برخاست  از جا  و  از شدت سرفهگذاشت  ها رک 

نمناک شد و عمیق نفس کشید. گوشی دوباره زنگ خورد؛ نسیم چشم  هایش 
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ی م.ن را روی صفحه دید و  نگاهی انداخت و اسم ذخیره شده کمی خم شد و نیم 

 اعتنا به آن، دوباره توی جا غلتید.  بی

سپهر با لیوانی آبجوش که از زهراخانم گرفته بود، وارد اتاق شد و لیوان را سمت 

 خورد و سپهر آن را وصل کرد.نسیم گرفت. گوشی هنوز زنگ می

 الو... بفرمایید. اشتباه گرفتید. -

نوشید تا  تماس را قطع کرد و نسیم که نیمخیز شده و نرم نرمک آب گرم را می

کند، ابروهایش در هم رفت و نگاهی با ارتیاب سمت    اش کمی تسکین پیداسرفه 

خبر از اینکه نسیم آن  سپهر انداخت. اسم مخاطب ذخیره شده بود اما سپهر بی

و   را الجرعه سر کشید  آب  لیوان  و  نزد  گرفتید! حرفی  اشتباه  گفت  دیده،  را 

 کناری گذاشت. دوباره توی جا غلتید و با اوقات تلخی گفت: 

 خوام بخوابم.کنه. میب نیستم، سرم درد میسپهر من اصال خو  -

 سپهر با دلخوری نگاهش کرد و لب زد:

 باشه، هرجور راحتی... -
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پلک بست و طولی نکشید که صدای باز و بسته شدن در به گوشش رسید؛ با 

صفحه به  نگاهی  و  آورد  بیرون  بالش  زیر  از  را  گوشی  سپهر،  گوشی  رفتن  ی 

 خورد. ه چشم می انداخت. پیامک محسن روی صفحه ب

 جان... عزیزم، تو رو خدا قطع نکن. باید با هم حرف بزنیم.نسیم -

 دستش روی صفحه لغزید، نوشت... 

 خیلی دیره...  -

 منصرف شد و پیام را پاک کرد، اما باز دلش آرام نگرفت و نوشت... 

 من... -

وی بالش  بار هم پیام را پاک کرد و ناچار و درمانده، پلک فشرد و سرش را ت این

فرو برد و گریه کرد. گریه سردرد و گلو دردش را بیشتر کرده و حالش بدتر از  

ای  کشید و گوشی را با کالفگی خاموش کرد و گوشهقبل شد؛ به سختی نفس می

 انداخت.

 ای به در اتاق خورد و ناصر داخل اتاق سرک کشید.تقه
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 خوای؟ آبجی چیزی نمی -

 حال لب زد:افتاد که بی  نگاهش به صورت خیس از اشک نسیم

 نه... برو بیرون.  -

سوخت و با تمام باناراحتی از اتاق بیرون رفت و در را بست؛ دلش برای نسیم می

شد. نزدیک غروب بود که نوید به خانه بچگی، متوجه رفتارهای سرد سپهر می

برمی کار  سر  از  زودتر  اوقات  گاهی  نزدیک آمد،  باشگاه  را  ساعتی  و  گشت 

رفت. وارد خانه که شد، ناصر سالم کرد و مردد بود که حرفش را  ن می شاخانه

 بزند یا نه؟! 

 خوبی داداشی؟ نسیم خوابه؟!   -

 خوبم، آره... همش تو اتاقشه. -

نوید با خوش و بش کوتاهی با مادرش، سمت اتاق رفت و در را نبسته بود که  

 ناصر تصمیمش را گرفت و صدا زد:

 داداش یه لحظه میای؟ -
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 نوید نگاهی انداخت و عقب گرد کرد، سمت ناصر آمد و با خوشرویی پرسید:

 جانم داداش؟ -

بسته درِ  به  نگاهی  توی  ناصر  که  مادرش  به  نگاهی  و  انداخت  نسیم  اتاق  ی 

 آشپزخانه مشغول تدارک شام بود؛ با صدایی ضعیف گفت: 

 میگم... نسیم...   -

 نوید ابرو در هم کشید و پرسید:

 نسیم چی؟ -

دونم اما همش  کنه؛ نمی حالش اصال خوب نیست، فکر کنم سپهر اذیتش می  -

می می گریه  یا  تو خودشه  یا  نسیم  اومد بینم  پیش سپهر  یه چند ساعت  کنه! 

 کنه!جا اما خیلی زود رفت، بعدشم دیدم نسیم گریه میاین

 نوید لبخند زد و با محبت روی سر برادرش دست کشید و گفت:

ای و حواست به همه چی هست! ممنون که بهم گفتی، به خونه  خوبه تمام وقت  -

 مامان اینا حرفی نزنی! خودم پیگیر میشم.
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 ناصر با لبخندی کودکانه جوابش را داد و پلک زد:

 خیالت راحت داداش. -

اش را برداشت ی ورزشیاش را بوسید و سمت اتاقش برگشت. کولهنوید پیشانی

 و با صدای بلند گفت:

جان بیرون خریدی چیزی نداری؟ من میرم باشگاه یکی دو ساعت دیگه مامان   -

 گردم. برمی

 زهراخانم نگاهی به بیرون از آشپزخانه انداخت و گفت: 

 خوام.نه مادر، برو خدا به همرات... چیزی نمی -

ی زیادی با خانه نداشت نوید خداحافظی کرد و از در بیرون رفت. باشگاه فاصله 

هایش را توی جیب کاپشن فرو کرد؛ دست شه پیاده طی می و این مسیر را همی 

رفت و تمام فکرش پیش نسیم بود. وارد باشگاه که شد زنان میبرده بود و قدم 

چشمش دور تا دور سالن چرخید تا بلکه سپهر را ببیند اما خبری نبود. با چند  

بچه از  که  محلهپسر  رفت.های  و سمت رختکن  کرد  علیکی  بودند سالم   شان 
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کوله داخل  از  آب  بطری  برداشتن  با  و  کرد  عوض  برگشت. لباس  سالن  به  اش 

ها بود که نگاهش به آینه افتاد و سپهر را دید که  سرگرم ورزش و کار با دستگاه

 گوشی به دست و در حال گفتگو وارد سالن شد. 

های نسیم، کرد؛ اشک دست از ورزش کردن کشید و با چشم سپهر را دنبال می 

اتفاقات پیش چشم   هایحرف تمام  و  را ناصر  وقتی سپهر  و  نقش بست  هایش 

، با غیظ لب فشرد و از دستگاه فاصله گرفت.  مشغول بگو بخند و آسوده خاطر دید 

به دنبال سپهر وارد رختکن شد و حینی که میخواست لباس عوض کند، پشت 

 سرش ایستاد و گفت:

 سالم علیکم آقا سپهر!   -

ی لبش نشست و لب  اهی انداخت، لبخند کجی گوشهسپهر فورأ برگشت و نگ

 زد:

 سالم، خوبی؟  -

 نوید چشم ریز کرد و با لحن محکمی جواب داد:
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 نه خوب نیستم، اصال خوب نیستم!  -

های نوید دید و نگاهی به اطراف انداخت و آهسته  سپهر عصبانیت را توی چشم

 پرسید:

 چیزی شده؟ -

 نوید لب به طعنه باز کرد: 

رار بوده چی بشه؟ حال یه دونه خواهرم خوب نیست! حال اون که خوب  دیگه ق  -

 نباشه، حال منم خوب نیست. 

 ای کرد و گفت: سپهر تک خنده

درمون گرفته، یه سرماخوردگی که یه جوری میگی انگار دور از جونش درد بی   -

 اینقدر ناراحتی نداره.

غیظ و صدایی خفه    های سپهر بود، بانوید جلوتر آمد و نگاهش خیره به چشم

 توپید: 
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دونی منظورم از حال چپ نزن سپهر، خودت خوب میخودت رو به کوچه علی  -

بی   درد  جسمش!  نه  دختره  اون  روحی  وضعیت  منظورم  دلشه...  حال  نسیم، 

زنی و با پا پیش  دونم چه مرگته که با دست پس میدرمون دلش تویی که نمی

های  ها و حرفهات هم اون بهونهفاوتیها و بی ت کشی. برای توجیه کم محلیمی

کنی رو واسه من نیار که فکت  صد من یه غاز رو که به نسیم میگی و خامِش می

 کنم. رو خورد می

 سپهر باز نگاهی زیر زیرکانه به اطراف انداخت و لب زد:

 جا جای این حرفا نیست نوید! این -

های کلید شده با صدایی  مچ دست سپهر را با تمام قدرت فشرد و از بین دندان

 که سعی داشت کسی جز سپهر متوجه نشود غرید:

 زدم!  جوری خفه و با مالحظه باهات حرف نمی دِ اگه جاش بود که منم این -

 سپهر ابرو در هم کشید و پرسید:

 کنی؟!  تهدید می -
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 نوید با پوزخند جواب داد:

 کنم! نه... من آدم تهدید و حرف الکی نیستم؛ عمل می -

 مچ دستش را رها کرد و با تحکم گفت: 

گیر و ناراحت و پژمرده فقط تا آخر هفته وقت داری... که دیگه نسیم رو گوشه  -

کاسه همون  و  آش  همون  باز  ببینم  تا نبینم،  بچرخ  طرفی...  من  با  اونوقت  اس 

 بچرخیم! 

ر وسایلش  با حرص  از  سپهر  کرد؛  عبور  نوید  کنار  از  بدون حرفی  و  برداشت  ا 

 سایید. باشگاه بیرون رفت و از شدت عصبانیت دندان می 

آنکه  های گوشی و بیتوجه به تماسلرزید، بیگوشی موبایل مدام توی جیبش می

گیرد؛ مسیر را در پیش گرفته بود و قدم میزد.  کنجکاو شود چه کسی تماس می

فضای سبز کوچکی   نیمکت  به  روی  و  رسید  بود  بازارچه  و  خیابان  نزدیک  که 

ی مونا بود آن  نشست؛ سیگاری از جیبش بیرون آورد و با فندک طالیی که هدیه

میزد   آن  به  که  پُک  هر  با  و  گرفت  انگشت  دو  میان  را  سیگار  کرد.  روشن  را 

روز  کرد. از اولین روزی که در محل کار با مونا آشنا شد و هرخاطراتش را مرور می
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بین میصمیمیت  تفریح  و  میهمانی  به  مونا  با  شد،  بیشتر  هرچه  شان  و  رفت 

ها را  ها به اجبار و در چارچوب خانواده آنگذشت از افکار و عقایدی که سالمی

رفت تا زمانی که مونا را  تحمل کرده بود دورتر میشد. همه چیز خوب پیش می

   به خانواده معرفی کرد و خواستند ازدواج کنند.

همه و  خانوادگی  فرهنگ  مونا،  خانوادهظاهر  با  رسومشان  و  آداب  سپهر  ی  ی 

 اش! های سپهر و خانوادهمغایرت داشت و این شد آغاز اختالف

کرد، صدای مادر  طور که خاطرات تلخ مشاجره با مادر و پدرش را مرور میهمان

نفرین  کوبید و  پیچید... مادری که مشت روی سینه میو پدرش در گوشش می

کنم اگر دوباره اسمی از این دختره بیاری یا بری  کرد:» شیرم رو حاللت نمیمی

کنم« و صدای زمخت پدرش... » دیگه پسرم نیستی، اسمت سمتش... نفرینت می

از شناسنامه خط می  قلم میرو  پاتو  یه  زنم،  و  تویی  این خونه...  بیای  اگر  کنم 

 ی...!« اگر بری سراغ اون دخترهکنم دست لباس تنت! هیچ حمایتی ازت نمی

 ها! ی تمام درگیریحرف از جدایی و طالق زدن، یعنی شروع دوباره
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اش  ی سر انگشت تکاند و زیر پا له کرد. بعد از نامزدی خاکستر سیگار را با ضربه

با نسیم، مونا هم نامزد کرد و بیش از پیش قلبش به درد آمد. روابط آزادی که با 

مثل نسیم، از او    همه محدودیتبودن در کنار دختری با آن  مونا داشت و حاال 

کس ابایی نداشت؛ پروا ساخته بود که حاال از داشتن رابطه با هیچآدمی یاغی و بی

گوشی را از جیب بیرون کشید و نگاهی به صفحه انداخت، پیامک از پریدخت  

 بود.

 ی داری بیار. ی ما... همراهها دورهمی داریم، خونهکجایی تو؟ با بچه -

 و چند تماس از دست رفته از مونا...

ی سیگار را زیر پایش له کرد و برای فرار از افکار پریشان، از جا برخاست ته مانده 

 و کنار خیابان برای تاکسی دست تکان داد. 

آنکه  ی رضا و پری دید؛ زنگ را فشرد و بیطولی نکشید که خودش را جلوی خانه

حوصله و رخوت از  ز شد. غرق در افکار پریشانش، بیکسی جواب بدهد، در با

پله باال رفت و زنگ واحد را نفشرده بود که در باز شد. بوی دود قلیان و الکل در  
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فضای خانه پیچیده بود. پریدخت جلو آمد، تیشرت و شلوار مشکی رنگ، جذب 

 تنش بود و قلیان را در دست داشت و گفت:

 چه عجب پیدات شد تو! -

ی حرف پریدخت ها نشسته بود با لبخندی در ادامهی مهمان بین بقیهرضا که  

 گفت:

 هات غرق شده!  چیه باز؟ کشتی -

 با نیمچه لبخندی لب زد:

 چیزی نیست!  -

سیگاری برداشت و روشن کرد، نگاهش به رضا و چند دختر و پسر بود که دور 

 کردند.  هم نشسته و پاسور بازی می

 سپهر نمیای؟  -

ی از دخترها پرسید و سپهر در جواب سرش را به معنای » نه « تکان  این را یک

 داد. پریدخت کنارش نشست و دود قلیان را با نفسی بیرون داد و گفت: 
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 چته؟ باز نسیم بهت ضد حال زده؟  -

 نوید زر مفت زده که چرا حواست به خواهرم نیست! نخود آش...   -

 پریدخت با لبخند کجی گفت: 

 گیری!  اس سپهر... خودت سخت مییلی ساده راه حل مشکلت خ  -

 سپهر با اخم ظریفی پرسید:

 چکار کنم مثال؟!  -

 پریدخت شانه باال انداخت و جواب داد:

کنی، ادامه بده. خواد زندگی میطور که دلت میبه همین روش که داری اون  -

اس... با دو تا پیام عاشقانه  منتها حواست بیشتر به نسیم باشه! نسیم خیلی ساده 

تونی دلش رو به دست بیاری.  ای یبار سر زدن بهش، راحت میدر روز و هفته

وقتی نسیم خوشحال باشه دیگه همه حواسشون میره پی زندگی خودشون و به  

نمیده. خالص... راحت  شما دو تا کار ندارن، حتی خود نسیمم دیگه بهت گیر  

 زندگی کن و نه با خانوادت بجنگ نه با نسیم و خانوادش.  
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سگرمه با  پکسپهر  سیگار  به  هم  در  میهایی  عمیق  درگیر  های  فکرش  و  زد 

تر کرد و کنار گوشش نجوا  های پریدخت بود که او خودش را کمی نزدیک حرف

 کرد: 

با رضا خوشحال  - از زندگی  تو  فکر کردی االن من خیلی  م؟ خیلی عاشقشم؟ 

تونم طالق  تونی نسیم رو طالق بدی چون خانوادت بدجور مخالفن، من نمینمی

بگیرم چون جایی رو ندارم برم، کسی رو ندارم. رضا واسه خودش زندگی میکنه،  

من واسه خودم. نه من بهش گیر میدم چرا با فالن دختری، نه اون کار به کار من  

 رو داری، نسیمم داشته باش.داره. حاال تو هم که مونا 

 زنگ واحدشان به صدا درآمد و پریدخت نگاهی سمت در انداخت؛ رضا گفت: 

 کسی قرار بوده بیاد پری؟ -

 پری گنگ سر تکان داد و لب زد:

 ها باشه!نه... منتظر کسی نبودم. شاید یکی از همسایه  -

 یکی از پسرها گفت: 
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 ، البد باز مأمور خبر کردن.  صد دفعه گفتم تو آپارتمان دورهمی نگیرید -

 پریدخت ابرو در هم کشید و غرولند کرد:

 غلط کردن... سر و صدایی نداریم که! -

رفت که دوباره زنگ را زدند، از چشمی قلیان را روی میز گذاشت و سمت در می

 در نگاهی انداخت و با دیدن مهدخت که الهه را در آغوش داشت پوفی کشید.

 کنه؟! جا چکار میهو...ف، مَهی این -

 رضا رو ترش کرد و گفت: 

 ولش کن بابا، درو باز نکن!   -

 ایم. دونه خونهنمیشه که... می -

ناچار در را باز کرد و سالم کرد که مهدخت نگاهی به سر تا پای خواهرش انداخت  

 اش را تیز کرد.و کمی شامه 

 علیک سالم... مهمون داری؟ چقدر بوی... -

 حرفش را قطع کرد.حوصله  پریدخت بی
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 آره، مهمون دارم. کاری داری؟ -

 مهدخت با دلخوری نگاهش کرد و جواب داد: 

ببخشید مزاحم شدم، خواستم یکی دو ساعت الهه رو نگه داری من بیرون کار   -

 ات منصرف شدم!  داشتم. اما با این دود و دم خونه

 رم.  ی نگه داشتن این توله رو ندادود و دم هم نبود من حوصله -

 قراری و نق نق کرد که مهدخت با ناامیدی گفت: همان لحظه الهه بی

باشه، دیگه نمیارمش! انگار کال باید فراموش کنم خواهری به اسم پریدخت   -

 داشتم. 

 االن وقت این حرفا نیست مهی! کاری نداری؟ -

 مهدخت بغضش را فرو خورد و رنجور گفت:

کنه. آروم بگیره حداقل تو راه  قراری میی بییه لیوان آب بیار بدم بچه، تشنه  -

 اذیتم نکنه!  
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آنکه تعارفش کند به داخل، در را کمی پیش کشید و به داخل خانه  پریدخت بی

 رفت.

بی نگاهش  و مهدخت  شد  کشیده  خانه  داخل  به  در  الی  از  کنجکاو  و  اختیار 

دید و چند دختری که بدون پوشش مناسبی توی    رخی از سپهر را باناباوری نیم

 شدند. سالن دیده می 

در باز شد و پریدخت لیوان آب را سمتش گرفت و طوری ایستاد که داخل خانه 

نگاه نشود؛  گالیهدیده  و  حرف  از  پر  و های  بود  شده  دوخته  هم  به  مندشان 

 زد: ای آب به الهه داد و لیوان را برگرداند و کنایهمهدخت چند جرعه

 دستت درد نکنه، ببخشید مزاحم شدم. خداحافظ!  -

 آنکه منتظر جواب باشد از آنجا رفت.این را گفت و بی

*** 

اش را برداشت اش را روی سر مرتب کرد، کولهنسیم جلوی آینه ایستاد و مقنعه

 و از اتاق بیرون رفت.
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 مامان... کاری نداری؟ من دیگه میرم!  -

 نداخت و گفت:زهراخانم نگاهی به ساعت ا

 کجا دخترم؟ هنوز که دو ساعت مونده تا ساعت کاریت!  -

 خوام برم پیش پریدخت، خیلی وقته ندیدمش. دلم تنگ شده! می -

 مادرش سر کج کرد و ناچار گفت: 

 باشه، برو خدا به همرات.  -

قدم را  خیابان  سر  تا  رفت؛  و  کرد  خداحافظی  نرمی  لبخند  و  با  کرد  طی  زنان 

وی جیب پالتو برده تا از سرمای هوا در امان باشند. توی ایستگاه ها را ت دست 

نشست   صندلی  روی  وقتی  و  آمد  اتوبوس  بعد  لحظاتی  بود؛  اتوبوس  منتظر 

 تکیه داد. هندزفری را توی گوشش فرو برد و سرش را به شیشه

ی راه بود، نگاهش به زنی افتاد که با کودکی خردسال که در بغل داشت روی  نیمه

اش نشسته بود. چادرش رنگ و رو رفته بود و آستین ژاکت که  ی کناریصندل

نما و کهنه بود. دختربچه دو روسری  دخترک را با آن سفت بغل کرده بود نیز نخ
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اش از شدت  انداخته بود؛ بینیهایش گلنخی کوچک روی هم سرش بود و لپ

کرد تمیز می  ای آن راسرما سرخ و آبریزش داشت و زن مدام با دستمال پارچه 

می اذیت  انگار  که  دخترک  میو  نق  نق  هربار  قید  شد  در  اصال  اما  زن  کرد. 

داد که عمیق در فکر ی غمگینش نشان میهای کودکش نبود و چهرهگیریبهانه

ی فکر کردن به مشکالتش فرو رفته است؛ قطره اشکی که به طور حتم نتیجه

 .اش چکید و فورأ آن را پاک کردبود روی گونه

را   چیز  همه  پاک  بود،  خودش  مشکالت  درگیر  فکرش  لحظه  آن  تا  که  نسیم 

ضعیف زن  آن  به  تأثر  با  و  کرد  مقابل  فراموش  اتوبوس  کرد.  نگاه  فقیر  و  جثه 

ایستگاه مد نظرش متوقف شد و نسیم از جا برخاست که پیاده شود؛ متوجه زن 

د و با یک دست شد که او هم پر چادر را به دندان گرفت تا روی سر نگهش دار

میله را گرفته و با دست دیگر کودک را... پشت سر نسیم راه افتاد تا پیاده شود. 

هر دو از اتوبوس پیاده شدند و نسیم همچنان نگاهش به زن بود که تند تند قدم 

مغازهبرمی دیدن  با  میشد؛  دور  و  حاشیهداشت  که  پیادهای  و  ی  کاله  رو 

بچهشالگردن کهای  آویزان  و  گانه  گرفت  را  تصمیمش  آن  یک  در  بود،  رده 
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کرد سمت مغازه دوید. یک کاله و شالگردن طور که با نگاه زن را دنبال میهمان

 گانه برداشت و با عجله گفت: بچه

 آقا اینو حساب کنید! -

و از کیف پولش که توی کوله بود، کارتش را بیرون کشید و تحویل فروشنده داد. 

ست گرفت و دوان دوان دنبال زن رفت و با صدایی که  کاله و شالگردن را توی د

 به خاطر دویدن به نفس نفس افتاده بود گفت:

 خانو...م، خانو...م وایسا...  -

داد، نزدیک که شد دستش زن اما انگار در عالم دیگری بود و به راهش ادامه می

 زدن گفت: اش گذاشت و میان نفسرا روی شانه

 خا...نوم!  -

پ و  برگشت  دویدن زن  و  سرما  شدت  از  گلویش  نسیم  کرد،  نگاهش  رسشگر 

تومان پول نقد را    سوخت؛ با یک دست کاله شالگردن را و با دست دیگر سیمی

 جلو برد و لب زد: 
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 دونم خیلی کمه اما فقط همین اندازه داشتم!شرمنده، می  -

 های زن لرزید و نگاهش خیس بود که نسیم ادامه داد: لب

 یدی دخترتونه! فردا والدت امام رضاس! جسارت نشه... ع  -

زن مردد دستش را آهسته جلو برد و پول را از دست دخترک ستاند. نسیم فورأ 

کاله را روی سر دختربچه کشید و شالگردن را دست زن داد که صدای لرزان زن  

 به گوشش رسید: 

 الهی عاقبت بخیر بشی، الهی به مراد دلت برسی. -

ای بعد جلوی  نسیم تنها لبخندی زد و با خداحافظی کوتاهی از زن دور شد؛ لحظه

ب کردن مانتوها ی رضا رسید و وارد شد. پریدخت تنها بود و مشغول مرتمغازه 

 روی رگال که نسیم صدایش را باال برد. 

 معرفت! سالم پری خانوم بی -

 کنی؟!معرفت منم یا تو که گوشی روم قطع میعلیک سالم، بی -

 نسیم ریز خندید و گفت: 
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می  - که  رو  گندم  بی اخالق  و  باشم  عصبی  رو  دونی،  هیچکس  جواب  حوصله 

 نمیدم!

 لب زد: تای ابروی پریدخت باال پرید و

 جز نویدخان!   -

 ابرو در هم کشید و میان خنده گفت: 

 ای زهرمار... گفتی نوید یادم اومد! تو چرا به نوید پیام میدی؟! -

 پریدخت با خیالی آسوده جواب داد:

 آره خب، واسه کارای کامپیوتری به مشکل خوردم زنگ زدم. -

 شو ازم گرفته باشی!یادم نمیاد شماره  -

 ند کجی گفت: پریدخت با لبخ 

چون از خودش گرفتم، روزی که پارک رفته بودیم صحبت از کامپیوتر و اینا   -

شد منم دیدم کار بلده گفتم شماره بده کاری بود زنگ بزنم. حاال چیه قورتش  

 کنی؟جوری بازجویی میتو که ایندادم داداش تحفه
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 نسیم نفسش را بیرون داد و لب باز کرد: 

اما دونم تو لحن  نه، می  - با همه یه کمی راحته و منظوری نداری  حرف زدنت 

 انگار زنداداشم بهش بر خورده با نوید صمیمی حرف زدی! زنه دیگه... حساسه.

 پریدخت پشت چشمی نازک کرد و صدایش را کش آورد: 

ایش... نخیر حساس نیست به خودش شک داره یا نوید؟ واال من که به رضا    -

زنداداشت توهین به نویده! یعنی بهش اعتماد نداره  اعتماد کامل دارم. این کار  

 که به چهار تا پیام من واکنش نشون داده؟ هیچ خوشم نیومد!

 نسیم با لبخند مالیمی گفت: 

خوام نوید اوقاتش تلخ بشه و  حاال هر چی هست تو مراعات کن، من فقط نمی -

ر شماره یه وقت مهدیس بهش حرفی نزنه. خود منم چند روز پیش تو گوشی سپه

 مشکوک دیدم. خیلی فکرم مشغوله! 

 پریدخت تای ابرویش را باال انداخت و پرسید:

 ای؟ چه شماره  -
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دونم واال... سیو شده بود م.ن یا ن.م... یه همچین چیزی ولی سپهر جواب  نمی  -

که داد فکر کرد من صفحه گوشیش رو ندیدم و گفت اشتباه گرفتی! چرا جلوی 

ش حرف نزد؟ اون کی بوده؟ یا مثال چرا اسم رو رمزی  من گفت اشتباهه و باها

 سیو کرده؟

 از خودش نپرسیدی؟ -

 هایش در هم رفت و گفت: نسیم سگرمه

 دونی پری...  نه... چیزی نگفتم. می -

 مکث کرد و پریدخت لب زد: 

 چیشده؟ حرفت رو بزن.  -

 مشتری وارد مغازه شد و پریدخت رو به مشتری گفت: 

 بفرمایید خانوم، در خدمتم...  -

 زن نگاهش به مانتوها بود و سر جنباند. 

 ممنون یه نگاه بندازم...  -
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 و باز پریدخت حواسش را به نسیم داد و دخترک آهسته گفت:

 ی پیش محسن رو دیدم، خیلی اتفاقی اومد مغازه! با زنش بود. هفته -

 ای بین ابروهایش افتاد و کنجکاو پرسید: پریدخت گره

 خب...؟  -

کردم اگه جواب بدم به  زنه اما من حس میاز اون روز دو مرتبه بهم زنگ می  -

بابا بگم   سپهر خیانت کردم یا حتی به زن محسن! یبار به سرم زد به مامان و 

ی مشکوکم ه خوام و طالق بگیرم و برگردم سمت محسن! اون شمارسپهر رو نمی

 ی خوبی بود واسم ولی...بهونه

آنکه مانتویی انتخاب کرده باشد از مغازه بیرون رفت و پریدخت جلو  مشتری بی

 آمد.

 ولی چی؟!   -

همون شب، صحبت  - و  درست  مالی  اوضاع  از  بابام  شنیدم.  بابامو  مامان  های 

زحمتام   یای ندارم و همهپولی شکایت داشت، گفت تو این سن هیچ سرمایه بی
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هامونن... خوشحال بود که نوید پسر ی ما بچهبه باد رفته اما مامانم گفت سرمایه 

خودساخته و با آبرویی تو بازاره، که صاحبکار و پدرزن و همه و همه ازش راضی  

پرم  هستن، خوشحال بود که من به قول خودشون مثل خیلی از دخترا هرز نمی

یاشون رو خراب کنم و حرفی نزدم، برعکس  ام. دلم نیومد دلخوشو سر به زندگی

فردای همون شب هم سپهر اومد دیدنم، بهم پول تو جیبی و گل و هدیه داد. 

 رفتارش باهام خیلی بهتر از همیشه بود.

 پریدخت روی صندلی مقابل نسیم نشست و گفت: 

به نظرم حاال که سپهر باهات خوب شده، این فرصت رو از دست نده و گذشته    -

خوای چکار وقتی یه بار موش کن. بچسب به زندگیت دختر، محسن رو می رو فرا

 دورت زده!؟ نه جوابش رو بده، نه بهش اعتماد کن. 

 فشرد و لب زد: ها میاش را میان انگشتنسیم بند کوله

خیال شدم. البته راستشو بخوای، یه کم  آره، منم همین فکرها رو کردم و بی  -

 گشته ولی... ولی دلم غلط کرده. دو دل شدم از وقتی محسن بر

 اش را بیرون داد و در ادامه گفت:نفس حبس شده
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 خبرم. خیال... هر چقدر ازش حرف بزنم بدتره؛ از نگار چه خبر؟ ازش بیبی -

 پریدخت دست روی دلش گذاشت و صورتش از درد جمع شد، لب زد:

خیال  خوام بیگه میبازی داره. خودش که می هیچی بابا... اونم با پرهام مسخره  -

 اش!  و راضی کنه و چسبیده به ننهاس! میگه عُرضه نداره بابام ننهپرهام بشم. بچه

 نسیم ابرو در هم کشید و پرسید: 

 خوبی پری؟  -

 آره، چیزی نیست.  -

 اش نسیم ادامه داد:و با عادی شدن چهره

 ه!  جوری حرف میزنه عروسش بشه که قورتش میداز االن در موردش این -

 پریدخت خندید و گفت: 

ی هم نیستن؛ هنوز هیچی نشده مدام  آره واال. من که میگم این دو تا وصله  -

 جنگ و دعوا دارن. همون بهتر که کات کنن.
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به پریدخت   بلند شد و احوالپرسی کرد؛ رو  از جا  رضا وارد مغازه شد و نسیم 

 گفت:

 من دیگه برم، وقتت رو گرفتم ببخشید.  -

 شدم.موندی عزیزم، خوشحال می می -

 نه دیگه، خودمم دیرم میشه. باید برم مغازه. -

 از یکدیگر خداحافظی کردند و با رفتن نسیم، پریدخت رو به رضا گفت: 

 دیر اومدی، بهت نگفتم وقت دکتر دارم؟ چه -

 رضا کتش را از تن درآورد و جواب داد:

 ترافیک بود، حاال برو دیگه... مگه دیرت نشده!؟ -

 پریدخت کیفش را برداشت و غرولند کرد:

وای به حالت رضا اگه من حامله باشم! قرصای کوفتی رو خودت گفتی نخور    -

 من مراقبم، اینم مراقبتت!  

 ای میان موهایش کشید و لب باز کرد: کالفگی پنجهرضا با 
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سازه!؟ به خاطر خودت  کنه منو؛ بهم نمیگفتی قرص عصبی میتو نبودی می  -

گفتم. بعدم حاال گیرم که حامله باشی، همین االن که بچه نمیدن بغلت! سقطش  

 کنی و خالص! می

 پریدخت با غیظ گفت:

 سقط بشه.   به همین راحتی! پدر من در میاد تا اون -

با قهر از مغازه بیرون رفت. کنار خیابان برای   منتظر جواب نماند، رو گرداند و 

تاکسی دست تکان داد و سوار شد؛ سرش را به صندلی تکیه داد و پلک بست. 

کشید تا درد تسکین پیدا کند؛ در دل دعا  دستش را به آهستگی زیر دلش می 

خواست  دار شدن بیزار بود، دلش میچهای در کار نباشد. از بچه و ب کرد بچهمی

اش کمبود نداشته باشد و حتی اگر  هرگز مادر نشود یا اگر شد، سر سوزنی بچه

نداشتن و  کمبودها  تمام  بریزد.  پایش  به  خواست  را  برای  دنیا  را  خودش  های 

 دار نشود بهتر است. تواند پس بچهفرزندش جبران کند و اگر نمی

 شین متوقف شد و راننده گفت: غرق در افکارش بود که ما

 خانوم اینم آزمایشگاهی که گفتین.  -



www.taakroman.ir  

 
  

 
841 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

چشم باز کرد و با پرداخت کرایه، از ماشین پیاده شد. آزمایشگاه کنار مطب بود  

ی جواب آزمایش، سمت مطب رفت. طولی نکشید  و بعد از تحویل گرفتن برگه

 اتاق شد.که نوبتش رسید و منشی اسمش را صدا زد. از جا برخاست و وارد 

 با لبخند گفت: 

 سالم وقت بخیر...  -

دکتر که زن جوان و الغراندام، با صورتی کشیده و استخوانی بود، از پس عینک  

 اش نگاهی انداخت و گفت:ظریف مستطیلی

 سالم عزیزم، بفرمایید -

برگه را روی میز گذاشت و مقابل میز دکتر، روی صندلی نشست. دکتر برگه را 

به دقت و  می  برداشت  و  بررسی  ابروهایش نشست  بین  اخمی  رفته  رفته  کرد؛ 

 پریدخت خیره به دکتر لب زد: 

 ام نه؟! آخه بیبی چکم مثبت بود باز جهت اطمینان گفتم... حامله -

 توجه به سؤال پریدخت پرسید:دکتر بی
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 بچه اولته آره؟  -

 پریدخت لب به دندان گرفت و دلش هُری ریخت. 

 خوام. وا...ی نه! من اصال بچه نمی -

 دکتر با همان اخم، انتهای ابروهایش را باال پراند و باز پرسید: 

 پرسم... همسرتون اعتیاد داره؟ یا... یا خودتون... عزیزم، ببخشید می -

 دکتر در بیان حرفش تردید داشت و پریدخت گنگ لب زد:

 بچه مشکل داره؟! من چی؟!... نه... همسرم اعتیاد نداره؟ چطور؟ -

 دکتر لب گزید و پرسید:

 کسی همراهت نیومده عزیزم؟ -

 پریدخت آشفته و کالفه پرسید:

خانوم دکتر هر چی هست به خودم بگید، نه کسی همراهم هست و نه کسی    -

رو دارم! اگر هم بچه مشکلی داره من اصال ناراحت نیستم و خودم هم قصد سقط 

 دارم.
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 ون داد و در جواب گفت: دکتر نفس سنگینش را بیر 

 واال... بچه که مشکل داره! اما... -

 اما چی؟!  -

 کرد و ادامه داد: دکتر متأثر و ناچار نگاهش می

گم اما... حاال امیدوارم اشتباه شده باشه و من برات  دخترم... متأسفم اینو می  -

 نویسم اما...یه آزمایش جدا دوباره می

 پریدخت معترض گفت:

 نوم دکتر؟ بگید لطفا. اما چی خا -

 هستی!  HIVمتأسفانه آزمایش نشون داده که شما آلوده به ویروس  -

زد. دکتر با  ای مات و مبهوت، خیره به دکتر مانده و حرفی نمیپریدخت لحظه

هایی که روند پیشرفت آرامش سعی داشت او را دلداری دهد و از داروها و روش

شنید و حس  دخترک اما هیچ صدایی نمی زد؛  کرد حرف می بیماری را کنترل می

اش احساس سنگینی  کرد تمام تنش کرخت و پاهایش فلج شده. روی سینهمی
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اش  ای سنگین را روی سینهداشت و نفسش تنگ آمده بود، طوری که انگار وزنه

آمد، هایش کش میطور که لبگذاشته باشند. سعی داشت لبخند بزند اما همان

 لغزید.  اش میههای اشک روی گونقطره 

می  دو  دو  نگاهش  شد،  بلند  صندلی  روی  از  سختی  هم  به  در  صداهایی  و  زد 

 شنید...می

 خانو...م... خوبی؟... عزیزم کجا؟... زنگ بزنم... -

هایش را به زحمت و سنگین  شنید، نگاهش تار بود و قدمشد و نمیو باز کر می

   داشت. پاهایش انگار در غُل و زنجیر بود...برمی

ها را پس زد و از  هایی مانع رفتنش شد و پریدخت با تمام قدرت آن دستدست 

جلوی   را  خودش  چگونه  و  چطور  کی،  نفهمید  هم  خودش  رفت.  بیرون  مطب 

ی مهدخت رساند... وقتی به خودش آمد که صورتش از اشک خیس و هوا خانه

کف پاها،  آلود بود و  های شلوارش خیس و گلها و پاچهتاریک شده بود؛ کفش

 کرد. سوخت و سرش به شدت درد می ها، نوک بینی میگونه
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در با صدای تیک باز شد و پریدخت سالنه سالنه وارد حیاط شد و از پله باال رفت. 

جلوی در که رسید مهدخت در چارچوب در ایستاده بود و با دهانی باز از تعجب  

 های گرد شده لب زد:و چشم

 پری...  -

کرد که مهدخت نگاهی به سر تا پایش انداخت و از  نگاهش میحرفی نزد و تنها 

 بازویش گرفت.

 بیا توو... بیا ببینم کجا بودی تو؟ چی شده؟  -

آنقدر اوضاع ظاهرش در هم ریخته بود که مهدخت با نگاهی پر از سؤال و گنگ 

 پرسید:

نمی  - رفتی؟ حرف  راه  بارون  زیر  تنت خیسه...  با رضا دعوات تمام    زنی چرا؟ 

 شده؟ یه چیزی بگو دختر! 

 پریدخت به سختی لب زد:

 خوام دوش بگیرم... دوش گرم... داغ... سردمه مَهی، خیلی سردمه! می -
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کرد. دخترک سمت حمام رفت و نگاه مهدخت همچنان گیج و گنگ نگاهش می

 وار گفت: دنبال او کشیده شد و لب کج کرد و زمزمهخواهرش به 

 چش شده این دختر!   -

ی الهه بلند شد و مهدخت سمتش رفت و دختربچه که تازه از خواب  صدای گریه

کمی شیرخشک   رفت.  آشپزخانه  سمت  و  کشید  آغوش  در  را  بود  شده  بیدار 

ا شیشه را بگیرد  های تپل الهه در تقال بود تآماده کرد و شیشه را تکان داد، دست

و ناامیدانه باز گریه از سر داد که مهدخت شیشه را سمتش گرفت و کودک آرام 

به سالن برگشت که صدای هق هق گریه از داخل حمام گرفت.  ی پریدخت را 

 نگران و دستپاچه پشت در ایستاد و صدا زد:شنید، دل

ون ببینم چته؟!  کنی؟ پری جان... دوش بگیر بیا بیرپری... پری چرا گریه می  -

 پری... 

خانم از حیاط به گوش های پریدخت آرام نشده بود که صدای مطهره هنوز گریه

 رسید و سمت پنجره رفت.

 پرها... م، پرهام مادر وایسا... کجا میری خب؟!   -
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آلود نگاهی به حیاط انداخت و پرهام را دید که با قهر از  پرده را کنار زد، اخم 

 را محکم کوبید. زیر لب غرولند کرد: حیاط بیرون رفت و در

 اینا چشونه؟ اه... امشب دیگه چه شب نحسیِ هو... ف.  -

ای که خواهرش داده بود را از باالی سینه تا سر در حمام باز شد و پریدخت حوله

زانوهایش را پوشانده بود و با موهایی خیس که اطرافش ریخته بود از حمام بیرون  

گانه را  لرزید، مهدخت پتوی بچهون بود و فکش میی خهایش کاسهآمد. چشم

 از روی مبل برداشت و دور الهه پیچاند و گفت:

من یه لحظه میرم پایین، تو راحت باش از داخل کمد لباس بردار بپوش... زود    -

 گردم. برمی

خانم  ها را پایین آمد که مطهره این را گفت و از خانه بیرون رفت، با احتیاط پله

 ها گرفته بود.کنار حوض نشسته و سرش را میان دست را دید؛ 

 خوری! با پرهام بحثتون شد؟جا نشستی، سرما می مطهره خانوم چرا این -

 آلود جواب داد:مطهره نگاهش را باال گرفت و با ابروهایی در هم رفته و بغض
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 چکار کنم با این پسر؟ دق میده منو. -

 بازم بحث نگار بود؟ -

 طرفین تکان داد و گفت:  مطهره سرش را به

 نه... اون که با هم دیگه بهم زدن و تموم شد.  -

 مهدخت گنگ لب زد:

 پس چی شده؟!   -

 اش را به بازی گرفت. مطهره شرمگین نگاهش را پایین انداخت و پر روسری

 برام خواستگار اومده، بهش گفتم... قاطی کرد!  -

 ابروهای مهدخت باال پرید و پرسید: 

 ؟! کی هست؟خواستگار -

 صدای ضعیفی شنید.

 آقای یزدانی!  -
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می لب لب  مدام  و  بود  آمده  کش  لبخند  به  مهدخت  دندان های  به  و  فشرد 

گرفت تا نخندد. الهه به خاطر پتویی که دورش پیچیده شده بود خُلقش تنگ  می

خانم داد و رو به مطهرهکرد؛ مهدخت آهسته در بغل تکانش میو نوق میبود و نق

 کرد: خطاب 

 آقای یزدانی خیلی مرد خوبیه، چرا پرهام مخالفه خب؟   -

 مطهره سر به زیر انداخته بود و لب باز کرد:

نمی  - دیگه، دلش  بر خورده  غیرتش  رو  به  راستش  کنه!  ازدواج  مادرش  خواد 

منم هیچوقت نخواستم؛ تا پرهام کوچیک بود، ترس داشتم که ناپدری بخوای  

شد،   که  بزرگ  بیاد؛  در  آب  از  خودش  بابای  از  بدتر  وقت  یه  و  سرش  رو  بیاد 

 ی غرورش رو کردم. اما حاال... مالحظه

 مکثی کرد و همراه با نفس سنگینی که از سینه برکشید ادامه داد:

، نگار نشد... دختر قحط که نیست؛ بالخره امروز و فرداست خودش ازدواج کنه  -

می پیدا  نمی یکی  دیگه  کنار،  به  تنهاییم  تمام  کنه.  بده. خودم  رو  خوام خرجم 

روز خیاطی کردم، بزرگ شد گفت بشین خانومی کن،  وقتی که بچه بود رو شبانه
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اش  خواد از گلوی زن و بچهخودم خرج میدم اما ازدواج که کنه دیگه دلم نمی 

 تونم کار کنم. به من برسه، خودمم دیگه مثل قبل نمیبزنه و 

 زده گفت: های مهدخت دوخت و با لبخند محوی، خجالتنگاهش را به چشم

اگر پرهام    - بازم  یزدانی مرد خوب و محترمیِ، ولی  آقای  تو  به قول  از طرفی 

 نخواد... 

د و  نگران خواهرش بوبا تأسف سرش را پایین انداخت و حرفی نزد؛ مهدخت دل

 الهه هم دیگر به گریه افتاده بود، ابرو کج کرد و ناچار گفت:

شاهلل راضی میشه. ببخشید، خواهرم  حاال پرهام هم تازه فهمیده داغ کرده، ان  -

 اومده حالش هم زیاد خوب نیست، من فعال برم باال 

 برو دختر گلم  -

ت و وارد خانه  ها را باال رفای گفت؛ پلهمهدخت سر تکان داد و زیر لب بااجازه

اش را روی  شد. پریدخت روی کاناپه نشسته و زانوهایش را بغل گرفته بود؛ چانه 

 زد. رو بود و پلک نمیزانوها گذاشته و نگاهش خیره به روبه
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سالنه سالنه سمتش رفت و پتو را از دور الهه باز کرد، عروسکی دست کودک 

 از کرد:داد و سرش که گرم شد رو به پریدخت با مالیمت لب ب

 نمیگی چی شده؟ نمیگی کجا بودی؟   -

 حواس لب زد: ربط و بیآنکه تغییری در حالتش ایجاد شود بی  پریدخت بی

 مَهی من بدم؟!   -

 مهدخت گنگ و نامفهوم ابرو در هم کشید و گفت: 

 چی؟ بدی؟!   -

من مگه توقع زیادی از دنیا داشتم؟ مگه چی خواستم؟ خب از بچگی دوست    -

لبا لباسنداشتم  ناچاری  سر  از  اینکه  از  بودم  متنفر  بپوشم،  کهنه  همو    س 

رفتیم از نوع لباسامون تابلو بود  پوشیدیم، از اینکه وقتی تو خیابون راه میمی

تر زندگی کنم، دلم خواست پایین شهری هستیم! من فقط دلم خواست قشنگ 

 ها باشم، ولی...قاطی آدم حسابی 

 د: صدایش از بغض لرزید و ادامه دا
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دونست بدم میاد. حداقل عید به عید یه دست مامان باز بیشتر به فکر بود، می  -

 خرید، حتی شده قسطی!  لباس نو می

 اش چکید و به زحمت از پس آن بغض چسبیده به گلویش، گفت: اشک روی گونه

رفتم مهمونی، کاش مامان بود مهی... کاش تو حواست بیشتر بهم بود، کاش نمی  -

 تر بود، کاش زبون بابا چک و لگد نبود... هربونکاش بابا م

های خیره و  اش میان نگاهبغضش ترکید و سر روی زانوها گذاشت، هق هق گریه

اشکنم دیدن  از  دخترک  قلب  پیچید.  خانه  در  مهدخت  و  دار  خواهرش  های 

با دلسوزی و نوازشگونه دست  صدای هق هقش فشرده شد و کنارش نشست، 

 لحنی پر از مالطفت گفت: روی سرش کشید و با 

زنی؟ کسی بهت چیزی گفته؟ رضا بهت  شده که این حرفارو میعزیز دلم چی  -

 سرکوفت زده؟ یه چیزی بگو خب دردت به جونم، شاید تونستم کاری کنم.

ریخت؛ باز مهدخت دلش طاقت نیاورد و زد و تنها اشک می پری اما حرفی نمی 

 گفت:
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رگتر در حقت کوتاهی کردم، اما خب االن که دونم به عنوان یه خواهر بزمی  -

می کمکت  میگم  میدارم  اذیتت  رضا  اگه  پری  ببین  بگو...  فقط  تو  و  کنم.  کنه 

دوسش نداری من به یزدانی میگم کمکت کنه تا طالق بگیری، مهران هم داره 

ی جدید، کنیم... یه زندگی جدید تو یه محلهآزاد میشه. با هم دوباره شروع می

 سازیم.  خواهر برادری پشت هم وامیستیم و زندگیمون رو میخودمون 

 هایش را پاک کرد و لب فشرد، با تحسر گفت: پریدخت با سرانگشتان اشک 

 کاش همه چی به همین سادگی و قشنگی بود که تو میگی، به همین راحتی...  -

 از جا برخاست و ادامه داد: 

 خوام برم... به یه آژانس زنگ بزن می -

 مهدخت با ناامیدی لب زد:

 پری...!   -

 پریدخت با تحکم گفت:

 زنگ بزن!  -
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*** 

خانه غرق در سکوت و تاریکی بود و اتاق سپهر با نور کمی از آباژور روشن بود؛  

ی  هایی تند و قلبی پر تپش، کنار نسیم غلتید و دستش روی بازوی برهنهبا نفس

 ک بود. با لبخند محوی از سر لذت گفت:دختر

 خیلی بدجنسی که االن دست و بالم رو بستی تا شب عروسی!  -

 نسیم با شیطنت تای ابرویش را باال پراند و لب باز کرد: 

دیگه پررو نشو، همینم از سرت زیادیه! تو دوران عقد زیادی دست و بالت رو    -

 کنی!  باز کنم پر در میاری پرواز می

 یز خندید و گفت:سپهر ر

 اونوقت بعد از عروسی اجازه بدی، پر در نمیارم؟ -

نه دیگه، بر عکس بعد از عروسی حکم اسارت داره؛ دیگه پابند خونه زندگی    -

 میشی.

 هایش نشاند و گفت: ای روی لبی نرم و آهستهسپهر بوسه
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 باشه، هرجور تو بخوای؛ من میرم دوش بگیرم.  -

است؛ نسیم پتو را روی سینه با دست فشرد تا کنار  لباس تن کرد و از جا برخ

 اش از اتاق بیرون رفت.زده نشود، سپهر با برداشتن حوله

امروز را مرخصی گرفته بود و تمام ساعات عصر را با هم به سینما، بازار و تفریح 

رفته بودند. تمام تالشش را کرده بود تا متوجه رمز گوشی سپهر شود و آن را  

باالخره هم موفق شده بود. حاال که سپهر برای دوش گرفتن از اتاق یاد بگیرد و  

 اش را بررسی کند. بیرون رفته بود، فرصت خوبی داشت تا گوشی

ها را چک کرد اما چیزی دستگیرش نشد هیچ  گوشی را برداشت و ابتدا پیامک

شماره چند  و  رفت  مخاطبین  لیست  سراغ  نبود،  خاصی  نظرش  پیام  به  که  ای 

ود را داخل گوشی خودش ذخیره کرد. ذهن دخترک آشفته و در هم مشکوک ب

ها را  فشرد. به زحمت پلکبود؛ حسی از غم، ناامیدی و استیصال قلبش را می

اش نشود؛ این  کرد تا سپهر متوجه پریشانی فشرد و حفظِ ظاهر میروی هم می

 شب دیجور انگار خیال صبح شدن نداشت! 
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اش  لو چرخید و خودخوری کرد، آنقدر ساعت گوشیآنقدر از این پهلو به آن په

هایش سنگین شد  های شب پلکرا در سکوت و تاریکی اتاق، چک کرد که نیمه

دید؛ جسمش خواب  و خوابید. در خواب هم اما آرامش نداشت و مدام کابوس می

 و ذهنش هنوز مضطرب بود!  

*** 

ای استراحت نیمروزی  بازار کمابیش خلوت بود و ساعات میانی ظهر، مردم را بر

های مغازه را تا  دارها هم کرکرهها کشانده و بعضی از مغازهو صرف ناهار به خانه

 کردند. نیمه پایین کشیده و برای لحظاتی تجدید قوا می

سجاده نوید،  صاحبکار  ایاز  گوشهحاجی  را  نماز  اش  و  کرده  پهن  مغازه  از  ای 

پیک موتوری بود تا ناهار را بیاورد؛  خواند. نوید روی صندلی نشسته و منتظر  می

کرد متوجه چرخید و اجناس را نگاه میهمانطور که نگاهش دور تا دور مغازه می

گردد. آید و باز برمیدختری شد که کنار درب مغازه ایستاده و چند قدمی جلو می

یده اش دی مغازه تا نیمه پایین بود و تنها شلوار جین و کمی از پایین پالتوکرکره

 شد. ابروهایش را در هم کشید و با دقت بیشتری نگاه کرد، لب زد: » نسیم!«می
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ی آشفته و  از جا برخاست و سمت در رفت؛ کرکره را باال زد که نگاهش به چهره

 نگران نسیم افتاد. متعجب و دور از انتظار پرسید: 

 کنی؟ خوبی؟ جا چکار مینسیم! این -

هایش فشرده شد تا بغضش را  در پس آن لبهای دخترک لرزید و  نی چشمنی

 نگران دستش را پیش برد و گفت: قورت دهد. نوید دل

 بیا داخل ببینم!   -

 نسیم در کشاکش کنترل بغض و لرزش صدایش جواب داد: 

 نه! تو بیا بریم.  -

نگاهش آنقدر درمانده و ملتمس بود که نوید بدون تعلل به داخل مغازه برگشت.  

گفت که نوید کنارش روی  حاجی نمازش را سالم داده بود و با تسبیح ذکر می

 زانوها نشست و گفت:

 تونم میشه...قبول باشه حاجی، شرمنده  -

 سکوت کرد و حاجی با عطوفت لب باز کرد:
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 رمنده. جانم بابا؟ قبول حق پسرم، دشمنت ش -

 خواهرم اومده انگار حالش...  -

 حرفش کامل نشده بود که حاجی سرجنباند و لبخند مالیمی رو لب نشاند. 

بازار خیلی شلوغ نیست، کار    - امروز  نذار؛  برو خواهرت رو منتظر  برو پسرم، 

 خاصی هم نداریم. اما فردا صبح اول وقت مغازه باشی! 

 ی حاجی را بوسید و گفت:شانه نوید لبخند نرمی زد و آهسته 

 آقا؛ رو چِشَم. پس با اجازه! دست شما درد نکنه حاج -

 خیر پیش پسرم.  -

با  از جا برخاست و با برداشتن کتش از روی صندلی، خداحافظی کرد. هم  قدم 

نسیم از بازار بیرون رفت و ما بین راه، حرفی نزد و سکوت کرد. ماشین کمی با  

پارک پاساژ،  از  زیر   فاصله  به  سر  نسیم  نشستند.  درهایش  کردن  باز  با  و  بود 

 زد که برادرش پرسید:انداخته و حرفی نمی

 حاال بگو چی شده؟! دق دادیم دختر. -
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 ی باریدن داد و نفس سنگینش را بیرون داد:هایش اجازهدخترک به چشم

 خوام... م... من... من می -

 روی گونه، ادامه داد:  ها ازنگاهش را باال گرفت و با پاک کردن اشک

 خوام از سپهر جدا بشم!می -

 اخم غلیظی بین ابروهای نوید نشست و با حرص کنج لب به دندان گرفت.

 دیشب رفتی خونشون حرفتون شده؟! -

 نسیم سرش را به طرفین تکان داد و لب زد:

 نه! اتفاقا صبح خیلی خوب و خوش از هم خداحافظی کردیم و رفت سر کار. -

 ی شده؟!پس چ -

 نسیم با تأنی لب باز کرد: 

یه مدت بود بهش شک داشتم، دیشب به هر ترفندی که بود بالخره تونستم   -

اون   با  بیرون،  اومدم  خونشون  از  که  امروز  بردارم.  گوشیش  از  شماره  چندتا 

 ها تماس گرفتم.شماره 
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 مکث کرد و باز اشک ریخت که نوید عتاب کرد:

 خب... چی شد؟ -

بودن،  - و    دختر  همکار  گیرم  گفتم  خودم  به  بود.  تا  چند  دوتا،  نه  یکی،  نه 

 همکالسی دانشگاه باشن ولی چندتا؟ اصال به چه دلیل؟  

با چهره رونوید  به  و عصبی خیره  بود و سکوتی خفقانبهای عبوس  در  رو  آور 

 فضای ماشین حاکم بود؛ بعد از لحظاتی پرسید:

 بهش زنگ زدی؟ گفتی؟  -

 نه، تو اولین نفری که میگم؛ هنگ بودم اصال!  -

 نوید سر جنباند و لب زد:

اومد سعی کن مثل    - یا  اگه زنگ زد  بفهمه.  نذار  نزن،  خوبه! حرفی هم بهش 

اون   بیار.  بهونه  نرو،  همراهش  جایی  اما  کنی  برخورد  خوب  باهاش  همیشه 

 ها رو هم همشون رو بده به من!شماره 

 سیم گیج و گنگ نگاهش کرد و پرسید:ن
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 خوای چکار کنی؟ واسه چی؟ می -

گدار به آب زد، بویی ببره به راحتی منکر میشه و باید کلی دَوَندگی  نباید بی  -

کنی تا طالق بگیری! یه چند روز دندون رو جیگر بذار و انگار نه انگار که چیزی  

مدرک درست و حسابی دستم  شده؛ حتی به مامان اینا هم نگو تا من یه چند تا

 شو بریزیم رو آب. بیاد بعد پته

 ای گفت.نسیم سر کج کرد و زیر لب باشه

*** 

ی الهه در خانه پیچیده و عسل مشغول بازی  های شیرین و کودکانهصدای خنده 

کرد و فکرش با او بود. مهدخت با لبخند محوی روی کاناپه نشسته و نگاهشان می

اش بود. صدای ماشین کیوان از حیاط به گوش رسید وادهی خاندرگیر غم و غصه

و متوجه آمدنش شد؛ از جا برخاست و روسری را روی سرش انداخت و دستی 

 به صورتش کشید.  
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گره روسری را کمی محکم کرد که در باز شد و کیوان وارد شد؛ دسته گلی از  

بود.  ی کوچک میوه  های نرگس توی دست داشت و دست دیگرش چند کیسهگل

 بست، با صدای بلند گفت:» سالم دخترا... «ی پا میحینی که در را با پاشنه

عسل که طرف دیگری از سالن مشغول بازی با الهه بود، هنوز نگاهش به کیوان  

 نیفتاده و صدایش را باال برد:

 سال...م، خسته نباشی! -

 مهدخت با لبخند مالیمی به استقبال رفت و سر جنباند: 

 سته نباشید.سالم، خ -

 تعلل دسته گل را سمتش گرفت و با لبخند گفت: کیوان بی

 تقدیم شما... -

 گرفت پرسید:تر شد و حینی که گل را میمهدخت لبخندش عمیق

 ممنون اما بابت چی؟! -

 کیوان تای ابرویش را باال انداخت. 
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 راستشو بگم؟ -

 ادامه داد:  دخترک حرفی نزد و نگاه پرسشگرش را به کیوان دوخته بود که

فروخت، یادم اومد که یه دسته گل نرگس  سر چهارراه یه دختربچه گل می  -

تو خونه و واست  خشک شده  داری  نرگس دوست  گفتم  البد  قبال...  دیدم  ات 

 خریدم!

ی  یک آن غم روی دل دخترک سنگینی کرد و یاد آن دسته گل افتاد که هدیه

ها بابت عذرخواهی  از شد) این گلاندبهزاد بود... صدای بهزاد در گوشش طنین

از تشری که زدم؛ ببخش دخترجون حالم خوب نبود.( فکرش پیش بهزاد و آن  

از عالم فکر و   با صدای کیوان  روزها پر کشیده و تلخندی روی لب داشت که 

 خیال بیرون آمد. 

 ناراحت شدی؟  -

 سر جنباند و جواب داد: 

 نه... اصال! ممنون خیلی قشنگه.  -
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 گرد کرد و همان حین گفت: ی پا چرخید و عقبهروی پاشن

 من میرم آماده بشم که برم؛ دیر میشه. -

 مهدخت... -

ای گرد کرد و نگاهی انداخت که کیوان جلو آمد و مقابلش ایستاد، لحظهعقب

 نگاهش روی صورت دخترک چرخید و لب باز کرد:

 شام رو بریم بیرون؟  -

 مِن مِن کرد و لب زد: 

 اوم... آ... خه...   -

 کنمخواهش می -

کیوان سر روی شانه خمانده و نگاه ملتمسش را به او دوخته بود؛ حسی تازه، 

دانست به  دید که نمیآشنا را در وجود خودش می  مهمانی ناخوانده و گرمایی 

این هست  بهزاد  پسر  کیوان  اینکه  میخاطر  رام  و  مطیع  مقابلش  و  طور  شود 
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دانست اما وابستگی کیوان  رود یا... خودش را نمیضربان قلبش باال و پایین می

 فهمید. لبخند مالیمی روی لب نشاند و پلک زد:را خوب می

 باشه، بریم. -

 تر شد و نگاهش برق زد.لبخند کیوان عریض

 ممنون که قبول کردی، پس زود آماده شو تا بریم.  -

*** 

در   زیبایی  سبز  آبفضای  که  بود  رستوران  آن نزدیکی  وسط  بزرگی  نمای 

ای که همان  های چوبی بودند؛ دکه نما، نیمکتکرد و دور تا دور آبخودنمایی می 

 فروختند. جا لبوی داغ، ذرت مکزیکی و باقالی می نزدیکی بود و دو پسر جوان آن

م کرد تا کودک آهسته قدهای کوچک الهه را گرفته بود و کمکش میعسل دست

کرد و از قدم خندید؛ طوری ذوق میبردارد و با هر قدم از سر ذوق قاه قاه می

برد که انگار در دل بهشت قدم زدن در آن فضای باز و خوش آب و هوا لذت می

 دارد. برمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
866 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

رو به  چشم  و  نشسته  صندلی  روی  کیوان  و  که  بهمهدخت  بودند  دوخته  رو 

 مهدخت گفت:

فردا آزاد میشه، مائده هم که گیر افتاده و با اون  آقای یزدانی گفت که مهران    -

دونه چه حکمی واسش صادر کنن. تصمیم دارم برگردم  ی سنگین خدا میپرونده

ی بابام، بابا رو از آسایشگاه بیارم خونه و با مهران و الهه، یه زندگی تازه رو خونه

 شروع کنیم. عسل هم که خدا رو شکر خوبه و... 

کیوان   سمت  را  هم سرش  در  ابروهای  دیدن  با  که  کند  نگاهش  تا  برگرداند 

 اش، حرف در دهانش ماسید و لب زد:کشیده 

 حرف بدی زدم؟! -

 ی سر جواب داد:کیوان پلک زد و با اشاره 

آره، ناراحتم کردی! چرا به فکر خودت نیستی مهدخت؟ دلسوزی و فداکاری   -

 حماقته!  هم حدی داره؛ از یه جایی به بعد اسمش مهربونی نیست،

 مهدخت دلخور نگاهش کرد و گفت: 
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 ام بشم؟ خیال خانواده میگی چکار کنم؟ بی -

کیوان سمت مهدخت چرخید و یک دستش را به پشت نیمکت تکیه داد و لب 

 باز کرد:

کنه؟ خیال؟ خرج پدرت رو کی داره میده؟ الهه رو کی داره تر و خشک میبی -

 خیالی؟! اینا یعنی بی

 ر انداخت و حرفی نزد که کیوان باز ادامه داد:دخترک سر به زی

زندگیش    - برای  خودش  شدنش  آزاد  از  بعد  بذار  منه،  سال  و  همسن  مهران 

اگر  تو!  نه  باشه  خانواده  دادن  سامون  و  سر  فکر  باید  که  اونه  بگیره،  تصمیم 

کنه، نخواست هم داره و بهش رسیدگی میخواست پدرت رو از آسایشگاه برمی 

جوری صبح تا شب نچسبون به خودت و عمرت  تی. الهه رو هم اینتو مسئول نیس

رو پاش بذار؛ یه نصف روز ببرش مهدکودک و خودت پیگیر درس شو! برو سراغ 

 تحصیل و آیندت دخترجون. 
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ی دخترجون، لبخند کجی روی لبش نشاند. حق با هایش کلمهمیان تمام غصه 

کرد؟ شاید وقتش رسیده یکیوان بود؛ چقدر خودش را وقف زندگی و دیگران م

 بود کمی هم برای خودش، برای دلش زندگی کند. آهسته لب زد:

 باشه، حق با توئه!   -

 کیوان با خرسندی لبخند زد و گفت: 

 بازی نیستی! برعکسِ اکثر دخترا. خوبه، خوشم میاد اهل لج -

*** 

پاساژ تقریبا خلوت شده و دقایقی بیشتر تا پایان ساعت کاری نسیم نمانده بود؛  

با نوزادی توی کالسکه که غرق در خواب بود در مغازه بودند و   زن و شوهری 

 دخترک مشغول کار بود که نگاهش به در افتاد. 

ها بود، اخم غلیظی روی  نوید جلوی در ایستاده و منتظر بیرون رفتن مشتری

 زد.کرد و قدم میاش را نگاه می داشت و مدام ساعت مچی چهره
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خواست زودتر لباس  چرخید و دلش می ها و برادرش مینگاه نسیم بین مشتری

مورد نظرشان را انتخاب کنند و بروند. زن با وسواس زیاد گاهی لباس نارنجی را  

 کرد و گاه لیمویی رنگ را که نسیم مداخله کرد و گفت:نگاه می

خیلی  ببخ  - بردارین  اینو  نظرم  به  میاد،  بهتون  خیلی  نارنجی  اما  خانوم  شید 

تون روح نشون میده چهرهبهتره! شما سفیدپوستی این لیمویی خیلی روشنه بی

 رو؛ اما نارنجی خوبه. 

های نسیم انتخابش قطعی شد و پول را  زن که تا آن لحظه دو دل بود با تعریف

 یل داد و با رفتنشان نوید جلو آمد.را تحو  حساب کرد؛ نسیم فورا لباس

 سالم داداش، خوبی؟ چه خبر؟!  -

 جانی گفت و پرسید:سرجنباند و زیر لب سالم بی

 کنی؟ تعطیل نمی -

 منتظرم زانیار بیاد، رفت دسشویی. بیاد بعدش بریم. چیزی شده؟  -

 نوید با اوقات تلخ لب زد:
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 بریم حاال بهت میگم. -

می فشرده  مدام  بیفکش  و  میشد  قدم  حتم  قرار  و  بود  آشوب  نسیم  دل  زد، 

 گردد! داشت هرچه هست به موضوع سپهر برمی

تعلل از مغازه بیرون رفتند؛ نوید با عصبانیت  با آمدن زانیار، خواهر و برادر بی

داشت و نسیم مضطرب و مسکوت به  های بلندش را محکم و استوار برمیقدم 

 رفت. دنبالش می

 ، دخترک لب باز کرد:داخل ماشین که نشستند

 بگو دیگه نوید، در مورد سپهره نه؟  -

ای را پلی  نوید حرفی نزد و موبایلش را از جیب بیرون آورد، صدای ضبط شده

 کرد و بالفاصله صدای نوید از گوشی موبایل بلند شد.

 االن شما از ماشین سپهر پیاده شدی! منکر چی میشی؟  -

 ای به گوش رسید. های سکوت شد و بعد صدای دختران لحظه

 خب آره، ولی اوال که دلیل بر رابطه نیست و دوما به شما چه ربطی داره؟ -
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سه ساعت با هم تو خیابونا چرخیدین دلیل بر رابطه نیست؟ دیروز با هم رفتین    -

 تو یه خونه، دلیل بر رابطه نیست؟! ربطش هم به من اینه من برادر خانومشم! 

دار  هایش کند و کشافتاد و نفسبش به تالطم می نسیم با شنیدن هر کلمه، قل

دست می دختر  شد،  لرزان  صدای  بود.  بسته  یخ  تنش  و  خیس  عرق  از  هایش 

 ناشناس باز بلند شد.

 دونستم زن داره، بهم گفته بود مجرده.به خدا من نمی -

 دونستی شوهر داری؟!دونستی زن داره قبول، خودت هم نمینمی -

اشک  و  فشرد  پلک  دید، نسیم  را  نسیم  بد  حال  که  نوید  شد،  سرازیر  هایش 

ی ضبط شده را قطع کرد و گوشی را با غیظ روی داشبورد انداخت. صدای مکالمه 

هق نسیم بلند شد و نوید از ماشین پیاده شد؛ دیدن نسیم با این حجم از هق

اش را به کاپوت داد و سرش را در استیصال و درماندگی برایش سخت بود. تکیه

 ی کاپشن فرو برد، پلک فشرد؛ صبوری در این لحظات تلخ چقدر دشوار بود!  هیق 

می زنگ  مدام  نسیم  کولهگوشی  از  را  گوشی  دخترک  تا  خورد،  برداشت  اش 

مزاحم راحت شود که شماره از شر آن صدای  و  را روی  خاموش کند  ی سپهر 
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اشک باز  دید.  کرد؛  صفحه  وصل  را  تماس  حرص،  با  و  گرفت  شدت  هایش 

 دانست نوید به سپهر حرفی زده یا نه؟! صدایش را باال برد و فریاد زد: مین

خوای از جونم؟ تو که داری واسه خودت، گمشو  زنی؟ چی میچرا بهم زنگ می  -

 به همونا زنگ بزن!  

شد که صدای ای سکوت شد و موبایل میان دست لرزان نسیم، فشرده میلحظه

 ملتمس سپهر به گوش رسید، پس خبر داشت که دستش رو شده! 

به حرفام گوش کن، کتک خوردم، فحش شنیدم،    - رو خدا  تو  نسیم  نسیم... 

 #تحقیر شدم... حاال فقط یه لحظه به حرفام گوش کن!

ر، تماس را قطع و گوشی را خاموش کرد. در ماشین های سپهاعتنا به خواهشبی

 باز شد و نوید کنارش نشست؛ نگاهی به نسیم انداخت و لب زد:

 سپهر بود؟ -

 اش به خیابان بود.زده دخترک سرش را به صندلی تکیه داد و نگاه مات

 آره... تو کتکش زدی؟ -
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 حقش بود.  -

 آلود پرسید:نفسی از سینه بیرون داد و بغض

 دختره رو چجوری گرفتی؟ کی بود؟ چه شکلی بود؟مچ  -

خوره که  اش به چه دردت میاس دنبال سپهر راه افتادم، دیگه بقیهیه هفته  -

 بدونی؟ مهم اینه بهمون ثابت شده و تکلیف تو هم معلوم! 

 لرزید.اش سُریده بود را با سر انگشتان زدود و صدایش میاشکی که روی گونه

م، آخرین دفعه همین چند وقت پیش بود. خواستم به مامان  چندبار خواستم بگ  -

گفتن،  شون میبابا بگم ولی... ولی همون شب مامان و بابا داشتن از امیدای زندگی 

 شون به زندگی و خوشبختی من!  از افتخاری که تو براشون داری، از دلخوشی 

 هایش ادامه داد: لب فشرد و میان اشک ریختن

شون رو  خوام جدا بشم؟ چجوری دلخوشیان بابا بگم می نوید چجوری به مام  -

 ی ننگ مامان و بابا؟ی دق و مایهازشون بگیرم؟ چجوری بشم آینه

 آلود تشر زد:نوید سمتش چرخید و اخم



www.taakroman.ir  

 
  

 
874 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ی تن  ی دقی؟ ننگ اینه که پارهاین چه حرفیه نسیم؟ کدوم ننگ؟ چه آینه  -

به خاطر حرف و  بکشه  کنار کسی عذاب  بودن  از  رو   آدم  مردم طالقش  مفت 

نگیری! هیچی از تو کم نشده نسیم، هیچی... خاک بر سر سپهر که مثل تویی رو  

 های خیابونی!  از دست داد و رفته سراغ هرزه

 ی کالمش را برید. صدای زنگ موبایل رشته

الو، جانم مامان... نسیم با منه نگران نباشید... نه... شما بخوابید ما یه ساعت   -

 گردیم خونه. یدیگه برم

 آلود بیرون داد.تماس را قطع کرد و نفسش را پر صدا و حرص

و میگم. تو هم نگران هیچی  زنم همه چیفردا خودم با مامان و بابا حرف می  -

 نباش.

هدف در خیابان چرخیدند و فضای ماشین در سکوتی مهموم فرو ساعتی را بی

ای بعد با دو پیاده شد. لحظهرفته بود؛ ماشین کنار خیابان متوقف شد و نوید  

لیوان و  برگشت  گرم  کاکائوی  شیر  در  لیوان  که  حینی  داد،  نسیم  دست  را  ها 

 بست گفت: ماشین را می
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بخور حالت جا بیاد، امشب رو حرفی به مامان بابا نزنی! لیوان شیرش را گرفت    -

 و ادامه داد:

 کنن. می  نصف شبی که کاری ازشون برنمیاد، فقط تا صبح فکر و خیال -

 کرد و لب زد:های سردش را دور لیوان گرم مینسیم دست 

 باشه، حواسم هست. -

اش را برداشت؛ روشن کرد و به  نوید مشغول نوشیدن شیر شد و نسیم گوشی

نت وصل شد که پیام سپهر باالی صفحه به چشم خورد. بغض کرد و لب فشرد، 

حس کنجکاوی مانعش شد. آنکه پیام را بخواند حذفش کند اما باز  خواست بی

 ی پیام را باز کرد و متنی باال بلند به چشمش خورد.صفحه

دونم خیلی واسه این حرفا دیر شده نسیم... اما خواستم بگم تا بدونی. من می -

ای بودم، کسی که مامان و بابا هیچوقت راضی  قبل از عقد با تو، عاشق کس دیگه

و ناله و نفرین کردن که با اصرارشون    به ازدواجمون نشدن. اونقدر تهدید و آه

خواستم بازیت بدم، خواستم گذشته  خورم نمیاومدم خواستگاریت! اما قسم می 
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برخورد  و سرد  گرفتی  فاصله  ازم  اونقدر  اوایل  همون  تو  ولی  کنم  فراموش  رو 

 کردی که به کل ازت ناامید و دلسرد شدم. 

لرزید و اشک دیدش را تار کرده بود؛ پیاپی پلک  دخترک می  گوشی میان دست

ی پیام را  هایش سرازیر شود و بتواند ادامههای جمع شده در چشمزد تا اشک

 بخواند. 

بیام همه  - بار خواستم  به خاطر    یه  اما دقیقا همون شب تو  بگم  چی رو بهت 

سی رو نداری یادته؟ دلم نیومد مریضی ناصر ناراحت بودی و بهم گفتی جز من ک

گرفتم، حقیقت رو بهت بگم و باز باهات ادامه دادم. اگر نمیومدم، اگر بهانه می

خوام،  های نابجا داشتم همه به خاطر این بود تا بلکه تو بگی نمیاگر ازت خواسته

 خوام اما تو... تو خسته بشی و بگی طالق می

و مادرم یا شاید هم تو؛ هر چی که بود    دونم مقصر من بودم، پدردونم، نمی نمی

و هر چی که هست االن فقط یه خواهش ازت دارم! حاال که نوید میگه طالقت 

خوایم  خوای جدا بشی، آبروی منو نبر... به همه بگیم توافقی میبدم، حاال که می
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تر بشه. به خاطر من نه، به  جدا بشیم. نذار زندگی برام از اینی که هست جهنم

 گناه!ی بیمونا که بارداره، به خاطر مونا نه، به خاطر اون بچهخاطر 

ی من و مونا اونی که شما پرستی و هرکس که قبول داری، رابطهبه هر چی که می

کنید نیست! فقط نتونستیم همو فراموش کنیم و مثل دو تا دوست رابطه  فکر می

 زی نکن، نابودمون نکن!کنم با آبرومون باداریم نه بیشتر... بازم ازت خواهش می

 بغضش شکست و گوشی را روی داشبورد گذاشت، نوید متعجب و کالفه گفت: 

شد نگفتم گریه نکن؟! چی بود تو  نسی...م! تازه قرمزی چشات داشت کم می  -

 گوشی؟ بده من ببینم!

شد؛ با غیظ دندان تر میگوشی را برداشت و با خواندن پیام لحظه به لحظه عصبی

 د:فشرد و غری

گ*و*ه خورده مرتیکه د*ی*و*ث! مثل سگ ترسیده که لو نره. از کجا معلوم    -

ی تو شکم دختره مال سپهر نباشه؟ دختره شوهر داره، گیر قانون بیوفتن  توله

 پدر جفتشون رو در میارن. 
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 آلود گفت: هایش را به سختی کنترل کرد و بغضنسیم اشک 

یر قولش نزد و برای طالق اذیتم نکرد،  کنم! اگه زنه نوید... من این کارو نمی  -

 حرفی از این رابطه نزن!  

 هایی درشت شده از تعجب نگاهش کرد و معترضانه لب باز کرد:نوید با چشم

بازیت داد، درس و    - اینهمه مدت  یعنی چی نسیم؟ چرا چرت و پرت میگی؟ 

 یم. زندگیت رو ول کردی به خاطر این الدنگ دخترباز؛ بذار پدرش رو در بیار

گیرم.  وجدان میدونم اگه این کارو بکنم عذابتونم... میتونم نوید، نمینمی  -

اگه لو بدیم، اگه اتفاقی برای اون بچه بیوفته، اگه بعد بفهمم حرفای سپهر راست  

 نبوده اونوقت یه عمر با عذاب وجدانم چکار کنم؟ شون رابطهبوده و بین

آلود سکوت  کرد و اخمماس را قطع می خورد و نوید تگوشی نوید مدام زنگ می 

 کرده بود. 

 چرا جواب نمیدی خب؟ -

 نفسش را بیرون داد و لب زد: 
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 اس... اونم مثل سپهر به التماس افتاده! دختره -

ای تیز، به تن  ها چون دشنهگذشت و گویی عقربهلحظات به کندی و زجرآور می

در ربوده شده و هر یک های خواهر و براشدند؛ خواب از چشمزمان کشیده می 

 بودند.  در اتاق خود، غرق در افکار پریشان

ها و بوی نان تازه خبر از مثل هر روز صبح، صدای بر هم خوردن استکان نعلبکی

 داد و آماده شدن برای شروع روزی دیگر. بیدار شدن زهرا و احمد می 

ز تَنِش را  کرد و تنش خسته بود؛  شبی پر انوید از جا برخاست، سرش درد می 

پشت سر گذاشته و خستگی در تنش مانده بود. از اتاق بیرون رفت و صبح بخیر  

کرد که چطور سر شُست مدام با خود فکر میگفت، دست و صورتش را که می

صحبت را باز کند و خبر از تصمیم به جدایی نسیم و سپهر بدهد؟! با سری پایین  

ب زهراخانم  و  نشست  احمدآقا  کنار  را  انداخته،  دیشلمه  چای  استکان  الفاصله 

 مقابلش گذاشت. 

 حال به نظر میای!خوبی مادر؟ بی -

 نوید نفسی سنگین از سینه بیرون داد و سر جنباند:
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 خوبم مامان... -

 نگاهش بین احمد و زهرا چرخید و لب به دندان گرفت، با کمی مکث گفت: 

 خوام راجع به سپهر و نسیم باهاتون حرف بزنم.می -

 و زهرا با لبخند نگاهی به هم انداختند و احمد گفت:  احمد

مادرت   - با  دیروز  شده،  جور  واسم  وام  یه  نباش...  نگران  عروسیشون؟  واسه 

های ضروری رو سفارش دادیم، امروز چک رو رفتیم فروشگاه و چند تا از لوازم

 ها رو میارن. حقوق نسیم که...ببرم، وسایل

 کرد:  نوید میان حرفش پرید و لب باز

 نه باباجون... بحث عروسی نیست؛ این دو تا مشکل دارن!  -

شان دوید. احمد اخم نگاه پدر و مادرش فورا سمت او چرخید و نگرانی به چهره

 کرد و گنگ پرسید:

 چی شده؟  -

 نوید دستی به صورتش کشید و جواب داد:
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 خوان!  باید جدا بشن، یعنی هر دو اینو می -

 خانم دست پشت دست نشاند و لب زد:زهرا

 خدا مرگم، این چه حرفیه؟!   -

 تر شد و نهیب زد: هایش غلیظاحمد اخم 

 فهمی چی میگی نوید؟بازیه؟ میمگه بچه -

 نوید با کالفگی گفت:

است طالق توافقی  فهمم، همین امروز هم هر دو میرن دادگاه و درخوآره می  -

 میدن! 

خب دردشون چیه؟ مشکلشون چیه؟ مگه هر کس به مشکل خورد فورا باید   -

 بره دادخواست طالق بده؟ 

 آلود جواب داد:احمد این را پرسید و نوید اخم

درد درمان میشه و مشکل حل میشه ولی اینا مشکل ندارن، کال همو دوست    -

 ره.ای به نسیم نداندارن! سپهر هیچ عالقه
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 دوست نداشت غلط کرد اومد خواستگاری!  -

 نوید لب فشرد و با کمی جسارت در جواب پدرش لب باز کرد:

ای نداشت، شما هم خبر داشتی ولی  ببخشید اینو میگم ولی نسیم هم عالقه  -

 جواب مثبت دادین! شاهپورخان و منیره خانومم دقیقا همین کار رو کردن. 

ابروهایی در هم کشیده    سکوت تلخی بر خانه حاکم شد و با  احمد سر به زیر 

خُرده  می شده،  انگشت  دو  میان  را  نان  میهای  سفره  روی  و  به  فشرد  ریخت؛ 

 سختی صدایش را آزاد کرد:

 سپهر خودش گفت؟ گفت نسیم رو طالق میده؟!   -

 آره  -

 های زهراخانم نشست و بغض کرده گفت:اشک به چشم 

مُبچه  - بیست سالش نشده،  به شناسنامه ام هنوز  بخوره  اش؟ مطلقه  هر طالق 

 بشه؟

 نوید دلسوزانه به مادرش نگاه کرد و سر کج کرد و خطاب کرد: 
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قربونت برم من، چیزی از دخترت کم میشه؟ از خانومی و نجابت و خوبیاش   -

اینکه صفحه و  اش مهر طالق  ی شناسنامهچیزی کم میشه؟ واسه حرف مردم 

خبری...  تی عقد کردن یا دعوا و قهر بوده یا بینخوره بذاریم زجر بکشه؟ از وق

ترین واال حال من یکی بهم خورد از این نامزدی! دوران عقد رو همه میگن شیرین

دوران زندگیه بعد سر خونه زندگی که میرن جار و جنجال دارن، وای به حال این 

 بیرون...   شون شکراب بوده! این دندونِ لق رو بکشید بندازین دو تا که از اول بین

 اش پاک کرد و پرسید:زهرا اشک از روی گونه

 پدر و مادر سپهر خبر دارن؟  -

گری، الکی باز  نه، فعال هم بهتر که خبر نداشته باشن. میان وساطت و میانجی  -

 ی مزخرف رو کش میدن. بذارین کار رو تموم کنیم! این رابطه

بی و  برافروخته  با صورتی  براحمد  کنار سفره  از  خاست، سمت جالباسی حرف 

 کرد که نوید پرسید: جلوی در رفت و شروع به پوشیدن لباس

 کجا میری بابا؟ تو رو خدا بذارید بدون دردسر کارا پیش بره. -
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کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

کنم، خوام باهاش حرف بزنم. دعوا نمیکاری ندارم... میرم جای خود سپهر، می  -

خیالش  تونم بیاجباری هم برای زندگی با دخترم نیست اما بدون حرف زدن نمی 

 بشم!

*** 

وزید و قبرستان در سکوتی سهمگین فرو رفته و جز صدای باد و  باد سردی می 

رسید. هر از گاهی قار قار  گوش نمی  ، چیزی بههای خشکیدهبر هم خوردن برگ

شکست و سنگینی غم نهفته  کالغی بر باالی درختان سپیدار این سکوت را می

 کرد. در قبرستان را بیشتر می

دست  در  کوچکی  قرآن  دخترک  و  نشسته  قبر  سنگ  کنار  کیوان  و  مهدخت 

زی کرد؛ کیوان آخرین گلبرگ از پنج شاخه گل رداشت و زیر لب آرام قرائت می 

 که آورده بود را روی سنگ انداخت و لب زد:

 مهدخت بریم؟ -

هایش نم اندکی داشت، همراه با نفسی که  مهدخت نگاهش را باال گرفت و چشم 

 داد گفت: بیرون می
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 ترسم الهه خیلی عسل رو اذیت کنه! بریم، می -

اون که نه... اگه اذیت کنه مطهره خانم هست اما واسه خودت میگم که سرما   -

 نخوری؛ هوا خیلی سرده! 

لب روی  نرمی  بهزاد  لبخند  قبر  سنگ  کنار  از  دو  هر  و  نشست  مهدخت  های 

 جا دور شدند. قدم با یکدیگر از آنبرخاستند و هم

بین مسیر  ماشین تمام  فضای  در  غمگینی  و  مالیم  آهنگ  و  بود  سکوت  شان 

یزان از  ی آوپیچیده بود، هر از گاهی مهدخت نگاهش سمت آن تسبیح فیروزه

نگاهی به کیوان میانداخت که درست مثل شد و نیمی ماشین کشیده میآینه

پدرش، همیشه اخم کمرنگی موقع رانندگی یا اوقاتی که در فکر بود بین ابروها  

داشت و تای ابرویش کمی باال بود. این جدیت و عبوسی در ظاهر و قلب مهربانش 

به خانه که رسیدند کیوان با لبخند نشاند.  را دوست داشت و لبخند روی لبش می

 ملیحی گفت: 

 مونم، به عسل بگو زودتر بیاد.من منتظر می -

 نه دیگه، بیا باال یه قهوه دور هم بخوریم بعد برید. -
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 اش انداخت و سر روی شانه خم کرد. کیوان نگاهی به ساعت مچی

 باشه، بریم. -

رفتند که مهدخت  پله باال می  هر دو از ماشین پیاده شدند و وارد حیاط شدند؛ از

 گفت:

 امروز خیلی تو فکر بودی، چیزی شده؟ -

 کیوان با لبخند کجی جواب داد: 

 ام که حرفی بزنم یا نه؟!نه... چیز خاصی نیست. تو یه دو راهی -

 به کی؟ -

 تر شد و گفت: کیوان لبخندش عمیق

 بعد میگم بهت!  -

 .. فکر کنم مریض شده. حاله.راستی این سنجاب یکی دو روزه که بی -

 گذاشت لب باز کرد:ها میطور که پشت سر مهدخت قدم روی پلهکیوان همان



www.taakroman.ir  

 
  

 
887 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 برمش دامپزشکی.بینمش االن، اگه حالش خوب نیست میمیام می -

 وارد خانه شدند، خبری از عسل و الهه نبود.

 حتما الهه اذیت کرده، عسل بُرده پایین! برم صداش بزنم.  -

 هوا دستش را جلو برد و مانع شد. ود که کیوان بیخواست بیرون بر

 یه لحظه وایسا باهات حرف دارم! -

 مهدخت نگاهی نامفهوم انداخت و لب زد:

 چی شده؟  -

 میشه چند لحظه بشینی؟ -

این را گفت و در را آهسته پشت سرش بست؛ مهدخت مطیعانه سمت  کیوان 

مبل رفت و نشست. کیوان مقابلش نشست و پنجه در هم فرو برد، کنج لب را با 

 جوید و لب باز کرد:استرس می

 خواستم بگم... بگم من... -

 تو چی؟  -
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کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 اش را بیرون داد و تند گفت: کیوان نفس حبس شده 

 دم!منمن بهت عالقه -

 کرد.دخترک گیج و منگ، مات زده کیوان را نگاه می 

 ی نامزدی و متارکه داشتیم درسته؟ببین مهدخت، من و تو هر دو سابقه -

 هدف سر جنباند و تأیید کرد، کیوان سر به زیر انداخت و ادامه داد:دخترک بی

تو  ، فقط خواستم بدونم  خوام هیچ کدوم عجله کنیم و احساسی فکر کنیمنمی  -

می فکر  بهم  درصد  یه  داری؟  عالقه  بهم  میهم  دلم  آره  اگه  نه!؟  یا  خواد کنی 

 بیشتر با هم آشنا بشیم و اگر نه که... 

چرخید، چند بار لب باز  کرد و زبان در دهانش نمی زده نگاهش میمهدخت بهت

و بسته کرد اما قادر به حرف زدن نبود؛ کیوان پی به دستپاچگی دخترک برد و  

 گفت:

خوام بدونم که تو اصال حاضری به من فکر خوام، فقط می االن ازت جواب نمی  -

 خواد بیشتر با هم آشنا بشیم یا نه؟کنی؟ دلت می
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کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 اش حبس بود، به سختی لب باز کرد:تنش به عرق نشسته و نفس در سینه

 اوم... خب... من...   -

 داد گفت:یک آن مکث کرد و همراه با نفسی که بیرون می

 اما...  آره -

از چهره تشویش  و  کالم  نگرانی  نشست،  لبش  به  لبخند  و  کشید  پر  کیوان  ی 

 دخترک را قطع کرد و مشتاقانه گفت:

 اما چی؟ -

ای  مهدخت مردد بود که حرفی از گذشته و آن ازدواج صوری بزند یا نه؟ لحظه

از فکرش خوف کرد، از این که اگر کیوان ماجرا را بفهمد جار و جنجال کند یا 

 ی گذشته، گفت: شاید او را برای همیشه ترک کند. پشیمان از واگویه

 هیچی، منصرف شدم!  -

 نگران پرسید:کیوان چشم درشت کرد و دل 

 از چی منصرف شدی؟ ازدواج با من؟  -
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 تپید و شرمگین سر به زیر انداخت؛ ریز خندید.مهدخت قلبش تند می

 ی اون اما! نه، از گفتن ادامه -

 سودگی و میان لبخند، ابرو باال پراند و گفت: کیوان با آ

 آهان! خب خدا رو شکر...  -

 مهدخت از جا برخاست و لب باز کرد: 

 بریم پایین؟  -

 کیوان مقابلش ایستاد و جواب داد: 

 آره، اما سنجاب یادت رفت! -

ی سالن، جایی که قفس سنجاب بود رفتند و کیوان روی زانو  هر دو سمت گوشه

نگاهی   و  برداشت  قفس  داخل  از  آهستگی  به  و  لطافت  با  را  نشست؛ سنجاب 

 انداخت...

*** 
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کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

کرد اما تمام حواسش به  پرهام روی مبل نشسته و به ظاهر تلوزیون تماشا می

ی راستش ریتمیک و عصبی روی  جوید، با پاساعت دیواری بود و با حرص لب می

از جا برخاست. نگاهی به عسل   با کالفگی  نهایت  بود و در  زمین ضرب گرفته 

گوشه که  پا  انداخت  روی  را  الهه  بود،  کرده  دراز  را  پاها  و  نشسته  سالن  از  ای 

خواند. وارد آشپزخانه شد، عطر و بوی خوش غذا در  خوابانده و برایش الالیی می

های ده و مادرش پشت میز غذاخوری نشسته بود و میوهفضای آشپزخانه پیچی

 کرد. ای تمیز و سفید خشک می شسته شده را با پارچه

پایه شدن  کشیده  صدای  و  کشید  عقب  حرص  با  را  روی  صندلی  صندلی  های 

 سرامیک بلند شد، با غیظ گفت: 

لطی  نیم ساعته که مهدخت و کیوان اومدن خونه و رفتن باال... االن دقیقا چه غ  -

 کنن که پایین نمیان؟!دارن می

مطهره با اضطراب نگاهی به بیرون از آشپزخانه انداخت و طوری که سعی داشت  

 صدایش باال نرود نهیب زد:
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کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

جوری شدی؟ نمیگی تهمت شنوه! تو چرا اینهیس! چه خبرته؟ االن عسل می  -

فقط عسل  دونه و باهاش راحته،  بزنی؟ فکر گناهش نیستی؟ شاید اصال کیوان می

 دونه! نمی

های شقیقه و گردنش از شدت های کلید شده در حالی که رگپرهام با دندان 

 عصبانیت متورم و قرمز بود غرید:

ی گناه و حروم  اگه ندونه چی؟ خاک بر سر من که تو این خونه باشم و رابطه  -

شمامون  باشه! دکتر به من و شما اعتماد کرد که ناموسش رو سپرد به ما، حاال با چ

مونی بگیریم؟ پول دکتر داره کنه و اللببینیم که مهدخت داره غلط زیادی می

بره  خب  آزاده  خوشگله،  جوونه،  میاد؟  عشوه  پسرش  برای  و  جیبش  تو  میره 

 شوهر کنه... کسی جلوشو نگرفته ولی نه اینکه بره با پسرِ شوهرش! 

 مطهره با آشفتگی و صدایی زیر لب زد: 

ریزه بهم به خدا! من از این به بعد آروم باش، عسل بفهمه می باشه... باشه تو    -

 شون هست مانع میشم! کنم؛ اگر مطمئن شدم چیزی بینحواسم رو جمع می
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کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

پرهام نفسش را بیرون داد و از جا برخاست، از آشپزخانه بیرون رفت و بدون  

   توجه به عسل که در سالن نشسته بود؛ سمت اتاقش رفت و در را محکم کوبید.

هایی مطهره حواسش از آشپزی و کار، پرت شده بود و با ابروهایی در هم و چشم 

رو به  انگشتبهنگران  میان  آشپزخانه  دستمال  و  بود  خیره  فشرده رو  هایش 

شدند، افکار پریشانش را از  شد. صدای کیوان و مهدخت که وارد سالن می می

دَم دست گذاشته بود  هم گسست و از جا برخاست؛ چادرش را که روی صندلی و  

از آشپزخانه   و  نشاند  لب  روی  تصنعی  لبخندی  و روی سرش کشید.  برداشت 

 بیرون رفت. 

 ، خوش اومدین بفرمایید.سالم -

 مهدخت و کیوان احوالپرسی کردند و کیوان گفت: 

 شرمنده، مزاحمتون شدیم امروز. -

 و رو به عسل ادامه داد:

 بریم آبجی؟  -
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کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 د که مطهره لب باز کرد:عسل هنوز جوابی نداده بو

 شام آماده کردم، بمونید! -

 شیم، بریم بهتره.نه اسباب زحمت می -

 کیوان این را گفت و مطهره مصرانه جواب داد:

 مونه!  نه دیگه بمونید، من غذامو آماده کردم. اگر برید همش می -

نگاهی بین مهدخت و کیوان رد و بدل شد و ناچار پذیرفتند؛ روی کاناپه نشستند  

 و مطهره برای پذیرایی سمت آشپزخانه برگشت.

ای رنگ را برداشت و چند استکان داخلش گذاشت؛ مشغول ریختن  سینی نقره

علیک پرهام را با کیوان شنید. گوش تیز کرد تا بهتر  چای بود که صدای سالم  

 مبادا پرهام حرفی بزند!  بشنود و

زهرا  و مامان میریم بهشتمهدخت خانوم که با ما خیلی تعارفیه... هرجمعه من  -

 آ ولی نمیاد!  
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ها را از چای پر کرد مطهره با شنیدن این حرف پرهام، لب گزید و فورا استکان

 تا به سالن برگردد و مانع ایجاد بحث شود. 

 م، وقت ندارم! ها میرم دیدن باباآخه من جمعه -

ی  مهدخت این را گفت و پرهام با طعنه »آهان« گفت و سکوت کرد. طعنه و کنایه

پرهام به مهدخت از چشم کیوان دور نماند؛ اخم و نارضایتی را به وضوح در نگاه  

 دید. پرهام می

خانم گرم و صمیمی نبود؛  ی مطهرههای خانهی دورهمیمهمانی امشب، مثل بقیه

کرد. همین فضای سرد و  فضا حاکم بود و پرهام زیاد صحبت نمیجو سنگینی بر  

بار باعث شد تا کیوان و عسل خیلی زود بعد از صرف شام خداحافظی کسالت

 کنند و بروند.  

 کرد که عسل گفت: کیوان ابرو در هم تنیده و در سکوت رانندگی می 

 پرهام چش بود امشب؟ چرا مثل برج زهرمار بود؟!   -

 نش را فرو برد و نفسی بیرون داد.کیوان آب دها
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 چرخه! خداکنه هر دلیلی باشه، جز اون فکری که تو سر من می -

 عسل ابروهایش را به هم نزدیک کرد و پرسید:

 چه فکری؟!   -

 نگاهی به خواهرش انداخت و باز چشم به خیابان دوخت.کیوان نیم

 به نظرت پرهام به مهدخت عالقه نداره؟ -

ا جمع کرد و روی هم فشرد، کمی فکر کرد و نوچی گفت و  هایش ردخترک لب

 ادامه داد: 

خواستش  جاست، خب اگر پرهام میدونم! مهدخت خیلی وقته اونبعید می  -

 چرا رفت خواستگاری نگار؟  

 کیوان عمیق در فکر بود و با اندک تعللی گفت: 

هرچی شاید خواستگاری کرده و جواب رد شنیده! شاید هنوزم تو فکرشه...    -

که بوده و هست فقط به این مطمئنم که پرهام امشب از حضور من ناراحت بود. 

 شد اصال!خندیدم، صورتش سرخ میزدم یا مییه کلمه که با مهدخت حرف می
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 عسل در تأیید حرفش سر جنباند.

باباش تو  جاست؟ االنم که دیگه زنهوم... متوجه بودم. اصال چرا مهدخت اون  -

 اذیتش کنه یا باباش کتکش بزنه، خب برگرده خونشون!  اون خونه نیست 

 کیوان تای ابرویش را باال انداخت و با جدیت گفت: 

ذارم برگرده! داداشش آزاد شده و شاید باز اذیتش  نخیر... بخواد هم من نمی  -

جا باشه امنیت نداره! حاال برسیم خونه، به  کنه، باباشم که خونه نیست؛ تنها اون

 دونه پرهام چرا اینقدر عنق بود؟!یدم ببینم میمهدخت پیام م

*** 

ای از سالن نشسته  خانه غرق در سکوت بود و احمد زانوی غم بغل گرفته و گوشه

زانوی   روی  دست  نشست،  کنارش  و  رفت  سمتش  چای  سینی  با  زهرا  بود. 

 شوهرش گذاشت و دلسوزانه لب باز کرد:

 چته مرد؟ بیا بیرون از فکر و خیال...   -

 های پر پیچ و خم قالی، لب زد: د خیره به گلاحم
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 تقصیر من بود، با دست خودم دخترم رو بدبخت کردم!   -

دونست پسر شاهپور  خواستی، کسی چه میاین چه حرفیه؟ تو که بدش رو نمی  -

 غیرته؟! جوری نامرد و بیمو از باباش به تنش نیست و اینیه 

هالهچشم  و  بود  شده  سرخ  احمد  میهای  را  اشک  از  دید،  ای  نگاهش  در  شد 

 لرزید و گفت: صدایش به بغضی فرو خورده و نامحسوس می

بی  - زدم فهمیدم چقدر  باهاش حرف  حیا و گستاخه! کاش همون وقتی رفتم 

 کردم. ی، دو کالم باهاش صحبت میموقع که اومدن خواستگار

هایش کشید تا مبادا  آهی از دل بر کشید و سر به زیر انداخت؛ دستی به چشم

 ها و ریشش لغزید. های خیسش تا روی گونههایش سرازیر شود و انگشتاشک 

 کنه این دختر به خدا! خودش رو تو اتاق حبس کرده.دق می -

احمد بود، به زحمت تلخندی زد و برای  زهرا با اینکه حال دل خودش بدتر از  

 دلداری گفت: 
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بریمش فرستیمش دانشگاه بره درس بخونه، میشه؛ می شاهلل خوب مینه ان  -

 ذاریم غصه بخوره... سفر، نمی

 های زهرا دلش را آرام کرده باشد با لحنی مغموم پرسید: آنکه دلداریاحمد اما بی

 فردا دادگاه دارن نه؟  -

 یگه خودم باهاش میرم.آره، نوید م -

نخورده باقی مانده بودند و احمد سمت رختخواب  های چای، سرد و دستاستکان

ای پلک روی هم بگذارد و فکر مشوش  رفت و زیر پتو خزید تا بلکه بتواند لحظه

 و پریشانش آرام بگیرد.

زهرا آهی کشید و از جا بلند شد، سینی چای را روی اپن گذاشت و دست سمت  

حوصلگی روی اپن پرت کرد. دستی  موهایش برد؛ آن را باز کرد و با بی  یگیره

ای به در زد که صدای نوید به  میان موهایش کشید و سمت اتاق نوید رفت، تقه

 گوش رسید. 

 بفرمایید -
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در را آهسته باز کرد و وارد اتاق شد، نوید که توی رختخواب دراز کشیده بود با  

 ه زهرا گفت: دیدن مادرش خواست بلند شود ک

 راحت باش مادر، دو کلمه اومدم باهات حرف بزنم میرم. -

 نوید نشست و با لبخند مالیمی گفت:

 جانم مامان... چی شده؟  -

ی جمع شده در گلویش را فرو برد، سوک لب به زهراخانم پیاپی پلک زد و توده

 زیر دندان فشرد و با زهرخندی لب باز کرد:

حالل  - داییش میگن  به  خدابیامرزم   زاده  داداش  یاد  عجیب  منو  تو  میره، 

رفت. ده سال ازم بزرگتر  ندازی. خیلی دوسش داشتم، جونم واسش در میمی

 کردم دو قلوییم!  بود اما طوری باهام صمیمی و رفیق بود که حس می

آزاد شد و روی   ای اشک سرتق از حصار چشمهایش نشد و قطره حریف اشک 

 آن را زدود و ادامه داد:  گونه غلتید. با سرانگشتان
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روزی که خبر شهادتش رو آوردن تا سه روز از اتاقم بیرون نرفتم، در و پنجره    -

خواستم باور کنم داداش حسینم  ها رو کشیده بودم. نمیرو بسته بودم و پرده

نمی نیست...  گریهدیگه  حجلهخواستم  ببینم،  رو  بقیه  رو های  داداشم  ی 

 رآن، حلوا و... خواستم ببینم، صوت قنمی

هایش را خیس کرده بود و گرمای دست نوید را روی  در پی گونههای پیاشک 

فشرد. مهربانانه پسرش را نگاه هایش حس کرد که دلجویانه دستش را میدست 

 کرد و گفت: 

تو خیلی شبیه داداش حسین منی؛ نگاهت، قد و باالت، مهربونی و معرفتت!    -

برگر به  انگار خدا حسین رو بهم  انتخاب کرد، منم  آقابزرگت  دونده. اسمت رو 

 خواست اسمت رو هم حسین بذارم... عنوان عروس مخالفتی نکردم وگرنه دلم می

نوید نرم و شیرین لبخند زد و نگاهش را به زهراخانم دوخته بود تا اصل مطلب 

 ی مادرش را بشنود. و خواسته

زم هوای این خونه ابری  دورت بگردم که همیشه حواست به خانوادت هست، با  -

بابات خیلی عذاب نیست.  و حال دل هیچکس خوب  نسیم شده  داره،  وجدان 
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خیلی بهم ریخته، چپیده کنج اتاق و با دنیا قهر کرده. من خودم جیگرم داره  

 گیره. عقلم به هیج جا قد نمیده، دردت به جونم تو یه کاری کن! آتیش می

 نوید با مالیمت لب زد:

نوک  - به روی چشم، حواسم هست. خدانکنه  نوید...  به جون  بالت  و  درد  رتم، 

ایننمی اوضاع  نسیم ذارم  مطمئنم  من  نخور.  غصه  هم  شما  بمونه،  جوری 

کنه و از این حال در میاد. نسیم مونه، خودش رو جمع و جور میجوری نمیاین

 که خوب بشه، بابا هم خوب میشه. غصه نخور! 

*** 

ای بود و جمعیت در حال رفت و آمد بودند. زن جوانی با  راهروی دادگاه همهمه

از هیاهوی  چهره فارق  و  ای رنگ پریده و غمگین، روی صندلی راهرو نشسته 

ای کور راه کشیده  هایش به نقطههای خود، چشم دادگاه و غرق در افکار و غصه

بگو  طرفبود؛ کمی آن میانسالی در حال  مرد و زن  و  تر  بودند  مگو و مشاجره 

صدایشان باال رفته بود. انتهای سالن دو جوان با یکدیگر گالویز شده و سربازها  

 سعی در جدا کردنشان داشتند. 
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گر تمام این اش نظاره زدهحرف کنار برادرش ایستاده و نگاه یخ نسیم ساکت و بی 

د که با کت  ی آشنای سپهر را دیها بود. میان جمعیت، چهرهها و تلخیکشمکش

 آمد. و شلوار، خیلی مرتب و آراسته سمتشان می

اختیار دست نوید را در دست فشرد و ضربان قلبش باال رفت؛ تحمل دیدنش  بی

 را نداشت و رو گرداند که سرباز از اتاق بیرون آمد و نام هر دو را صدا زد.  

که سرباز مانع  ابتدا سپهر وارد اتاق شد و بعد نسیم همراه نوید سمت اتاق رفتند  

 نوید شد و گفت: 

 فقط خانوم و آقا! شما بیرون تشریف داشته باشید.  -

را بست.   اتاق  در  و  نداد  باز کند که سرباز مهلت  اعتراض  به  نوید خواست لب 

فشرد و در نبود برادرش حس غریب و تنهایی  نسیم بند کیف را در دست می 

گاهش سمت سپهر که به  داشت. سر به زیر مقابل قاضی نشست و سعی داشت، ن

 تر نشسته بود نچرخد.  ی یک صندلی آن طرففاصله 

قاضی که مردی میانسال با ابروهایی کم پشت و بینی عقابی بود، عینکش را روی  

 ای که داشت پرسید:جا کرد و با صدای گرفتهچشم جابه 
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 تقاضای طالق توافقی دارین، درسته؟  -

 نگاهی انداخت و لب زد:نسیم نیم

 ه آقای قاضی. بل -

با آن کت و شلوار  انداخت؛ سپهر  به هر دویشان  نگاهی  اخم ظریفی  با  قاضی 

ای از موهای فرفری و آراسته و مرتب، سر به زیر و محجوب نشسته و نسیم طره

 بلندش از کنار شال قرمزش بیرون ریخته و سفیدی گلویش کمی نمایان بود.

خوا  - برازندگی! طالق  و  آقایی  این  به  تو جوون  مگه  واسه چیه؟  دیگه  ستنت 

 لُنگی که هر روز دور کمر یکی باشی؟! 

این مالمت  و  غرولند  با  پرونده  قاضی  در  که  حینی  و  گفت  نسیم  به  رو  را  ها 

کرد با تأسف سر تکان داد. دل دخترک از این قضاوت  چیزهایی را یادداشت می 

آمده و مات به درد  قاضی  نگاهش میناعادالنه و ظاهربینی  کرد. حرف در  زده 

ی شال دهانش منجمد شده و نگاه شرمگینش را پایین انداخت؛ دستش را لبه

ی شال تا زیر گلو سُر خوردند و هایش از لبهکشید و موهایش را پوشاند. انگشت

 شال را روی یقه مرتب کرد. 
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انجام   برای  داد؛  سپهر  دست  را  آن  غرولندکنان  و  کرد  امضا  را  پرونده  قاضی 

احل قانونی از اتاق بیرون رفتند. حرف قاضی مدام در سرش پیچ و  ی مرادامه

خورد و دیگر حواسش به گفتگوی سپهر و نوید نبود؛ از دادگاه بیرون  تاب می

 رفت.رفتند و نگاهش دنبال نوید کشیده شد که سمت ماشین می 

 نسیم! چرا وایسادی؟ بیا دیگه.  -

بو نسیم  منتظر  ماشین  کنار  و  گفت  را  این  پیادهنوید  در  کرده  بغض  که  رو  د 

 کرد. ایستاده و نگاهش می

 تو برو... من نمیام!  -

 های نوید در هم نشست و پرسید:اخم

 خوای بری؟! یعنی چی؟ کجا می -

 دخترک به سختی بغضش را نگه داشته و لب زد: 

 دونم هرجا... هرجا غیر از خونه! ی پری، مهدخت، نمیخونه -

 ای مکث گفت: نوید با لحظه
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 رسونمت. خب بیا سوار شو، من می  -

نسیم با اندک تعللی قدم برداشت و سمت ماشین رفت؛ داخل ماشین که نشست، 

 ی ماشین تکیه داد و پرسید:سرش را به شیشه

 تموم شد؟ -

 کرد، جواب داد:طور که ماشین را روشن مینوید همان

 کشه!نه، یه چند مرحله دیگه کار داره، اما زیاد طول نمی -

ی مهدخت متوقف شد و نسیم پیاده شد. ساعتی بعد، ماشین نوید مقابل خانه

باز شدن در، رو به نوید که پشت فرمان نشسته بود دست   با  زنگ را فشرد و 

 تکان داد. 

از بوم با حجمی  تا وارد حیاط شود که  انباشته روی هم  رو گرداند  نقاشی  های 

 برخورد کرد و هینی کشید...

 مواظب با... ش!   -
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بوم و  بود  دیر شده  نوید  این حرف  ریختند؛  برای  زمین  نقاشی شده روی  های 

 پرهام لب گزید و با آشفتگی زیر لب زمزمه کرد:

 وا... ی خدا!  -

 افش را نگاه کرد و رو به پرهام گفت: نسیم دستپاچه اطر

 وای ببخشید، اصال ندیدمتون! -

 نوید سمتشان آمد و با لحنی مالیم و دلجویانه لب باز کرد: 

 خوام واقعا... شرمنده!عذر می -

 ها را بردارد که پرهام گفت:خم شد تا بوم

 کنم، اشکالی نداره. نه... نه... خواهش می -

 کرد.خواهی میها بودند و نوید مدام معذرتکردن بوم  نوید و پرهام، مشغول جمع

خواب شبیه  عجیب  که  بومی  به  بود  مانده  خیره  نگاهش  اما  بود؛  نسیم  هایش 

هایی مخروبه ایستاده و انگار نقاشی سیاه و سفید از یک دختر تنها، که در کوچه

دست  باشد؛  سردش  موهای که  باد  وزش  و  گرفته  بازوهایش  دور  رو  هایش 



www.taakroman.ir  

 
  

 
908 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

انش را روی صورتش کشانده. تنها تفاوتی که داشت، خورشیدی بود که  پریش

های دخترک، آسمانش تمام  آمد. خوابگویی آرام آرام از پس ابرها بیرون می

 ابری بود!  

 جان، بوم رو میدی؟نسیم -

هایش گرفته با صدای نوید به خودش آمد و متوجه آن بوم شد که محکم در دست 

 موش کرده بود که کجا ایستاده و قبلش چه اتفاقی افتاده؟! ای فرابود؛ برای لحظه

های دستش منتظر ایستاده نگاهی به اطراف انداخت و بعد رو به پرهام که با بوم

 بود، گفت: 

 خرم! خوام، ازتون میمن این نقاشی رو می -

 پرهام نگاهش بین خواهر و برادر چرخید و با لبخند کجی جواب داد:

 داره اما... قابل شما رو ن -

 با کمی مکث ادامه داد:
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رو    - این  مثل  درست  یکی  واستون  اما  نیست!  خودم  برای  شاگردمه،  واسه 

 کِشم. می

 نسیم ناچار بوم را سمتش گرفت و گفت: 

 باشه، اما اون خورشید نباشه، به کل آسمونش ابری باشه! -

 تر شد و لب باز کرد:لبخند پرهام عمیق

خواد امیدواری رو نشون  همون خورشیده! در واقع می تمام مفهوم اون نقاشی    -

بده. خورشیدی که داره آروم آروم از پشت ابر بیرون میاد تا دوباره هوا صاف و 

 آفتابی بشه و اون دختر از سرما نلرزه! 

 آمیز رو به پرهام لب زد: نوید با لبخندی تحسین

هر چقدر شد چه قشنگ و پر مفهوم! پس حتما همین رو بکشید. قیمتش هم  -

 بنده در خدمتم. 

کنم. االن باید با اجازتون برم، دیرم  چشم، اولین فرصت حتما براتون آماده می   -

 شده!  
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 پرهام این را با لبخند گفت و نوید از مقابلش کنار رفت. 

 کنم.ممنون میشم، بفرمایید... خواهش می -

پرهام با خداحافظی کوتاهی سمت ماشینش رفت و نوید با لبخند نرمی رو به  

 نسیم گفت:

 برو داخل، حواست رو هم بیشتر جمع کن! -

 نسیم جوابش را با لبخند کمرنگی داد و نوید هم خداحافظی کرد.

 ی حیاط رسیده بود که مهدخت از در بیرون آمد و لب باز کرد:دخترک نیمه

 شید بیای! اتفاقی افتاد؟ سالم، چه طول ک  -

 شد گفت:پله نزدیک میطور که به راهنسیم همان

همسایه  - پسر  این  با  در  جلوی  بومسالم،  کردم؛  برخورد  نقاشیتون  ش های 

 ریخت روی زمین! 

 هاش خراب نشد؟ خوبی که؟! نقاشی -

 ها را باال رفت و جواب داد:دخترک پله
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 نگران نباش، هیچی نشد. -

 رفت و پرسید:ارد خانه شدند، نسیم سمت کاناپه می دوشادوش هم و

 زنم جواب نمیده! پری کجاست؟ هرچقدر زنگ می -

جا حالش خیلی بد  دونم واال... فکر کنم با رضا مشکل داره. یه بار اومد این نمی   -

 بود، هرچقدر اصرار کردم نگفت چی شده؟! از اون موقع جواب منم نداده.

 از لب به پرسش باز کرد:نسیم روی کاناپه نشست و ب

 اش؟! نگرانش نیستی؟ نرفتی خونه -

می  - چون  خودشه،  نه...  تو  مدت  یه  نمیگه؛  کسی  به  رو  مشکلش  شناسمش! 

 جوری بوده.بعدش خوب میشه. همیشه همین

خواست موضوع کیوان  ساز را روشن کرد. دلش میمهدخت این را گفت و قهوه

ز کیوان مخفی کرده بود، بدجور روی قلبش را با کسی در میان بگذارد؛ رازی که ا 

طور  کرد. نسیم در رازداری و رفاقت امتحانش را پس داده بود. همان سنگینی می

 گذاشت گفت:های قهوه را داخل سینی میکه فنجان
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 میگم نسیم، یه چیزی... -

 حوصله روی کاناپه، زانوهایش را بغل گرفته بود و لب زد:نسیم بی

 چی؟ -

وه وارد سالن شد و سینی را روی عسلی گذاشت؛ پنجه میان موهای  با سینی قه

 ها را از یک طرف روی شانه ریخت. کنار نسیم نشست و گفت: بلندش کشید و آن

 دونم چکار کنم؟!یه موردی واسم پیش اومده که اصال نمی -

 مورد یعنی خواستگار؟ -

 های مهدخت نشست و سر جنباند. لبخند کجی روی لب

ار که نه... اما خواسته بیشتر با هم آشنا بشیم. ولی یه مشکل بزرگ  خواستگ  -

 هست که من موندم چطور بهش بگم؟!  

 نسیم ابرو در هم کشید و گنگ پرسید: 

 خب درست توضیح بده ببینم قضیه چیه؟ -

 ای نگاهش به نسیم ثابت ماند و گفت:مهدخت لحظه
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بپرسم. همین  - ازت  یادم رفت  ولی  میگم،  اینباشه  اومدی  اتفاق  جوری  یا  جا 

 خاصی افتاده؟!

 نسیم با تلخندی جواب داد:

جوری که نه... ولی مهم نیست. تو بگو چه موردی پیش اومده؟ بعدش  همین  -

 من میگم! 

 مهدخت لبخند به لب گفت: 

 او... م، خب... پسر بهزاد...  -

تر شد و با  بود که نسیم ابروهایش به هم نزدیک و نزدیک  حرفش را کامل نگفته

 های گل انداخته و لبخند مهدخت، متعجب لب زد: دیدن گونه

 کیوا... ن؟ پسر بهزاد از تو خوشش اومده؟!  -

 ی سر گفت: تر شد و با اشارهلبخند مهدخت عمیق

 آره خب، اما... -

 با اندکی مکث، سر به زیر ادامه داد:
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چه طوری بهش بگم من قبال با بهزاد صوری عقد کردم؟ به خصوص   دونمنمی  -

 هاش نفهمن! موندم با این قضیه چکار کنم؟که بهزاد خواسته بود بچه

 کرد و ناباور لب زد: نسیم مات و مبهوت به دخترک نگاه می

 تو هم کیوان رو دوست داری؟ -

 مهدخت آب دهانش را فرو برد و شرمگین جواب داد: 

 دونم چون پسره بهزاده اینقدر به دلم نشسته یا...دارم اما نمی  دوسش که -

 هایش را از دور زانوها آزاد کرد و جلوتر نشست.  نسیم دست 

 دونی؟!ولی مهدخت... مگه نمی -

 مهدخت نامفهوم پرسید:

 دونم؟و نمیچی -

 شه! خوای زنش بشی؟! نمیبابای کیوان بودی، چطور میدختر تو زن -

 ای گیج و گنگ نگاهش کرد و سر تکان داد:همهدخت لحظ
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 ولی ما که رابطه نداشتیم! صوری بود! -

 نسیم لب کج کرد و مردد گفت: 

بابا دونم زنجا که من میدونم... شاید چون صوری بوده بشه اما... اما تا اوننمی  -

بعد از طالق یا فوت شوهرش بازم به پسرای شوهرش مَحرمه! آخه بابای خودم  

باباش، محرم  ابا داشت... بابابزرگم فوت شده، ولی بابام هنوز میره خونه زنبزن

 دونم واال...!  هم هستن. حاال این که میگی صوری بوده رو نمی

هایش فرو افتاد، لب به دندان  تمام حال خوش مهدخت از دلش پر کشید و شانه

شده    هایش به عرق نشست. نسیم که متوجه حال بد مهدختگرفت و کف دست

 های دخترک را میان دست فشرد. بود، جلوتر خزید و دست

بد به دلت راه نده، حاال زنگ بزن یه جایی یا از روحانی مسجد محل بپرس    -

 شاید چون صوری بوده بشه! 

 آلود گفت: نگران و بغضمهدخت دل 

 وای نسیم... اگه نشه...! منه احمق چرا ندونسته...  -
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 مابقی حرفش با شکستن بغض گلویش، ناتمام ماند و نسیم او را در آغوش کشید.

 عزیزم... حاال غصه نخور، منم مطمئن نیستم. -

 فین کنان لب از لب برداشت:مهدخت فین

هم کلی حرف  خودم به جهنم، اما کیوان رو چکار کنم؟ چی بگم بهش؟ ما با    -

زدیم، قول و قرار گذاشتیم! چه دلیلی واسش بیارم؟ چجوری حقیقت رو بهش  

 بگم؟!

 اش انداخت و گفت: مهدخت که آرام شد، نسیم نگاهی به ساعت مچی

 شد.گفتم! شاید بعدا خیلی دیر میببخش که ناراحتت کردم، اما باید بهت می -

 مهدخت سر تکان داد و لب زد: 

 همین االن هم...   کار خوبی کردی، -

و لب برخاست  از جا  داد. نسیم  را قورت  هایش روی هم فشرده شد و حرفش 

 ی شال کشید و گفت:کیفش را روی دوش انداخت؛ دستی به لبه

 من دیگه باید برم، بازم ببخش که ناراحتت کردم. -
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ی نسیم گذاشت و با مهدخت از جا بلند شد و مقابلش ایستاد؛ دست روی شانه 

 گفت:  تلخندی

 تو ببخش که من اوقاتت رو تلخ کردم، نشد حرف بزنیم. -

 دخترک آهی از سینه بیرون داد و زمزمه کرد:

 مهم نیست! من فعال برم.  -

بدرقه در  پشت  تا  مهدخت  و  کرد  کفشخداحافظی  کرد،  که  اش  را  هایش 

 پوشید گفت: می

 تو حیاط نیا، اذیت میشی؛ خودم میرم.  -

 ر روی شانه کج کرد. مهدخت مخالفتی نکرد و س

 ببخش، حالم اصال خوب نیست.  -

 اش زد و با لبخند مالیمی لب گشود:ای روی گونهنسیم، بوسه

 دونم، ناراحت نمیشم. برو داخل عزیزم.می -
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آمد که مطهره خانم را در حیاط،  خداحافظی کردند و دخترک از پله پایین می

 گفت:به دختر می مشغول صحبت کردن با دختر جوانی دید؛ مطهره رو

پسرم صبح تا عصر خونه نیست، هر ساعتی تو هر روزی که خواستی بیا تا    -

 بهت یاد بدم. 

 دختر با خوشحالی لب باز کرد:

خدا خیرتون بده مطهره خانوم که قبول کردین، آخه خیاطی شما رو خیلی    -

 خواد مثل شما بدوزم!قبول دارم. دلم می

را بدهد که متوجه نسیم شد، با خوشرویی  مطهره خواست جواب دختر جوان  

احوالپرسی کرد و نسیم بعد از سالم علیک مختصری، خیلی زود خداحافظی کرد 

 و از خانه بیرون رفت.

*** 

ی مهدخت  زد و شماره های بلند و پی در پی، مدام میان اتاق قدم می کیوان با قدم

جواب  هایش بیو پیامک  هاماند. تمام تماسپاسخ می گرفت، اما هربار بیرا می
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مانده بود و کیوان کالفه و عصبی بود. گوشی میان دستش لرزید و با دیدن اسم 

 مهدخت، دستپاچه پیامک را باز کرد.

منو ببخش کیوان که اینو میگم اما بهتره همه چیز رو فراموش کنیم. ما به درد    -

 خوریم!هم نمی

جوشید و صورتش از خشم قرمز بود، عرق سردی به  های کیوان میخون در رگ

اش  تپید. با حرص لب جوید و دو مرتبه شمارهامان میتنش نشسته و قلبش بی

 را گرفت، اما گوشی خاموش بود!  

فریادی عصبی، گوشی را روی تخت پرت کرد و کتش را از روی جالباسی چنگ  با  

رفت که صدای عسل را زد. از اتاق بیرون رفت و در را به هم کوبید؛ سمت در می 

 شنید.

 کیوان چی شده؟ کجا میری؟ کیوا... ن! -

از در بیرون رفت... نه صدایی می بی دید، شنید و نه چیزی میتوجه به عسل، 

ببیند و بپرسد چرا؟! آنقدر سریع و  تمام ف تا مهدخت را  بود  این  کر و ذهنش 
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رانندگی میبی اعتراضپروا  بوق  ماشینکرد که مدام صدای  بلند آمیز دیگر  ها 

 شد و چندین مرتبه تا مرز تصادف پیش رفت و عبور کرد. می

  خانم که رسید، پیاده شد و در حالی که از شدت عصبانیتی مطهرهجلوی خانه

زد و لب به دندان گرفته بود. قرار قدم می زد؛ زنگ را فشرد. بی نفس نفس می

 صدای مهدخت را از آیفون شنید: 

 کنم برو... کنی کیوان؟ خواهش میجا چکار میاین -

 با قدمی بلند، سمت آیفون خیز برداشت و تشر زد: 

 ت چیه؟!کنم؟! کجا برم؟ چه وضعیه راه انداختی؟ حرف حسابجا چکار میاین -

 مهدخت ملتمسانه گفت: 

 زنیم!باش، االن دیروقته... باشه فردا حرف میکیوان تو رو خدا آروم -

 کیوان دندان سایید و با غیظ لب زد:

 خورم!  جا تکون نمی من تا باهات حرف نزنم از این -
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ای سکوت شد و در با صدای تیک باز شد، کیوان نفسش را با حرص بیرون لحظه

های تند باال رفت و مهدخت ها را با قدم به داخل حیاط گذاشت. پلهداد و قدم  

 در را برایش باز کرد.

 مند لب باز کرد:ای روی هم ثابت ماند و کیوان گالیهنگاهشان لحظه

کنی مهدخت؟ تو نبودی گفتی دوستت دارم؟ تو نگفتی  داری باهام چکار می  -

 از عشق و وفا نزدی؟! های زندگیت هستم؟! تو دمی سختیپای تو و همه

انداخت و اشک گونه به زیر  را  نگاه شرمگینش  را خیس کرد، مهدخت،  هایش 

کرد. گلویش از شدت بغض، خس میآمد و توی سینه خسنفسش سخت باال می

 درد گرفته بود و به زحمت لب از لب برداشت:

 م... م... منو... منو ببخش!  -

برافروخته بود؛ قدم جلو گذاشت و مهدخت قدم به عقب    نگاه کیوان، سرخ و 

برداشت، آنقدر به عقب رفت تا سردی و سختی دیوار را پشتش حس کرد. دست 

کیوان از کنار سرش رد شد و کف دستش روی دیوار چسبید، رخ به رخ صورت  

 اش غرید: های به هم کلید شدهخیس از اشک مهدخت، از میان دندان
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صرف باهام برخورد کنی، که یه روز زیر  مبهت اجازه نمیدم مثل یه آشغال بی  -

بگی نمی یه روز  و  اما هر  گوشم حرفای عاشقانه بخونی  نمیگذره  زیاد  خوامت! 

شبی که بهم پیام دادی، هر روزی که دیدمت، منو بیشتر هل دادی وسط آتیش...  

 آتیش خواستنت، عشقت، من اجبارت نکردم لعنتی... پس حقم این نی... ست! 

و   هراسان  نشست.  مهدخت  و  خورد  سُر  دیوار  کنار  و  ریخت  اشک  مستأصل 

 ها پوشاند و هق زد، میان گریه نالید:صورتش را با دست

 دونستم... دونستم... نمیدونستم، نمی خواستم، به خاک مادرم نمیبه خدا نمی  -

اشک و  فشرد  پلک  و  کیوان  برداشت  دیوار  روی  از  دست  شد،  سرازیر  هایش 

 تری گفت: بل مهدخت زانو زد و با لحن مالیمزانوهایش خم خورد. مقا

دونستی؟ چرا بهم نمیگی چی شده؟ مهدخت این حقمه بدونم چرا؟ و نمیچی -

 زنی منو؟!چرا داری میگی نه؟ چرا پس می

های کیوان بود و قلبش  نی لرزان نگاه خیس از اشک دخترک خیره به چشمنی

 سوخت. می
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 دونستم...ن... نِ... نمی... نمی -

 نفسی سنگین از سینه بیرون داد و به زحمت ادامه داد: 

 دونستم... من... من بهت حرومم! نمی -

می نگاهش  گنگ  و  گیج  میکیوان  شنیده  زحمت  به  که  صدایی  با  و  شد  کرد 

 پرسید:

 چی میگی مهدخت؟!  -

اش بیرون  هایی که با سختی و درد از سینهدخترک میان هق هق گریه و نفس

 آمد، لب باز کرد:می

محبت  - جواب  که  منو  نبخشه  خدا  کنه...  لعنتم  اینخدا  رو  بهزاد  جوری  های 

 دادم... چجوری خودم رو ببخشم؟!  

ی  های دخترک را از روطاقت، دست بار کیوان بیباز گریه امانش را برید و این

 های خود، اسیر کرد.صورتش کنار زد و میان پنجه

 نگام کن مهدخت... درست حرف بزن! چی داری میگی تو؟   -
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 مهدخت در نهایت درماندگی نگاهش کرد و گفت: 

بخشه بخشه که به قولم وفادار نموندم؟ چجوری منو میبهزاد چجوری منو می  -

ت... بهش قول داده بودم! بخکه قلب پسرش رو شکستم؟! منه لعنتی... منه سیاه 

که منو از جهنمی که توش گرفتار بودم، آزاد کنه عقدم کرد.  اون مرد به خاطر این

عقد کرد، اما به خداوندی خدا حتی یه بار بهم نزدیک نشد. براش مثل دخترش  

بودم نه همسر... ازم قول گرفت که هیچوقت تو و عسل نفهمید تا مبادا قضاوتش 

 نبال هوا و هوس بوده! کنید و فکر کنید د

دست دست  بند  از  محسوس  لرزشی  با  کیوان  و های  شد  آزاد  دخترک  های 

باز و  زنان به عقب خزید... آب دهانش را به سختی فرو برد و با دهانی نیمهنفس

 کرد.ناباورانه مهدخت را نگاه می 

 هایش کشید و هق زد: مهدخت دست روی گونه

ر کردم میشه با هم ازدواج کنیم. اما دیروز که  ای نداشتیم، فکچون هیچ رابطه  -

برای  شدم،  بهزاد  عقد  که  همین  گفتن  محاله...!  گفتن  بهم  شدم  پیگیر  رفتم 

 همیشه به تو محرم شدم و ازدواجمون حرومه! 
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های مهدخت چون های سرد عرق روی پوست داغ کیوان نشسته بود و حرفدانه

در سرش دنگ دنگ صدا می و  ناقوس مرگ  کرد...  پژواک می داد  شد... عقدم 

 عقدم کرد... ازدواجمون حرومه... ازدواجمون حرومه... 

اش سُر خورد، نگاهش را باال گرفت و چشم به  همراه با قطره اشکی که روی گونه

هایش روی هم  حالی پلککرد و با بیمهدخت دوخت که نفسش دیگر یاری نمی

اش  ستپاچه سمت دخترک خزید، شانه افتاد و کنار دیوار افتاد. به خودش آمد و د

 را تکان داد.

 شنوی؟! مهدخت... مهدخت چی شدی؟ صدامو می -

تر  اش را باز کرد و موهای ریخته روی صورتش را کنار زد تا راحتگره روسری

نفس بکشد؛ سراسیمه سمت آشپزخانه دوید و با لیوانی آب برگشت. کمی از آب  

پاش به صورت مهدخت  و  لیوان در دستش میتوی مشتش ریخت  و  ید،  لرزید 

 زد:مدام صدا می 

 شنوی؟!  جان... مهدخت صدامو می پاشو دختر... مهدخت -
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لیوان را کناری گذاشت و دخترک را در آغوش کشید، سرش را به سینه فشرد 

 داد، میان گریه نالید:هایش را تکان میو حینی که شانه

 مهدخت نگام کن، مهدخت باز کن چشاتو... -

رنگ و رو چشم باز کرد و کیوان فورا لیوان آب را مقابل  حال و بیترک بیدخ

ای نوشید و خودش را از حصار  اش گرفت. به زحمت چند جرعههای خشکیدهلب

 های کیوان آزاد کرد و عقب نشست. دست 

ای از سالن  جان، گوشهحال و بیسکوتی سهمگین بر فضا حاکم بود؛ هر دو بی

تکیه زده بودند. صدای دورگه و زمخت کیوان، سکوت خانه را   خزیده و به دیوار

 در هم شکست.

پس واسه همین بود که بابا، تمام کارهای کفن و دفن و وراثت رو به وکیلش    -

 خواسته من شناسنامه رو ببینم.سپرده بود! نمی

 حال و ملتمس لب زد: مهدخت بی
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اش نکن، تو رو جون  ن شرمندهتو رو خدا بهزاد رو قضاوت نکن، منو بیشتر از ای  -

 عزیزت به عسل نگو...  

 اش بود. هایش روی زانوهای خمیدهکیوان سر به دیوار تکیه داده بود و دست

 خواستی عقد کنیم؟ات بود، چجوری میاگه اسمش تو شناسنامه  -

 خواستم به خودت بگم، قانعت کنم. گفتم فقط به عسل نمیگیم.می -

سکوت کرد، صدای زنگ موبایلش بلند شد. با رخوت    کیوان پوزخندی زد و باز

 دار جواب داد:گوشی را برداشت و با صدایی  خش

 جان... میام عزیزم، االن میام خونه آبجی، نگران نباش.عسل -

هایی سست سمت در  حوصلگی قطع کرد و از جا برخاست. با قدمتماس را با بی

تب و  نگاه سرخ  ایستاد؛  مقابلش  مهدخت  که  و  رفت  بود  به هم خیره  دارشان 

 کیوان لب زد: 

 خوبی؟ نبرمت درمانگاه؟  -

 آلود پرسید:مهدخت بغض
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 بخشی؟!  منو می -

که از تیغ بینی راه گرفت و جوابش تنها لبخند تلخی بود، همراه با قطره اشکی  

 ریشش چکید. دخترک را کنار زد و از در بیرون رفت.روی ته

ساعت از دوازده شب گذشته بود و دندان درد زیاد، مطهره را از خواب بیدار کرد  

و سمت آشپزخانه کشاند. آهسته کلید آشپزخانه را زد و برای برداشتن قرص،  

ی باال  هایی را از طبقه، صدای قدم شبسمت کابینت رفت. در سکوت محض نیمه

شنید و گوش تیز کرد؛ یک آن فکرهایی به سرش زد و باز زیر لب استغفراهلل 

 گفت و زمزمه کرد: البد خواهرش اومده! 

قرص را برداشت و همراه کمی آب خنک نوشید، خواست به اتاقش برگردد که 

مت پنجره رفت.  اختیار سهایش بیباز حس کنجکاوی، مانع رفتنش شد و قدم

پرده را کمی کنار زد و نگاهی به حیاط انداخت، سرش را به طرفین تکان داد و 

 داد لب زد:همراه با آهی که بیرون می

 خدا منو ببخشه... از دست حرفای این پرهام، به دختر طفل معصوم شک بردم!   -
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زبینش را  ای در حیاط دید و نگاه تیخواست پرده را بیاندازد و برگردد که سایه

دقیق کرد. زیر نور چراغ حیاط، کیوان را دید که آهسته و پاورچین از خانه بیرون  

 رفت؛ لب به دندان گرفت و به صورتش چنگ زد.

 خدا منو مرگ بده!  -

جوشید و پرده میان دستش مچاله شد. درد دندان و  دلش مثل سیر و سرکه می

زد. گاهی دراز  نه قدم می ها از وجودش پر کشید و مضطرب میان خاخواب چشم

نشست؛ خواست و میقراری برمیگذاشت، باز با بی کشید و پلک روی هم می می

کرد. به زحمت سکوت کرد و حرفی نزد تا پرهام بویی نبرد،  زد و فکر می قدم می 

 ترسید و خوف به پا شدن جنجالی را داشت.از واکنشش می

ها را باال رفت و با  حیاط شد؛ پله  پرهام که رفت، چادر روی سرش انداخت و وارد

 لرزشی نامحسوس که در تن داشت، در را به صدا در آورد.  

 هایی ورم کرده و موهای ژولیده در را باز کرد. ای بعد، مهدخت با چشم لحظه

 سالم...  -
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 مند و بغض کرده نگاهش کرد و لب زد: مطهره گالیه

 کنی؟چه سالمی؟ چه علیکی؟! دختر تو داری چکار می -

 مهدخت نامفهوم اخم کرد و سرش را به طرفین تکان داد و پرسید:

 چی شده مطهره خانوم؟ -

 بار گفت: ابرو در هم کشید و شماتت 

کنی تو دختر؟ تا دیروز شیطون رو لعنت  خواستی چی بشه؟ چکار میدیگه می  -

دم های خودم دیزنم، اما دیشب با چشمگفتم دارم تهمت ناروا میکردم، می می

این از  شب  نصف  کیوان  میکه  رفت!  میجا  چکار  داری  کیوان  فهمی  کنی؟! 

باباشی تا نصف شب، تو محرمته، کیوان حرومه بهت! کیوانی که خبر نداره تو زن

 کنه؟ یه خونه، کنار تو چکار می

و عجوالنه ناعادالنه  تا عمق  قضاوت  و  زد  دخترک  قلب  به  نیشتری  مطهره،  ی 

بغ سوزاند.  را  در  وجودش  را  زبان  چرخاندن  توان  و  زد  چمبره  گلویش  در  ض 
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آنکه حرفی بزند، در را بست و پشت در سُر خورد. روی زانوها  دهانش نداشت. بی

 نشست و اشک صورتش را در برگرفت. 

*** 

گرایید  چیزی تا غروب نمانده و رنگ طالیی خورشید، حاال به نارنجی و سرخ می

 رفت. و آفتاب پس می

ی مزاحم و سد ی محضر را پایین آمد و همراه آخرین قدم، تودهلهنسیم آخرین پ

 شده در گلویش را بلعید و نفسی عمیق کشید. 

بی و  آسوده  که  افتاد  سپهر  به  سمت  نگاهش  و  آمد  بیرون  محضر  از  تفاوت 

کرد، از حاال به بعد... این مرد برایش غریبه است!  ماشینش رفت؛ با خود فکر می 

می مرزغریبه  که   شد؟!  شبی  آمد،  که  روزی  بود؟  چقدر  بیگانگی  و  انس  بین 

تفاوت، برای  بالین شدند، آشنا بود؟ انس و الفتی داشتند؟ یا حاال که اینقدر بیهم

های عشق  شود فراموش کرد؟ جای زخمرود... تمام خاطرات را میهمیشه می

ال سپهر  اش هنوز پر نشده بود که حامحسن هنوز التیام نیافته بود، جای خالی

 نمک به زخمش پاشید و با رفتنش خألیی دیگر به وجود آورد. 
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گونه روی  مهدیس  دست  گرمای  حس  با  و  بود  فکر  در  آمد. غرق  خود  به  اش 

 نفهمید کی صورتش از اشک خیس شد و به جای خالی ماشین سپهر خیره بود...  

 جان، دنیا که به آخر نرسیده. خدا بزرگه... گریه نکن نسیم -

چانهنگاه و  و  ش سمت مهدیس چرخید  دلسوزانه  لرزید، مهدیس  بغض  از  اش 

 کرد و با تلخندی ادامه داد: متألم نگاهش می

 بیا بریم تو ماشین، نوید منتظره.  -

قدم سختی  و  زحمت  به  بود،  زنجیر  و  غل  در  انگار  را  پاهایش  سنگینش  های 

آور  برداشت و سمت ماشین رفت. سکوت حاکم بر ماشین، سهمگین و خفقان

معنا بودند. تا رسیدن  ها... همه در نگاه دخترک زشت و بیبود؛ خیابان، شهر، آدم

ناخنش به خون نشسته  ای اشک نریخت، اما کنار  به خانه کالمی حرف نزد و قطره 

 بود، بس که آن را با ناخن دیگر ساییده و میان دندان فشرده بود. 

های مُهر و موم خورده و بر هم قفل شده، سمت وارد خانه که شدند با همان لب

تاپ را روشن کرد،  ای نشست. لپاتاقش رفت؛ در را از داخل قفل کرد و گوشه

 داشت.  دلش عجیب هوای آهنگ



www.taakroman.ir  

 
  

 
933 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 م نیست و دلتنگتمحواست به

 دارن گم میشن رد پاهای تو

 حواسم بهت هست و تو رد شدی

 نفهمیدی موندم هنوز پای تو  

 گذره وقت دلتنگیامبرو می

 با این روزگار بعد تو راه میام

 دونم که نفرین کنم راحتممی

 گذرم از تو، کوتاه میام.ولی می

 چقدر ساده بودم که عاشق شدم 

 بس تمام امیدم تو بودی و 

 چقدر سخته که میری و اما من 

 تمام حواسم به تو بود و هست 
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 حواست بهم نیست و قلبم پُره  

 خوره داره چوب عشق تو رو می

ها تاوان  ی ایناز کجا شروع شد؟ از یک عشق... یک عشق ساده و خالص، همه

 عشق بود، عشق به محسن!

رفت و ادامه نداد، های دانشگاهی که ن نگاهش دور تا دور اتاق چرخید... کتاب

کارتن بودند؛  قفسه  گوشهروی  جهیزیه  بودند. های  تلمبار  هم  روی  اتاق  ی 

کارتنکتاب همهها،  و  دهنها  او  به  اتاق  وسایل  میی  پوزخند  کجی  و  کردند 

هایش هر لحظه روی هم بیشتر  زدند؛ باخته بود، همه چیز را باخته بود! لبمی

می  م فشرده  دندان  با  داخل  از  و  کتابیشد  سمت  غیظ  با  و فشرد.  رفت  ها 

ها، لواز آرایشی روی میز،  شان را با حرص و فریاد روی زمین ریخت؛ کارتنهمه

زد. نوید هراسان کوبید و فریاد میهر چه و هر چه که دم دستش بود را در هم می

 زد:در پی به در اتاق فریاد می های پینگران، با زدن ضربهو دل

 کنی؟! باز کن در رو دختر... نسی... م! چکار می نسی... م، نسیم -
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نگاه می باز و ترسیده، ایستاده و  با دهان  کرد که زهراخانم کلید آورد و  ناصر 

 دستپاچه گفت:

 برو کنار نوید، بذار در رو باز کنم! -

ای نوید، مکث کرد و با اخم ظریفی به کلید، در دست مادرش نگاه کرد؛ با  لحظه

 فاصله چشم از مادرش برداشت و وارد اتاق شد. باز شدن در، بال

ریخت که نوید او را محکم کرد و کف اتاق میها را پاره پاره مینسیم تمام جزوه

های قدرتمند  در آغوش گرفت و تقالهای دخترک برای آزاد شدن از حصار دست

بی روی برادرش  سر  و  گرفت  آرام  الطائل،  و  کوتاه  مقاومتی  از  بعد  بود؛  فایده 

هایش در اتاق پیچید. دستش خونی بود و  ی نوید گذاشت و صدای گریهسینه

 انداخت.    هایش، پیراهن نوید را لکهخون انگشت

تر در آغوش فشرد و موهایش را بوسید، حرفی نزد تا خواهرش  نوید او را محکم

ای بعد، زهراخانم که کناری ایستاده و  آرام بگیرد و غم دلش سبک شود. لحظه

چرخید؛ جلو آمد و نسیم را از آغوش غمبار و خیسش دور تا دور اتاق می  نگاه
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نوید بیرون کشید و در آغوش خودش گرفت، دستش را نوازشگونه روی موهایش  

 کشید و کنار گوشش مادرانه زمزمه کرد:

جوری با خودت. دنیا که به آخر نرسیده؛ زمین خوردی؟ فدا سرت! پا  نکن این -

تر از قبل ادامه میدی. هیچی ازت کم نشده، هیچ دری  قویتر،  میشی... محکم

قندی چیزی بیارم دلت به به روت بسته نشده مادر؛ بیا بریم بشین واست آب

 حال بیاد. دستت هم بریده! بیا دخترم... 

دستش را گرفت و آهسته همراه هم از اتاق بیرون رفتند؛ نوید نفسش را با صدا  

ی اتاق انداخت و با تأسف  نگاهی به اوضاع آشفته  و سنگین از سینه بیرون داد و

 سر تکان داد. رو به ناصر گفت:

 ها رو جمع کنم، خطرناکه! برو جارو بیار این خُرده شیشه  -

تکه کردن  جمع  به  شروع  آهسته  و  شد  خم  نوید  و  رفت  بزرگتر  ناصر  های 

 های آینه کرد. شکسته
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ای از سالن کنار مادرش نشسته  ای بعد که از اتاق بیرون آمد، نسیم گوشهلحظه

اش در دست زهراخانم بود؛ هر دو ساکت و غمگین، چشم و دست باندپیچی شده 

 ند نرمی گفت:به زمین دوخته بودند که نوید با لبخ 

 کلک مادر! کلید زاپاس داشتی؟! رفیق بی -

 ناصر پقی زیر خنده زد و لب زد: 

 کلید اتاق تو رو هم داره!  -

 زهراخانم با شرم لب گزید و نگاهش را از نوید دزدید.

 تون!به خاک داداشم، از وقتی ازدواج کردین نیومدم تو اتاق -

 نوید میان خنده گفت: 

 وشحال بودیم که اتاق جدا و مستقل داریم!من و نسیم چه خ  -

 زهراخانم ابرویی کج کرد و لب باز کرد: 
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چه فایده! کلید قلب و مغزتون رو که ندارم. هرچقدر هم مراقبت کردم، آخرش   -

نه از دل تو با خبر شدم، نه نسیم. چکار تونستم بکنم با کلید اتاق؟ فقط قرصای  

 تو رو انداختم بیرون! 

 ید و میان خنده گفت: نوید بلند خند

کنی! پس قرصا رو  خانوم که اینقدر خوشگل اعتراف میای قربونت برم حاج  -

 گم نکرده بودم، شما انداختی بیرون!  

هایش نشست و زهرا ابرو  اراده لبخند محوی روی لبحالی، بینسیم با تمام بی 

 در هم کشید و لب از لب برداشت: 

و بازو کُلُفت کنی برو وزنه بزن، قرص چه  خوای بر  خورد؟ میچه به درد می  -

کنه، یه بالیی سرت میومد چه  خوری؟ اونا فقط مثل بادکنک بادت می مرگیه می

 ریختم؟!   خاکی به سرم می 

 نوید کنار مادرش نشست و دستش را بوسید، لب به عطوفت باز کرد:

 دور از جونت مامان، خاک بر سر بدخواهات بشه.  -
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*** 

ب گذشته  روز  میدو  هرچقدر  نداشت،  مهدخت  از  خبری  مطهره  و  خواست ود 

باز بیبی بافتنی کند،  و  را سرگرم خیاطی  باشد و خودش  اختیار فکرش  توجه 

کشید و ذهنش مشغول بود. دلش تاب نیاورد و نفسش را سمت دخترک پر می

 بیرون داد و از جا برخاست؛ چادرش را برداشت و از خانه بیرون رفت.  

ی حیاط نرسیده بود که نگاهش روی در ثابت ماند، کاغذی الی در  لهی راه پنیمه

خورد و کلید از بیرون، روی قفلِ در بود! قدم تند کرد و پشت در  به چشم می 

 ایستاد؛ کاغذ را بیرون کشید و آن را خواند:

ها ازتون ممنونم. تا ابد خوبیای شما ها و محبتمطهره خانوم، بابت تمام زحمت  -

ی شما، گناهی مونه. خیالتون راحت باشه که من تو خونههام تو قلبم میو آقا پر

داشتیم و من خبر   نکردم. من و کیوان فقط همو دوست  کار حرومی  نکردم و 

ممنوعه یه عشق  این  که  ایننداشتم  کیوان  که  اون شب  تازه  اس!  من  بود،  جا 

اینو بهش گفتم، چیزی که شما فکر   فهمیده بودم که این عشق گناهه و فقط 
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زده بودم. کردین نبود. من رفتم، نه اینکه با شما قهر باشم! رفتم چون خجالتمی

 ی شما، بهزاد، کیوان و هر کسی که بهم خوبی کرد و من...  زدهخجالت

 حاللم کنید... 

 دوستدار شما مهدخت.

های مطهره نشست و زانوانش سست شد، روی پله نشست و قطره اشک به چشم 

 نه لغزید. دو مرتبه به کاغذ نگاه کرد و لب زد:اشکش روی گو

 خدایا منو ببخش!  -

های تند به خانه برگشت... آشفته و مستأصل میان سالن  از جا برخاست و با قدم

ی یزدانی را گرفت، طولی  زد و دلشوره داشت؛ گوشی را برداشت و شماره قدم می 

 نکشید که تماس وصل شد.

 الو، بفرمایید...  -

 اش بیشتر شد و با لکنت گفت:دستپاچگی 

 اوم... ع... سالم آقای یزدانی. -
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 خانوم، خوبید شما؟ آقا پرهام خوبن؟ سالم مطهره -

 دامنش میان دست فشرده شد و جواب داد:

 بله... بله ممنون، راستش... اوم...   -

 اش برد و پرسید: رهام پی به آشفتگی

 چیزی شده مطهره خانوم؟ -

 آره، مهدخت... از مهدخت خبر ندارین؟! -

 رهام آن سوی خط، ابرو در هم کشید و گنگ لب زد: 

 نه واال... خونه نیومده؟ از کی رفته بیرون؟ -

 مطهره دیگر توان ایستادن نداشت و روی مبل نشست و با درماندگی گفت:

نمی   - آقا من  ازش    یدونم  نمییزدانی! دو روزه  ندارم،  اما خبر  دونم کی رفته! 

 ی خداحافظی گذاشته و رفته!  برای همیشه رفته... کلید خونه رو با یه نامه

 ای بابا...! چرا آخه؟ مشکلی پیش اومده بود؟  -
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 آلود لب باز کرد:مطهره بغض

 جوری بگم؟! من باهاش تندی کردم، خدا منو نبخشه!   مشکل که... چه -

 ر چی؟چرا آخه؟ به خاط  -

 های زن راه گرفت و جواب داد:اشک روی گونه

شون عالقه  که کیوان بهش حرومه و عالقه گناهه، بینخبر از ایناین طفلی بی -

 جا بود و منم خیال بد کردم. رفتم باهاش...به وجود اومده بود. یه شب کیوان این

 حرفش تمام نشده بود که صدای رهام بلند شد: 

خانوم؟ من که گفته بودم  ... ی، آخه چرا به من نگفتی مطهرهای وا... ی، ای وا  -

منو در جریان کارای مهدخت بذارین نگفتم؟! چه حرومی؟ چه گناهی؟ من میرم  

 جا هم نرفته باشه!ی پدریش سر بزنم، فقط خداکنه از اونخونه

 جان لب زد: مطهره مات و مبهوت، با صدایی بی

 مگه حروم نیستن به هم؟!   -
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. حاال بعد توضیح میدم، فعال شما یه زحمت بکش و به آقاپرهام بگو بره  نه..  -

 جاست یا بردنش؟آسایشگاه، یا زنگ بزنین و ببینید جمال هنوز اون

رهام تماس را قطع کرد و سرش را به طرفین تکان داد، از روی صندلی بلند شد 

کارش که  زهو سمت در رفت، به بیرون اتاق سرک کشید و رو به منشی جوان و تا

 پسری دانشجو و شهرستانی بود گفت:

های امروز رو زنگ بزن کنسل کن، من برام کار فوری پیش اومده باید نوبت  -

 برم.

 پسر نگاهی انداخت و سر جنباند:

 بله، چشم.  -

های تند  طور که با قدم رهام با برداشتن کت و کیفش، از اتاق بیرون رفت و همان

 رفت، گفت: و بلند، سمت در خروجی می

 خودت هم بعدش دفتر رو تعطیل کن و برو، اما صبح زودتر بیا. -
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های  منتظر جواب نماند و از دفتر خارج شد. هوا به نسبت خنک بود و کمی لبه

را به هم نزدیک کرد و سمت ماشین رفت؛ همان طور که در ماشین را باز کت  

ی کیوان را  نشست، موبایلش را از جیب کت بیرون آورد و شمارهکرد و میمی

ی مهدخت را گرفت اما خاموش پاسخ ماند و با کالفگی شماره گرفت. تماس بی

 بود! زیر لب زمزمه کرد:» کجا رفتی آخه دختر؟!«

پدری مهدخت راه افتاد. در تمام   یخل جیبش انداخت و سمت خانهگوشی را دا

هایش بود! حاال با وضعیت پیش آمده،  ، فکرش درگیر وصیت بهزاد و حرفمسیر

 داشت یا عسل؟  کرد؟ هوای کیوان و مهدخت را باید میچکار باید می

خانه به  رسیدن  تا  گوشیچیزی  که  بود  نمانده  جمال  وارد  ی  خورد،  زنگ  اش 

 ی فرعی شد و گوشی را از جیب بیرون آورد.  کوچه

 الو...   -

 دار پرهام، در گوشش پیچید.صدای ناراحت و خش

 الو... سالم آقای یزدانی. -



www.taakroman.ir  

 
  

 
945 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 سالم، خوبی؟ چه خبر؟ -

 ای مکث جواب داد: پرهام با لحظه

 ، اما...من رفتم آسایشگاه -

 اما چی؟! -

ای چیزی  واستم آدرسی، شمارهمتأسفانه جمال، دیروز فوت شده. ازشون خ   -

 بدن اما گفتن نمیشه! 

رهام ابرو در هم کشید و قلبش فشرده شد، دلش برای تنهایی مهدخت و حال  

 بدی که مطمئنا حاال دارد، سوخت! با لحنی مغموم گفت:

شون هستم. خبری شد بهتون  باشه، ممنون خبر دادی؛ من االن نزدیک خونه  -

 میگم، فعال... 

 کنم، باشه منتظریم. خداحافظ. خواهش می -

ی جمال متوقف شد، نگاهی به در خانه انداخت تماس را قطع کرد و مقابل خانه

کرد تا کسی در را باز کند، زنگ خانه را فشرد و منتظر  و پیاده شد. در دل دعا می 
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ای ده دوازده ساله، سه چهار نان را روی دست داشت و با نزدیک ماند. پسربچه

ان گرم و تازه در مشام رهام پیچید؛ پسرک نگاهی به رهام انداخت  شدنش، بوی ن

 پر گفت: جوید، با دهانی نیمهای نان را میطور که تکهو همان

 جا دیگه کسی نیست.با کی کار داری آقا؟ این -

 ای بین ابروهای رهام افتاد و پرسید:گره

 کسی نیست؟!  -

 پسربچه دماغش را باال کشید و لب باز کرد:

اسباب  - بیشتر  نه... دیروز  و پرت  تا خرت  یه چند  البته  رفتن.  کشی کردن و 

 نبردن، شاید باز برگشتن!  

 دونی کجا رفتن؟ دختر آقا جمال هم بود؟نمی -

 ی دهانش را قورت داد و جواب داد:پسر، لقمه

 جا نیست!مهران بود و مَهی و الهه، پری که خیلی وقته این -
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ی عسل  بار شماره هدخت، سوار ماشین شد و راه افتاد، اینرهام ناامید از دیدن م

را گرفت که بعد از چند بوق وصل شد و رهام با آسودگی نفسش را بیرون داد و 

 پلک فشرد. 

 الو... سالم.  -

 سالم، بالخره امروز یه نفر جواب تلفنمو داد! خوبی عمو؟  -

 ممنون، شما خوبی؟ -

 لبخند کنج لبش نشست و جواب داد:

 خوبم، ممنون. کجاست این کیوان که جواب منو نمیده؟! -

دونم چشه؟! خیلی تو خودشه، خیلی ناراحته، به منم چیزی  واال چی بگم؟ نمی  -

 نمیگه!  

 رهام سر جنباند و گفت: 

 رسم.باشه، نذار جایی بره تا من بیام؛ تو مسیرم، زود می -

 فته! خیالتون راحت، جایی نمیره؛ چند روزه که بیرون نر -
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 باشه، پس فعال...  -

رفت و تماس را قطع کرد و کمی به سرعتش افزود، باید ابتدا به دفتر کارش می 

برمی  را  پیامک  مدارک  حامین  برای  شد،  متوقف  که  قرمز  چراغ  پشت  داشت. 

 فرستاد. 

 تون!  خانوم بگو من شب با امین میام خونهسالم، به رباب -

 با سبز شدن چراغ، راه افتاد. گوشی را روی صندلی کناری انداخت و 

*** 

ی میز تکیه داده بود، کیوان روی مبل لمیده بود و پاهایش را دراز کرده و لبه

آنکه  ی تلوزیون خیره بود، بیها را پشت سر قالب کرده و نگاهش به صفحهدست 

برنامه به  و  حواسش  رسید  گوش  به  آیفون  زنگ  صدای  باشد!  تلوزیون  ی 

شان را از میز گرفت؛ از جا برخاست و با  پا برداشت و تکیه  حوصله پا از رویبی

با دیدن تصویر رهام، بدون آنکه  قدم  هایی آهسته و کوتاه سمت آیفون رفت. 

 گوشی را بردارد، دکمه را فشرد و سمت آشپزخانه رفت. 
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نفس سرکشید و سردی آب، کمی از تب درونش  لیوانی از آب سرد پر کرد و یک

 ام در خانه پیچید.کم کرد؛ صدای ره

 یاال... صابخونه!   -

هایش کشید؛ حینی که از آشپزخانه بیرون  گلویی صاف کرد و با شست، کنج لب

 رفت، صدایش را باال برد:می

 بفرما آقا رهام...  -

ی سالن به هم رسیدند و با لبخندی تصنعی سالم کرد و دست یکدیگر را  میانه

 فشردند. 

و خاموش کن که آدم تکلیفش روشن بشه؛ ده  علیک سالم، حداقل گوشیت ر   -

 دفعه زنگ زدم! 

 دونم گوشی رو کجا انداختم. تو اتاقه فکر کنم! شرمنده، اصال نمی -

 خیال... بیا بشین باهات حرف دارم.بی -

 عسل از اتاق بیرون آمد و با لبخند گفت: 
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 سالم، خوش اومدین. -

خواست سمت آشپزخانه نگاهش سمت عسل برگشت و احوالپرسی کرد، کیوان  

 برود که مچ دستش را گرفت.

 گفتم بشین باهات حرف دارم. -

 یه چای...  -

 رهام کالمش را برید و گفت: 

 کشه، تو بیا بشین. عسل خانوم زحمت چای رو می -

 آره داداش، تو بشین من هستم. -

میل، سمت کاناپه رفت و هر دو کنار هم نشستند؛ رهام سمتش  کیوان کالفه و بی

 چرخید و با لبخند مالیمی پرسید:

 خبره؟چته پسر؟ چه -

 کیوان سرش را به طرفین تکان داد و جواب داد:

 ام!حوصلههیچی، فقط بی -
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 تر شد و با آرامش لب باز کرد:رهام لبخندش عمیق

دونم ماجرای تو و مهدخت چی بوده! مهدخت به ، میدونم و می من همه چی  -

 مطهره گفته و مطهره هم به من!

کیوان کفری شد و لب فشرد، نگاهش را از رهام گرفت و زیر لب غرولند کرد که  

 رهام پرسید:

 چقدر دوسش داری؟ -

در هم فرو برد و  ها را روی زانوان گذاشت، پنجه  کیوان رو به جلو خم شد و آرنج

 هایش بیشتر در هم فرو رفت.اخم

 دونی نشدنیه، دیگه این چه سؤالیه؟! شما که خوب می -

 رهام هم به جلو خم شد و کنار گوشش با آرامش پچ پچ کرد:

 پرسم! دونم شدنیه ازت میچون می -

 کیوان نگاه گنگش را به رهام دوخت و نامفهوم سر تکان داد:

 ! رو چه حساب؟  چی میگی آقارهام؟ -
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رهام صاف نشست و نگاهی به آشپزخانه انداخت و عسل را پایید؛ رو به کیوان  

 ادامه داد: 

 پاشو بریم تو حیاط یا اتاقت، یه وقت عسل نشنوه!   -

 کیوان گیج و سردرگم، نگاهی به آشپزخانه انداخت و از جا برخاست. 

 بریم تو آالچیق.  -

 وان سینی را گرفت و گفت:عسل با سینی چای به سالن آمد که کی

 ممنون، بده ببرم تو حیاط!   -

 حیاط؟! سرما نخورید!  -

 کیوان با لبخند کمرنگی لب زد: 

 نه، خیلی سرد نیست. دیگه بوی بهار داره میاد.  -

 مقابل نگاه کنجکاو عسل، رهام و کیوان دوشادوش هم از سالن بیرون رفتند. 
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بار بودند؛  سر خشکیده و بیهای گل، سرادرختان تنومند حیاط و بوته برگ و 

کشیدند های مهربان باغبان را میها خشک و در هم فرو رفته، انتظار دست شاخه 

 ی شکوفایی دوباره شوند. ها را هرس کند و آماده که آن

رفت و ها باال میی فنجانکنان از لبهبخار چای در خنکای هوای اسفندماه، رقص

 یچید.  پعطر خوش دارچین در فضا می 

 روی یکدیگر نشستند و رهام رو به کیوان گفت: بههر دو زیر آالچیق، رو

ی بهزادی  پروردهدونم تو پسر قوی و محکمی هستی؛ هرچی که باشه دستمی  -

تو  و سر سفره تونستی  دادی؛ خوب  هم پس  رو  امتحانت  بزرگ شدی!  اون  ی 

خودت، با شرایط کنار  دوران مریضی بهزاد و عسل، و بعد از مرگ بهزاد و جدایی  

بار هم همونقدر قوی، منطقی  دونم اینبیای و همه چیز رو خوب مدیریت کنی. می

 کنی.و محکم برخورد می

 کیوان با تلخندی پرسید:

 تر بگید؟ حرفاتون گیجم کرده و البته نگران! میشه واضح -
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 ای تا خورده را برداشت و پرسید: رهام کیفش را روی میز گذاشت و برگه

 نگفتی؟ مهدخت رو چقدر دوست داری؟  -

 کیوان پلک زد و سر تکان داد:

 خیلی دوسش داشتم، ولی االن باید فراموشش کنم. -

 رهام برگه را سمت کیوان گرفت و گفت: 

دونم تأثیر کدوم بیشتر ی، نمیخونتو این نامه، یه خبر بد و یه خبر خوب رو می  -

 باشه؟! 

 تای ابروی کیوان باال پرید و لب زد:

 نامه؟ -

خط بهزاد، با کنجکاوی برگه را از رهام ستاند و بازش کرد، قلبش با دیدن دست

 هُری فرو ریخت... 

 خواست شروع به خواندن کند که رهام دستش را جلو آورد و گفت: 

 یه لحظه!   -
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 که رهام گفت: نگاهش را باال گرفت 

قرار بود بعد از ازدواج رسمی تو با ترگل، یا ازدواج عسل، این نامه خونده بشه،    -

 اما االن با شرایط به وجود اومده من مجبور شدم که االن نامه رو بهت بدم. 

 حرف، نگاهش را پایین انداخت و شروع به خواندن کرد.آلود و بیکیوان اخم

این  کیوان  - خونی که من دیگه کنارت نیستم و  نامه رو میجان پسرم، وقتی 

دستم کوتاه از اینه که بخوام ازت دلجویی و عذرخواهی کنم. امیدوارم بعد از 

 خوندن این نامه، من و مادرت ایران رو، ببخشی!  

آدم  نمیما  هیچوقت  برامون  ها  زندگی  توی  اتفاق  کدوم  که  بفهمیم  تونیم 

  کنی خوش اهی اتفاقی میفته که حس میخوشایند و کدوم اتفاق ناگوار هست؟ گ

ساز میشه و  ترین آدم هستی، در صورتی که همون اتفاق بعدها، مشکلشانس 

بالعکس اتفاقی که ناخوشایند و دردآور هست اما بعدها متوجه میشی که شروع  

این و  بوده!  ما  خوشبختی  می مسیر  که  به جاست  آگاه  کسی  خدا،  جز  فهمیم 

 ها و اتفاقات نیست! مصلحت و خیر و شر آدم
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من و ایران با به دنیا اومدن اولین فرزندمون، به قدری خوشحال بودیم که حس  

ما نیست! زندگی عاشقانهکردیم هیچ زوجی روی زمین، خوشبختمی از  ی تر 

من و ایران با اومدن اون پسر کوچولوی بامزه و خواستنی، بیشتر از قبل گرم و  

کمب هیچ  ما  و  بود  شده  نمی پرشور  حس  رو  اینودی  تا  شب کردیم.  یک  که 

ها متوجه یک بیماری عفونی و  پسرمون تب شدیدی کرد! بعد از انجام آزمایش

مون رو  فایده بود و ما بچه هامون برای درمانش بی خطرناک نادر شدیم که تالش

 از دست دادیم! 

افسرده هرروز  عصبیایران  من  و  میتر  براموتر  قشنگی  هیچ  زندگی  ن  شدم، 

می  سعی  بود.  بد  ما  دوی  هر  روحی  حال  و  زیاد،  نداشت  کردن  کار  با  کردیم 

خودمون رو خسته کنیم تا کمتر غم نبود اون بچه رو حس کنیم. هر دو از صبح  

زود تا شب رو بیرون بودیم و خونه برامون تبدیل به یک خوابگاه شده بود که  

 رفتیم. فقط شب میومدیم و صبح می
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سرد روزهای  از  زن    یکی  بودم؛  کار  به  مشغول  اورژانس  تو  که  بود  زمستونی 

جوونی، هراسون اومد توی اورژانس و نوزادی چند ماهه رو تو بغل داشت و مدام  

 زد که کمکم کنید، پسرم از دست رفت...فریاد می 

 

بر  دست  عرق  سرد،  هوای  آن  در  و  بود  گرفته  محسوسی  لرزش  کیوان،  های 

ها  ردار شده بود که منظور رهام از آن حرفاش نشسته بود؛ شستش خبپیشانی

 چیست! آب دهانش را فرو برد و با اضطراب و دلهره مابقی نامه را خواند.

پسربچه رو از بغلش گرفتم و برای درمان بردم، تن بچه یخ کرده بود و عالئم   -

حیاتی ضعیفی داشت. مادر اون بچه بعد از مصرف مواد، بهش شیر داده بود و  

بیبچه با  ی  شد،  نُرمال  کمی  که  بچه  حالت  برگشت.  و  رفت  مرگ  دم  تا  نوا 

عصبانیت از اتاق بیرون رفتم تا مادرش رو ببینم و... اما متوجه شدم اون مادر، 

اش رو هم توی بیمارستان رها کرده و رفته.  ی دیگهنه تنها نوزادش رو، که دو بچه

 پسر پنج ساله، دختر سه ساله و اون نوزاد پسر! 
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بود؛ اون  دختر و پسر رو تحویل پلیس دادیم اما نوزاد باید تحت مراقبت می اون 

انتظارش رو می نوزاد و سرنوشتی که  بود. شب تمام فکرم مشغول اون  کشید 

چند بار به اتاقش رفتم و نگاهش کردم؛ منو یاد کیوان مینداخت و نگاهش قلبم 

 لرزوند. رو می

بیمارستان بیاد؛ طولی نکشید که ایران    با ایران تماس گرفتم و ازش خواستم به 

رسید و من با نشون دادن اون نوزاد، تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. همونطور  

که مهر اون بچه به دل من نشسته بود، ایران هم یک دل نه و صد دل عاشق اون  

 گی قبولش کنیم!  پسربچه شد و تصمیم گرفتیم که به فرزندخوانده

 رو که هنوز باطل نکرده بودم، برای اون پسربچه برداشتم و...  ی کیوان  شناسنامه 

 

پیشانی روی  دست  و  فشرد  پلک  و  کیوان  انداخته  زیر  به  سر  گذاشت،  اش 

لرزید و اشک صورتش را در بر گرفته بود. رهام در اش میهای پهن و مردانهشانه 

الم او به زحمت گریهسکوتی  تا اش را کنتربار به کیوان چشم دوخته و  ل کرد 

 اشک، دیدش را تار نکند و مابقی نامه را بخواند. 
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ازت گرفتم و سال   - تو رو  واقعی  منو ببخش که هویت  نام کیوان پسرم،  با  ها 

حاتمی زندگی کردی. ببخش که حقیقت رو بهت نگفتم، فقط به خاطر منفعت 

کردم اگر حقیقت رو بدونی شاید ما رو ترک کنی، خودم. به این خاطر که فکر می 

پناه و تکیهاون بدون هیچ  این حرفم گاهی می وقت عسل  از  موند. شاید حتی 

صد هم فکر به اینکه  ناراحت بشی که چرا در موردت این فکر رو کردم اما یک در

ترسوند از تنها  ی واقعی خودت رو ترجیح بدی، من رو می ممکن بود تو خانواده

 شدن عسل! 

دونم این نامه بعد از ازدواج تو و ترگل دستت رسیده یا بعد از ازدواج عسل،  نمی

ی خودت رو از عسل دریغ های برادرانهکنم هیچوقت حمایتاما ازت خواهش می

خو اگر  خانواده نکنی.  دنبال  میاستی  بگردی،  و ات  خواهر  که  بگم  بهت  تونم 

 برادرت رو به پرورشگاه)...( سپردند. 

 اسم برادرت حامین و خواهرت پروین بود، و اسم واقعی خودت امین جلیلی.  

بود. های کیوان خشکیده و ریتم تپشاشک روی گونه های قلبش تندتر شده 

 حامین! حامین جلیلی؟! 
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 ها دارم، همین بود. حاللم کن... پدرت بهزاد. عاتی که از اونتنها اطال -

 اش به نامه را به سختی باال آورد و رو به رهام لب زد: نگاه خشک شده 

 حا... حام... حامین! -

هایش را روی میز گذاشت، سر جنباند و  رهام نفسی از سینه بیرون داد و دست

 گفت:

بنده  - ی معادالت به هم بعد از مرگش، همه  دونست کهی خدا نمیآره، بهزاد 

ای رقم زده! حامین خیلی اتفاقی به دفتر من  ریزه و دست تقدیر چیز دیگهمی

رفت و آمد پیدا کرده بود؛ در طول رفت و آمد حامین به دفترم، بهزاد فوت شد. 

ی  حامین آگهی ترحیم بهزاد رو، توی دفتر من دید و تو نگاه اول اسم و چهره 

خیلی آشنا اومد. و بعد از دو سه روز، اومد دفتر و با اطمینان گفت  دکتر براش  

اون   از  انکار و  از من  به فرزندی قبول کرد.  برادر من رو  این همون دکتریِ که 

که قانعش کردم تا به دیدنت بدون معرفی خودش، راضی بشه. اونا اصرار، تا این

اقتضای شغلش نجات داده، به بهزاد مدیون بودن، بهزاد درسته که جون تو رو به  
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اما بعدش تو بهترین شرایط ممکن بزرگت کرده. از شرایط خاص عسل گفتم و  

 خواستم به خاطر اونم که شده سکوت کنن تا شرایط بهتر بشه. 

 کیوان در بهت و ناباوری خیره به رهام بود و به زحمت لب گشود:

 ها رو رها کرده بود؟رباب... مگه... مگه نگفتین بچه -

 رهام با تلخندی گفت:

تونم اون زن رو  ی ماجرا رو بهتره از زبون خودشون بشنوی، من نمی دیگه بقیه  -

 قضاوت کنم!

 کیوان در و سکوت و بُهت، خیره به سنگفرش حیاط بود که رهام ادامه داد: 

خبر خوب این بود که مانعی برای ازدواج تو و مهدخت نیست و خبر بد هم    -

تونم درک کنم که االن چه حالی داری،  دونم و نمیک! نمیی دردناهمین گذشته

 اما... اما دو تا کار واجب داری که باید انجام بدی.

 کیوان نگاهش را باال گرفت و پرسید:

 چه کاری؟  -
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 دیدن و سر زدن به مادرت، چون حال مساعدی نداره؛ و پیدا کردن مهدخت. -

 کیوان متعجب لب زد:

 مهدخت؟ -

 رفته... معلوم نیست کجا؟! آره، گذاشته -

 ی کیوان دوید و آشفته پرسید:نگرانی به چهره

 یعنی چی؟ کجا رفته؟ -

از خونهدونم، بینمی  - اما نگران نباش، من شده از  خبر  ی مطهره خانوم رفته 

کنم. اصال باید پیدا بشه، ارثی که از بهزاد بهش  طریق قانون واست پیداش می

 رسیده رو باید بگیره.

 وان با کالفگی از جا برخاست و پنجه میان موهایش فرو برد:کی

کنی!  ات بیشتر منو شوکه میوای رهام تو رو خدا دیگه بس کن! با هر جمله  -

 ی ارث چیه؟!  دیگه قضیه

 ی کیوان گذاشت و گفت: رهام در گلو خندید و بلند شد، دست روی شانه
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 نی؟ بهش حقیقت رو میگی؟  کبه وقتش بهت میگم، االن بگو با عسل چکار می  -

 دونم، باید فکر کنم.نمی -

 ی رباب خانوم.باشه، پس آماده شو بریم خونه -

*** 

رنگ به رُباب  نگاهش  و  خزیده  پتو  زیر  سالن،  بخاری  کنار  دردمند،  و  پریده 

آبی رنگ و مالیم بخاری، ثابت مانده بود. حامین یک لیوان دمنوش  های  شعله

 گاوزبان را برایش آورد و کنار تشک گذاشت. گل

 دونه من مادرشم؟ االن که امین بیاد، دیگه می -

 خیره به آتش بود و با صدایی ضعیف این را پرسید که حامین جواب داد:

 دونه.آره مامان، می -

اش لغزید و با پر روسری آن را گرفت، پتو  م، بر گونهی چشقطره اشکی از گوشه

 را کنار زد و حامین دلواپس لب باز کرد:

 خوای بری مامان؟ کجا می -
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ی پسرش گذاشت و یا علی گویان های نحیف و سردش را روی شانه زن، دست

 از جا برخاست؛ نفسش تنگ بود و پاهایش قوت نداشت.  

 بیا تو اتاق مادر. -

هایی سست و آهسته سمت اتاق رفت و حامین ناچار مله، با قدم در پس این ج

به دنبالش قدم برداشت. وارد اتاق شد و به کمد چوبی کنج چهاردیواری اشاره 

 کرد.

 یه صندوقچه، تو کمد هست واسم بیار. -

ی کوچک مخملی را از کمد بیرون آورد و مقابل مادرش روی حامین صندوقچه 

انگ با  رباب  گذاشت.  محسوسی شتزمین  لرزش  که  سفیدش  و  کشیده  های 

باز کرد و لب هایش از شدت بغض مچاله شده در  داشت، صندوقچه را آهسته 

 گلویش، جمع شد.

کنه من چقدر  بذار به پسرم بگم من چقدر دوسش داشتم، البد االن فکر می   -

 سنگدل بودم! از من بدش میاد...
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 د و  با تأکید و تأثر لب باز کرد:اش را به مادر دوخته بوحامین نگاه دلسوزانه

 کنه. مامان... اینقدر خودت رو اذیت نکن، امین همچین فکری نمی -

 صدای زنگ خانه، زن را از جا پراند. 

 اومد! -

 هراسان به بیرون نگاه کرد که پسرش گفت:

 خوای راهی بیمارستان بشی؟  آروم باش مامان، باز می -

 برخاست و سمت حیاط رفت.حامین به دنبال این حرف، از جا 

اتاق، قدم برداشت؛   با تنی سست و لرزان از جا بلند شد و سمت بیرون  رباب 

تر دار بود و عرق بر تنش نشسته بود. صداها که نزدیکهایش کند و کشنفس

ی پسرش را که  رفت. قامت بلند و چهارشانههای قلبش باالتر میشد، تپشمی

 هایش نشست.شد و حریر اشک در چشم در چارچوب در دید، نگاهش تار 

هیچ حسی، مقابل مادرش ایستاده بود و با اخم کمرنگی نگاهش را به  کیوان بی

و هم از آشنایی  نه حسی  و  داشت  بر دل  او  از  نه مهری  بود.  خونی!  او دوخته 
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کم مثل یک دوست او را در آغوش گرفت، اما این  حامین را که دیده بود، اقل

 زن...!  

نها پی سؤالش آمده بود که چرا؟ چرا باید با آن حال در بیمارستان رها تنها و ت

 شود؟! 

 سالم. -

ی  آنکه جوابی بدهد دست لرزانش را آهسته باال برد و به نرمی روی گونهرباب بی

ته و  گونه  لطیف  پوست  گذاشت؛  کرد،  پسرش  لمس  که  را  زمختش  ریش 

 هایش سرازیر شد و سر به زیر انداخت. اشک 

به گرمی فشرد، به  ن از سر دلسوزی، دست زن را میان دستکیوا ها گرفت و 

 زحمت لب گشود و صدایش را آزاد کرد: 

 آ!جوری حالت بد میشهآروم باش! اومدم با هم حرف بزنیم، این -

ای از سالن ها گرفت و او را سمت گوشهحامین، بازوهای مادرش را میان دست

برد و کیوان به دنبالشان قدم برداشت. هر سه دور هم نشستند و رباب سعی 
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های او دوخته و منتظر شنیدن  اش را کنترل کند؛ کیوان چشم به لبداشت، گریه

 هایش بود که زن، لب از لب برداشت:حرف

 نظر تو حیرانم بس که در م -

 دانم صورتت را صفت نمی

 پارسایان مالمتم نکنید 

 که من از عشق توبه نتوانم 

این را گفت و نفسش را با آه بیرون داد؛ با نگاهی شرمگین و به زیر انداخته ادامه  

 داد: 

کنی که چه مادر سنگدل و بدی بودم، اما باور کن گناهم  حتما با خودت فکر می  -

 ر چی که کشیدم به مجازات عاشق شدن بود!  فقط عاشقی بود و ه 

سال اول دانشکده بود که با صمد آشنا شدم، راننده آژانس بود و با پیکان مدل  

 ی سرشناس و ثروتمندی بودم.  کرد. من اما از خانواده پایینش مسافرکشی می
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کرد و حامین، لیوان آب را مقابلش گرفت. کمی از آب نوشید و نفسش یاری نمی

 اش را تر کرد و باز غرق در گذشته شد... ی خشکیدههالب

نه تنها مادر و پدر من، که مادر و پدر صمد هم راضی به این وصلت نبودن؛    -

گفت این نامزدی تحمیلی اش بود و صمد میخوردهدخترعموی صمد، شیرینی

عالقه و  میبوده  مدام  که  هم  پدرم  نداره.  دخترعموش  به  پسرهای  ی  گفت، 

دلباخته  گداصفت و اونقدر  اما  من  نیست.  و عاشقت  توئه  پول  دنبال  ی  مفلس 

 صمد بودم که گفتم یا مرگ، یا صمد!  

پدرم به شرط محروم شدنم از ارث، راضی به عقدمون شد و من و صمد بعد از  

ای رو شروع هامون طرد شدیم. زندگی سخت، اما عاشقانهعقد، هر دو از خانواده

مون سر و سامون بگیره. بارها  کرد تا زندگیوز کار میرکرده بودیم و صمد شبانه

با صمد رفتیم برای دلجویی از پدرش و پدرم، اما هر دو طرف ما رو از خودشون 

دید که صمد، با وجود اینکه من از ارث محروم شدم، روندن. با اینکه پدرم می 

ش  ونهبازم منو دوست داره و عشقش واقعیه بازم راضی نشد که منو ببخشه و خ

 گفت تو با این ازدواج آبروی ما رو بردی و تحقیرمون کردی!  راهم بده؛ می
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ی دومون که به  دار شدیم. بچههای زندگی، بچهتو فراز و نشیبِ سخت و آسونی

مالی اوضاع  و  آژانس  بود صاحب  اومد، صمد شده  رودنیا  داشت  راه بهمون هم 

درم دلش نرم بشه و ما رو ببخشه.  شد. امیدوار بودم که با پیشرفت زندگی، پمی

ی سومم رو حامله بودم، صمد تصادف اما روزگار نامرد وفا نکرد و وقتی من بچه

 خیلی سنگینی کرد که زنده موندنش معجزه بود! 

 

باز بغض مهمان گلویش شد و جرعه یادآوری روزگار تلخش،  ای آب نوشید.  با 

 اش کشید و ادامه داد: دست روی گونه

از    - جراحیبعد  به  نیاز  هزینهتصادف،  و  داشت  زیادی  بیمارستانش های  های 

سنگین بود. هرچی که داشتیم و نداشتیم رو فروختم و خرج کردم، اما بازم کم  

ای  قد رفتم التماس پدرم اما ذرهی قد و نیمآوردم. با شکم باال اومده و دو تا بچه

ن رحم کردی که من به تو  دلش به رحم نیومد و گفت مگه تو به آبرو و اعتبار م

 رحم کنم؟ 

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
970 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 لرزید. کرد و صدایش میهایش را با پر روسری پاک مینوا مدام اشکزن بی

 فایده بود و بعد از دو هفته مُرد. تالشم برای زنده نگه داشتن صمد بی -

بی و  فشرد  پلک  شنیدن  کیوان  از  قلبش  چکید،  گونه  روی  اشکش  اختیار 

 شد. شرده می های دردناک رباب فعاشقانه

بی  - بود؛ تو رو توی تنهایی و  نمونده  و  پول زیادی واسم  به دنیا آوردم  کسی 

ی همسایه بودن. نبودن  خواهر و برادرت تو اون دو روز که بیمارستان بودم، خونه

قد یتیم، از من یه آدم  ی قد و نیمصمد، نداشتن سرپناه و پول، وجود سه تا بچه

کردم، ترشی و  های مردم رو تمیز میرفتم خونهمیافسرده و عصبی ساخته بود.  

می  درست  میمربا  و  خرجکردم  تا  کافی  فروختم،  پول  بازم  اما  بیاد  در  مون 

اوایل خودش رو دلسوز من نداشتم؛ زن همسایه و  بود  مون خرده فروش مواد 

ذاشت. منم برای کم شدن دردهای داد و مواد مجانی در اختیارم مینشون می

 ینکه بتونم بیشتر کار کنم، رو به مواد آوردم.  قلبم و ا

 هایش پاک کرد و رو به کیوان گفت: اشک از روی گونه
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اون روز که برای تو اون اتفاق افتاد، از خودم متنفر شدم. نهایت درموندگی    -

من بود و دیگه از سیر کردن شکم هیچکدوم بر نمیومدم. با خیال اینکه تو مُردی،  

معص  طفل  تا  دو  من اون  ندارم،  مادری  لیاقت  من  گفتم  و  کردم  رها  هم  رو  وم 

 ها را ندارم و اینا رو هم به کشتن میدم. ی نگه داشتن بچهعُرضه

هایش ناتمام ماند، حامین لیوان آب را مقابلش گرفت رباب به سرفه افتاد و حرف

 خورد، ادامه داد:و حینی که مادرش آب می

یم و بعد از هجده سالگی که زندگی مستقل من و پروین تو پرورشگاه بزرگ شد  -

تا   کشید  طول  سال  یک  و  مامان  پی  گشتم  کردم؛  شروع  پروین  با  جدایی،  و 

ی محوی از دکتر پیش چشمام پیداش کنم. اما از تو خبر نداشتم و فقط چهره

 بود و یادم بود که تو بیمارستان شنیدم، به فرزندی قبولت کردن. 

هایی از بچگی، عکس صمد کوچک را آورد؛ عکسی از جا برخاست و صندوقچه

چشم مخصوص  گردنبندهای  بچهپدرشان،  گردن  روزها  آن  که  ها  زخم 

ها تمام دارایی ارزشمند رباب  اش! اینآویختند، لباس نوزادی کیوان و جغجغهمی

 بود.
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*** 

صدای چرخ خیاطی قدیمی و مشکی رنگ زهراخانم در فضای خانه پیچیده و  

زن، مشغول دوختن بود؛ نسیم مقابل مادرش نشسته و زانوها را بغل گرفته، چانه  

 را روی زانوها گذاشته بود.

 مامان...  -

 زهرا خانم، از باالی عینکش نگاهی انداخت:

 جانم؟ -

ی درس خوندن ندارم، اعصاب و روحیهگفت درس بخونم اما من االن  نوید می  -

 خوامم تو خونه بیکار بشینم و فکر و خیال کنم! نمی

 زهرا دست از کار کشید و گفت: 

خب برو همون مغازه، اما ساعت کاریت رو کم کن! تفریحی برو، خسته نکن    -

 خودت رو! واسه سرگرمی برو، بهتر که شدی، بعد ادامه تحصیل بده.  

 میلی جواب داد:اخت و با بینسیم ابرو باال اند
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خواد یه کاری باشه یه چیزی گیرم. دلم می نه! فروشندگی که چیزی یاد نمی   -

 یاد بگیرم. برم خیاطی؟

 زهراخانم با لبخندی از سر شوق، لب باز کرد: 

نام  اگه دوست داری، آره! خیلی هم عالی! همین فردا برو کالس خیاطی ثبت  -

 کن.

 ر زانوها آزاد کرد و جلوتر خزید. هایش را از دونسیم دست 

ی مهدخت... خیاطی یاد میده، شاگردم میگم مامان، این مطهره خانم، صابخونه  -

 جا؟ داره. برم اون

طور که نگاهش به پارچه و سوزن چرخ بود و دقت داشت تا درز باز زهرا همان

 ی بلوز را مرتب بدوزد گفت: شده 

 ی یه پسر جوون تو خونه داره؟ چرا نمیری آموزشگاهی جایی؟ نمی گفت -

ندارم، اصال حوصله  - آموزشگاه رو دوست  اما جای مطهره  شلوغی  ندارم؛  شو 

گذره. پری هم شاید گاهی وقتی بیاد. بابت پسرش خانوم و مهدخت خوش می
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یه دختره می به  یادمه خودش  بیاد خونههم  بده، گفت  یاد  بهش خیاطی  شون 

 یست.گفت پسرم صبح تا غروب خونه نمی

 ای باال انداخت و لب باز کرد:زهرا شانه

دونی. مسیر رفت و آمدش هم یه کم سخته،  دونم واال مادر، خودت بهتر مینمی  -

 خوای با نوید حرف بزن.حاال می

و باز صدای چرخ خیاطی بلند شد و نسیم به فکر فرو رفت؛ صدای چرخ مانع 

آهسته صدای  نگاه شنیدن  و  بود  شده  گوشی  پیامک  چراغ   ی  به  دخترک 

صفحهچشمک  افتاد.  گوشی  شماره زن  با  که  پیامکی  و  کرد  باز  را  گوشی  ی  ی 

 ناشناس بود را خواند.

کنم جوابمو بده؛ باید با هم جان، خوبی؟ محسنم. ازت خواهش میسالم نسیم  -

 حرف بزنیم. 

وسوسه و  باز  محسن  دیدن  برای  لرزید  دلش  و  افتاد  نسیم  جان  به  ای عجیب 

دایش! قلبش به تالطم افتاد و لب به دندان گرفت. با شک و دودلی  شنیدن ص

 هایش روی صفحه لغزید و نوشت:انگشت
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 دلیل زیر تمام قول و قرارمون زدی؟! سالم، تو فقط بگو چرا... چرا یکدفعه و بی  -

 بار پیام آمد:طولی نکشید که گوشی زنگ خورد و نسیم فورا رد تماس داد، این

کنم شاپ)... ( تا با هم حرف بزنیم و بهت بگم، خواهش میکافیفردا صبح بیا    -

 بیا.

 نسیم با اندک تأملی جواب داد:

 باشه میام. -

 با آمدن نوید، گوشی را کنار گذاشت و به استقبال برادرش رفت. 

 سالم داداش. -

 آورد با لبخند جواب داد:طور که کت از تنش بیرون مینوید همان

 علیک سالم آبجی گلم، -

ی نسیم را فشرد و رو به مادرش سالم کرد. ی حرفش با دو انگشت گونهدر ادامه

زهراخانم با خوشرویی جواب سالمش را داد و خسته نباشید گفت که نسیم لب  

 باز کرد:
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 داداش یه مشورت... -

 دلم، بگو.  جون -

های نسیم اش را به پُشتی داد و منتظر شنیدن حرف با خستگی نشست و تکیه

 رفت و ادامه داد: بود. دخترک برای آوردن چای، سمت آشپزخانه می

کردیم، گفتم اگه بشه برم خیاطی یاد بگیرم؛ پیش مطهره  با مامان صحبت می -

 ی مهدخت!خانوم، صابخونه

 ریخت که نوید پرسید:ها میاستکان چای را با قوری چینی داخل

 مطهره خانوم مگه خیاطی یاد میده؟!  -

 آره، شاگردم داره، پسرش هم صبح تا غروب خونه نیست. برم؟ -

نوید   به  با پلک زدنی آهسته  انداخت، زهرا خانم  به مادرش  نوید مردد نگاهی 

 تبه پرسید:فهماند که مخالفت نکند؛ نسیم با سینی چای وارد سالن شد و دو مر

 کنه.برم داداش؟ تو بگی آره، بابا هم قبول می -
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همان  نوید  و  گرفت  نوید  مقابل  را  سینی  سینی  داخل  از  را  چای  که  طور 

 داشت با لبخند نرمی گفت: برمی

 جا واست بهتره، برو!  کنی اونبرو، اگه حالت خوب میشه و فکر می -

ن گذاشت که مادرش صدا نسیم لبخندی از سر رضایت زد و سینی را روی زمی

 زد:

 خوره.جان بیا گوشیت داره زنگ مینسیم -

جا کمی نزدیک به مادرش، گذاشته نسیم سمت مادرش رفت و گوشی را که آن

 بود برداشت. 

 ای!زادهالو، سالم مهدخت جون... چه حالل -

 صدای نه چندان خوشحال دخترک در گوشش پیچید: 

 جان، خوبی؟  سالم نسیم -

جا پیش مطهره خانوم و خیاطی  خوام بیام اوننت، االن ذکر خیرت بود. میقربو  -

 یاد بگیرم.
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 ای سکوت شد و نسیم لب زد: لحظه

 الو... مهدخت!  -

 جا نیستم. زنگ زدم بگم...جان، من دیگه اونالو... ببین نسیم -

 نسیم ابرو کج کرد و ناراضی گفت: 

 چرا آخه؟ کجا رفتی؟ -

ای رو  تونم چیزی بگم، فقط زنگ زدم بهت یه مسئلهنمی  گوش کن نسیم! االن  -

 بگم.

 نسیم گنگ و نامفهوم لب از لب برداشت:

 ای؟ چه مسئله -

 ات با سپهر چطوره؟!  رابطه -

 نسیم پوزخندی زد و گفت: 

ات که در مورد همین موضوع باهات درددل کنم،  سپهر؟ اون روز اومدم خونه  -

 ی کیوان بد شد و نتونستم بگم. پری هم که ازش... اما تو حالت به خاطر قضیه
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 مهدخت با کالفگی میان حرفش پرید و گفت: 

جایی  خوامم داشته باشم. از اونببین... گوش کن! منم از پری خبر ندارم و نمی  -

بگم.  که   بهت  یه حرفایی رو  دادی، وظیفه دونستم  نجات  منو  تو دوبار زندگی 

 اس اما تو باید بدونی!  حرفام خیلی ناراحت کننده

 نسیم نامفهوم لب زد:

 چه حرفایی؟ چی شده؟  -

تو یه بار برای بهزاد از من خبر بردی و باعث نجاتم از دست گودرز شدی، یه   -

قضیه برای  هشدابارم  بهم  کیوان  حاال ی  بشه.  بدتر  اوضاع  نذاشتی  و  دادی  ر 

که پری خواهرمه، شاید تعجب کنی از حرفم، اما اینو بدون  خواستم بگم، با این

عقده و  آدم عوضی  رو خونهخیلی  پیش، سپهر  وقت  چند  پری  ای هستش.  ی 

اما یادم رفت بهت بگم. دورهمی مختلط بود! و یه چیز دیگه اینکه اون   دیدم 

باعث شد خ که  به خاطر  کسی  اون عوضی  بوده!  پری  بخوره،  بهم  واستگاریت 

که راه رو برای مهران باز کنه، خواستگاری تو رو بهم زده. راهتو از پری جدا این

 کن که باعث تمام بدبختیات اونه! به خدا من تا امروز خبر نداشتم وگرنه...
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ش  هایش بود که در گوش شنید و تنها حرفنسیم دیگر صدای مهدخت را نمی

هایش به رعشه افتاده بود و آب دهانش را به سختی قورت  خورد، دستزنگ می

هایش به اشک نشسته و نفهمید تماس را کی قطع کرد یا شاید هم داد. چشم 

 رسید. مهدخت قطع کرده بود؛ صدای مادرش و نوید بود که به گوشش می

 )نسیم... نسیم جان... خوبی؟ کیه؟ کی بود؟! چی میگه؟(

ب  نزدیک پری  از یک رفیق،  از یک رایش حکم خواهر داشت، کسی عزیزتر  تر 

توانست به خود بقبوالند که حقیقت باشد. گنجید و نمیدوست! در باورش نمی

اش را بیرون داد و به نگاه نگران و منتظر مادرش و نوید، چشم نفس حبس شده

 دوخت و گفت: 

 ینمش. ی پری! باید بب هیچی، هیچی نیست. من میرم خونه -

 زهراخانم با اضطراب مقابلش ایستاد و ابرو کج کرد:

 شده مگه؟خوای بری؟ چیکجا مادر؟ کجا می  -

 با کالفگی سر جنباند:
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 هیچی، چیزی نشده. بین منو پریِ، میرم زود میام. -

 نوید اعتراض کرد: 

 ای بابا... خب یه حرفی بزن، نگرانتیم!   -

 ام برم با خودش حرف بزنم. همین! خومهدخت یه چیزایی از پری گفت، می -

 برمت. برو آماده شو! باشه، صبر کن خودم می  -

 نوید این را گفت و دخترک مطیعانه سمت اتاقش رفت تا آماده شود.  

 *** 

رسید و سکوت  های قطار بر روی ریل به گوش میصدای تلق تلق حرکت چرخ

می هم  در  را  پنجرهشب  از  نگشکست.  بیرون  به  که  قطار  می ی  جز اه  کردی، 

دیدی! تا ساعاتی دیگر، ها چیزی نمیتاریکی و سوسوی چند چراغ در دوردست

 رسید. قطار به مقصد می 

های کوپه، غرق در خواب بودند؛ پری اما، خواب  دو زن مسافر دیگر، روی تخت

آمد و تکیه به صندلی زده، چشم دوخته بود به ظلمت شب! هایش نمی به چشم
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داخ از  را  پشتیگوشی  کوله  آخرینل  برای  و  برداشت  با  اش  کرد.  روشنش  بار 

ی  ها به صفحههای از دست رفته و پیامک روشن شدن گوشی، سیلی از تماس

 اش هجوم آورد. گوشی

 مهدخت، رضا، نسیم و... 

ده  به خواندن کرد. مهدخت  باز کرد و شروع  را  پیامک مهدخت  پیام  اولین  ها 

 فرستاده بود. 

 گیره! ؟ چرا جواب نمیدی؟ رضا سراغت رو میپری کجایی تو -

 های مهدخت را رد کرد و تنها پیام آخرش را باز کرد:مابقی پیام

خوره، مهران بهم گفت که چه بالیی سر نسیم آوردی! پری حالم ازت بهم می   -

کشم که خواهر توام. چطور دلت اومد خیلی نامردی پری، از خودم خجالت می

 اونو از عشقش جدا کنی؟!  

لب روی  پیامکتلخندی  و  نشست  پریدخت  کرد.  های  رد  را  نسیم  و  رضا  های 

 اش نشست. لب زد:گوشی در دستش فشرده شد و قطره اشکی روی گونه
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 منو ببخشید...  -

با  تمام قدرت به بیرون پرت کرد؛ همان گوشی مدل   پنجره را باز کرد و گوشی را

بود.   به دست آوردنش، نسیم را خاکسترنشین عشق کرده  برای  باال که روزی 

گذاشت. قاچاقچیان آدم، کنار مرزها انتظارش  نباید هیچ ردی از خودش به جا می 

دبی و شبرا می مرز عبور دهند...  از  قاچاقی  را  او  تا  برهنهکشیدند    اش،های 

می را  می انتظارش  که کشیدند،  بالهوس  مردهای  تمام  از  بگیرد،  انتقام  تا  رفت 

های زیادی را به کام امیدهای دختران زیادی را ناامید کرده بودند، که پریدخت

تا مرگ تدریجی بودند. رفت  نگاه مرگ کشانده  تمام  با  را سهیم شود  های  اش 

 شبق آلود و هیز! 

*** 

زدی، بوی بهار و  ، میان کوچه و خیابان که قدم میبا وجود سرما و خنکی هوا

های  روی خیابان پر بود از مردمی که پاکت رسید. پیاده عید نوروز به مشام می

ماهیخرید دست  و  بود  اینشان  بلورین،  تنگ  در  که  قرمزی  و آنهای  سو  سو 
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  های چیده شده در اطرافشان، خبر از آمدن سال سنبل و سبزههایرفتند؛ گلمی

 دادند. جدید را می

ی ی بخار گرفتهنسیم، صندلی عقب تاکسی نشسته و نگاه سردش را از شیشه

 تاکسی به خیابان گرم از حضور مردم، دوخته بود. صدایش را آزاد کرد و گفت: 

 جا پیاده میشم. ممنون، همین -

تاکسی متوقف شد و نسیم کرایه را حساب کرد و از ماشین بیرون آمد. نگاهی  

شاپ، اطراف را  شاپ انداخت و سمتش رفت، با ورودش به کافی ر در کافی به س

 ها دید که سرگرم گوشی بود. پایید و محسن را روی یکی از صندلی

زد و با بیرون دادن نفسش،  دلش فرو ریخت و لب به دندان گرفت، قلبش تند می

سمت میز رفت. نزدیک که شد، محسن متوجه حضورش شد و گوشی را روی  

ز گذاشت و از جا برخاست. باز آن عطر همیشگی، آن نگاه گیرا و لبخندی که  می

 کرد. نفس دخترک را در سینه حبس می

 سالم. -
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 سالم، خوش اومدی. -

صندلی را برای نسیم عقب کشید و هر دو مقابل هم نشستند. نسیم با بغض و 

لرزان  نی  دلتنگی چشم به محسن دوخته و محسن، لبخند به لب، خیره به نی

 نگاه دخترک بود. 

 پیشخدمت جلو آمد که محسن گفت: 

 دو تا اسپرسو اطفا. -

 با رفتن پیشخدمت، نسیم پرسید:

من... م... من امروز، فقط اومدم برای جواب سؤالم، که بدونم به کدوم گناه و    -

 چه دلیلی، رَهام کردی؟!

 اب داد: محسن سر به زیر انداخت و ابرو در هم کشید، با لحنی مغموم جو

 راستش... من...  -

 اش غلتید. نسیم پلک زد و قطره اشک گرم و لجوج روی گونه

 تو چی؟  -
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 من یه حقیقتی رو بهت نگفته بودم!   -

 نسیم با اخم کمرنگی پرسید:

 چه حقیقتی؟!  -

 محسن نگاهش را باال گرفت و جواب داد:

تم، اونا مخالفت  من بهت نگفتم که... نگفتم که وقتی از تو به مادر و پدرم گف   -

اما من راضی  بی کردن!  بودم، دو دل و کمی  موافقت  شون کرده  اما  بودن،  میل 

 کرده بودن بیان خواستگاری! اما...  

 کرد.ای مکث کرد و دخترک، منتظر نگاهش میلحظه

اما درست روز خواستگاری، همه چی بهم خورد. یعنی یه نفر باعثش شد؛ یکی    -

واسم عکس فرستاد از تو با دو تا پسر دیگه که با هم بیرون بودین! همراه عکسا 

می  فکر  تو  که  اونی  دختر،  این  بود:  نوشته  که  بود  نامه  و  یه  نیست  کنی 

 پسرای زیادی داشته! دوست

 کسی را بیرون آورد.دست داخل جیب کتش برد و ع
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 ببین، دروغ نمیگم! -

 دستش جلوی نسیم دراز بود و عکسی را سمتش گرفته بود. 

هایش نشست؛ عکس مربوط  نسیم نگاهی به عکس انداخت و تلخندی روی لب

بودند. زاویه نوید و مهران، به شهربازی رفته  بود که همراه  ی عکس،  به روزی 

داد؛ نوید که کنارش نشسته و نشان می   طوری بود که نسیم را به دو پسر تنها

های نسیم، حلقه شده بود و مهران که  پشت به دوربین بود، اما دستش دور شانه

 خندید. شان بود و میمقابل

 نسیم با پوزخند گفت:

هام حلقه شده... برادرمه! برای خودم متأسفم که با اونی که دستش، دور شونه  -

 ز بین رفت! یه عکس، تمام اعتمادت به من، ا

 محسن دستپاچه و آشفته، سر تکان داد:
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انداخته  نه... نه این  - جوری نیست! اون عکسا رو مادرمم دید، چون تو حیاط 

بودن. همین باعث شد، بهونه دستشون بیاد تا مخالفت کنن، اونا دخترعموم رو  

 برام در نظر داشتن و...

 جانی گفت:سکوت کرد و نسیم با لبخند بی

 قانع شدی و خیلی زود نامزد کردین؟تو هم  -

 تصمیمم از روی عصبانیت بود نسیم! بعدش پشیمون شدم اما خیلی دیر بود!   -

 نسیم با نفسی عمیق، بغضش را بلعید و با لحنی سراسر تأثر و تأسف لب باز کرد: 

جواب نمونه اومدم. وگرنه  آره، خیلی دیره! االنم من فقط برای اینکه سؤالم بی -

 وض نمیشه! هیچی ع

 محسن اعتراض کرد:

 تونیم با هم باشیم!چرا... عوض میشه، باید بشه، من و تو بازم می -

 حرف، نگاهش کرد و سرش را به طرفین تکان داد؛ لب زد:ای بینسیم لحظه

 تونم نفر سوم یه رابطه باشم!نه... من نمی -



www.taakroman.ir  

 
  

 
989 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 محسن اما مصرانه لب باز کرد:

 و تو!   اونا بودن که اومدن بین من -

ی  اش خبر ندارد؛ خندهبا حرف محسن، نسیم تازه به یاد آورد که او از جدایی

 تلخی بر لبانش نشست و از جا برخاست.  

 خوای بری نسیم؟ من هنوز باهات حرف دارم.کجا می -

به چشم خیره  نگاهی  با  و  بود  ایستاده  مقابلش  ماندن محسن  به  اصرار  هایش 

 داشت و دخترک سر تکان داد:

 تونم بمونم، حالم خوب نیست. خداحافظ... نمی -

منتظر جواب نماند و با بغضی که در گلویش چنگ انداخته بود، تند و سریع قدم 

های اشک شاپ بیرون رفت. صدای رعد و برق بلند شد و قطره برداشت و از کافی 

گذاشتند. با شدت قدم پا بر احساسات دخترک میصدا و همو باران با هم، هم

تر شد و نسیم، کنار خیابان برای تاکسی دست تکان رو خلوترفتن باران، پیادهگ

 داد. 
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 دربست...  -

ماشین مقابلش متوقف شد و در عقب را باز کرد؛ داخل ماشین که نشست، سعی  

اشک  پیداشت  در  پی  نفسهای  با  و  کند  مهار  را  را اش  بغضش  عمیق،  های 

 انداخت.لرز به تنش می هایش کمی خیس شده بود وبلعید. لباسمی

آدرس منزل مطهره خانم را به راننده داد و تکیه به صندلی زد. صدای محسن  

کرد؛ آشوبی در دلش بپا بود، فرصتی  پیچید و دلش را زیر و رو میدر گوشش می

 دوباره داشت برای رسیدن به عشق اول، اما به چه قیمتی؟! 

مطهره   منزل  مقابل  تاکسی  پریشان،  و  برهم  درهم  افکار  همین  دار  و  گیر  در 

متوقف شد. کرایه را حساب کرد و از ماشین پیاده شد، ماشین دنده عقب دور 

ی کوچکی را از داخل کیفش بیرون آورد تا  شد و تا سر کوچه رفت. نسیم آینه

ند و بعد سمت در برود. ها را از گونه پاک کنگاهی به صورتش بیاندازد و رد اشک 

گونه از جای اشک روی  دیده می خطوط سیاهی  تا  هایش  برد  باال  شد و دست 

 تمیزشان کند که ماشینی با سرعت از کنارش رد شد...
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ی کنار کوچه بود، با عبور ماشین، سر تا پای نسیم را  چولهآب و گلی که در چاله

اعتراضی کند، ماشین آلود کرد. دخترک هینی کشید و تا خواست  خیس و گل

هایش خیره بود که درب منزل مطهره دور شده بود. لب به دندان گرفته و به لباس

خانم که برای خانم باز شد و دختر جوانی از در بیرون آمد و بعد از آن مطهره

 اش، دم در آمده بود، با دیدن نسیم لب گزید و گفت: ی نوآموز خیاطیبدرقه

 مرگم... چی شد؟ ای وای، نسی... م! خدا -

 زده سر به زیر انداخت و لب باز کرد:نسیم خجالت

سالم... االن از تاکسی پیاده شدم، خواستم زنگ خونتون رو بزنم که یه ماشین   -

 جوری شدم! با سرعت رد شد و این

 سالم مادر، بیا داخل؛ بیا لباساتو تمیز کن. -

 دخترک با شرمندگی سمت خانه رفت و وارد حیاط شدند.

 گردم! جا یه کم تمیزشون کنم، برمیلباسام کثیفه دیگه داخل نمیام، همین -

 کرد و دست پشت نسیم گذاشت.های تند، حیاط را طی میخانم با قدم مطهره
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بیا    - کن.  عوض  لباساتو  بیا  میشی!  مریض  میاد،  بارون  داره  حرفیه؟!  چه  این 

 دخترم...

د و دخترک را همراه خودش به  هرچقدر نسیم تعارف کرد، مطهره اصرار ورزی

 داخل خانه برد. 

برو تو حموم عزیزم، پسرم نیست؛ راحت باش. برات یه بلوز دامن از لباسای    -

 ات باشه! خودم میارم. من که زیاد هیکلم درشت نیست، فکر کنم اندازه

 زده ابرو کج کرد و گفت: نسیم، خجالت

 م... آخه... چیزه... خب، باید زود برگردم، لباسا -

 مطهره با لبخند شیرین و مهربانی، میان حرفش پرید و گفت: 

شوره و تا تو یه چای بخوری و  لباسات رو میندازم لباسشویی، نیم ساعته می  -

 گپ بزنیم، زودی خشک میشه. 

 زحمتتون میشه آخه!  -

 نه دخترم، برو راحت باش. -
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ز دامن و روسری  نسیم ناچار قبول کرد و سمت حمام رفت؛ لحظاتی بعد، با بلو

ای کرد و  که مال مطهره خانم بود، به سالن برگشت. مطهره با دیدنش، تک خنده 

 لب از لب برداشت:

 تر! ات میشه، یه کوچولو توی تن تو آزادتره و برای من چسبوننگفتم اندازه -

 نسیم قدرشناسانه لبخند زد و زیر لب تشکر کرد. روی کاناپه نشست و گفت: 

 اهاتون صحبت کنم واسه کالس خیاطی. اومده بودم ب -

 مطهره فنجان چای را از داخل سینی برداشت و مقابل دخترک گذاشت. 

چه خوب! خیلی خوشحال میشم بیای. دوست داری تنها باشی یا ساعت کالس   -

 ام بذارم. رو با دو تا شاگرد دیگه

 نسیم شانه باال انداخت و لب زد:

 هستن؟ دونم واال... اونا چه ساعتی نمی -

 چهار تا پنج بعدازظهر!  -
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کرد که چه ساعتی برای کالس بیاید؟ مطهره این را گفت و نسیم، به این فکر می

 مطهره از جا برخاست و گفت: 

جان، تا تو چای بخوری و تصمیم بگیری، من یه سر تا باال برم؛  ببخشید نسیم  -

اومد که دریچه یادم  بود و می االن  اتاق، قفلش خراب  بادی که ی  این  با  ترسم 

 زنه تو اتاق...!  اومده باز شده باشه! بارون می

 نسیم با نیمچه لبخندی جواب داد:

 باشه، اشکالی نداره. منتظرم!   -

خانم، چادر روی سر انداخت و سمت حیاط رفت؛ دخترک فنجان چای را  مطهره

 اش زنگ خورد...برداشت تا بنوشد و گرم شود که گوشی

 *** 

برداشتن شاخه گل با  و  کرد  پارک  مقابل خانه  را  ماشین  پیاده شد.  پرهام،  ها، 

ر  سآهسته کلید را توی قفل چرخاند و وارد حیاط شد؛ تمام تالشش را کرد تا بی

 و صدا وارد شود و مادرش را غافلگیر کند. 
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اش گرفت تا خنده در سالن را خیلی نرم و آهسته باز کرد و مدام لب به دندان می

بود، قورت دهد. گل از سر هیجان  پاورچین  را که  بود و  ها را پشت سر گرفته 

پاورچین وارد سالن شد و نگاهش دور تا دور سالن چرخید، اما خبری از مطهره  

دستن چای  فنجانی  تنها،  و  به  بود  نگاهش  بود.  مبل  مقابل  میز  روی  نخورده 

های شسته آشپزخانه افتاد و مادرش را دید که مقابل لباسشویی نشسته و لباس

می بیرون  لباسشویی  داخل  از  دندانرا  لبخندی  با  و کشد؛  رفت  سمتش  نما 

 : هایش را از هم باز کرد و با در آغوش گرفتن مطهره، گفتدست 

 تولدت...  -

هایش را از هم  خراش نسیم، کالمش را برید و هراسان دستجیغ بلند و گوش

به عقب پرید. هر دو مقابل هم، متعجب و هراسان ایستاده بودند و  باز کرد و 

های  شان به هم دوخته شده بود؛ لبگرد شده از بهت و ترس  هایزنان، چشمنفس

به زحمت آب دهانش را فرو برد که    لرزید و پرهامکوچک و ظریف دخترک می

 صدای بلند و دلواپس مطهره به گوش رسید:

 شد دخترجون؟ نسی... م! چی -
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نگاه هر دو سمت ورودی آشپزخانه چرخید و مطهره با دیدن پرهام، دست روی  

 اش کوبید و لب زد:گونه

 وای خدا مرگ بده منو! تو کی اومدی؟!  -

تپید و عرق بر تنش نشسته بود، صدایش را  محابا می پرهام که قلبش تند و بی

 کنان گفت:  مِنبه سختی از گلو خارج کرد و بریده بریده و مِن

 م... م... من... من... من نیومدم، یعنی اومدم که... تولدم، چیز... تولدت بود.  -

کرد و عطر  امان قلبش را به وضوح حس میهای بیلحظه کوبش  نسیم که تا آن

اش گرفت و  های پرهام خندهپیچید، با تُپُق زدنز در مشامش می تن پرهام هنو

اش را جمع کند. مطهره از جلوی درگاه آشپزخانه کنار رفت و  لب گزید تا خنده

 با همان نگاه متحیر، دستش را دراز کرد و با اشاره لب باز کرد:

 بیا برو بیرون ببینم! -

از آشپزخانه بیرون رفت. نگاه  های تند  پرهام سکوت کرد و سر به زیر، با قدم

با های نمهایی که کف آشپزخانه ریخته بود و لباسمطهره از گل دار نسیم که 
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ها بود، باال رفت و چشمش به دخترک افتاد شان کرده بود و مابین گلترس پرت

که با صورتی سرخ و شرمگین، دستش را محکم مقابل دهانش گرفته و در گلو  

 خنده باز شد و پقی خندید. هایش به خندد، لبمی

خواسته غافلگیرم کنه و یواشکی اومده خونه! این از دست این پسر، مثال می  -

 لباسای من، کار دستت داد. حالت خوبه؟

 اش را جمع کرد و جواب داد:نسیم خنده

 آره، خوبم. -

 ها را جمع کردند و نسیم گفت: ها و گلهر دو با هم خم شدند، لباس

 ا پهن کنم زود خشک بشه؟ لباسارو کج -

آویز شوفاژ بنداز. منم االن اتو میارم زودتر خشک  ببر تو اتاق من، روی رخت  -

 بشه. 

 نگاه نسیم سمت سالن چرخید و لب زد:

 کشم آقا پرهام رو ببینم!  خجالت می -
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 مطهره سر تکان داد و گفت: 

روی بیرون اومدن  نترس، اون االن رفت تو اتاقش و مطمئنا حالش از تو بدتره و    -

 نداره! 

رو کشیده،  اتو  و  شده  شلوار خشک  و  مانتو  با  نسیم  بعد،  آینه  بهساعتی  روی 

 کرد که مطهره وارد اتاق شد. ایستاده و شالش را مرتب می

 شاهلل از فردا میای کالس دیگه، آره؟ ان -

 نسیم نگاه از آینه برداشت و گفت: 

 شاهلل.آره، میام ان -

 باشه، منتظرم. از مهدخت هم خبری شد، منو در جریان بذار!   -

 و زیر لب زمزمه کرد:

 خدا منو ببخشه، دختر بیچاره رو من آواره کردم!   -

 ی مطهره نشست و لب زد: دست نسیم، مهربانانه روی شانه
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منم بودم جوری که شما واسم تعریف کردی،  خودتون رو سرزنش نکنید، اون  -

 شون نیست. بردم. حاال خداروشکر که مانعی بینهمین گمون رو می

 نگاهش به ساعت افتاد و ادامه داد: 

 من دیگه برم، خیلی دیر شده؛ مادرم سرو صداش در میاد دیگه!  -

 مطهره لب به تعارف باز کرد:

 جا باشید. خب زنگ بزن نامزدت هم بیاد و شام این -

ت و حرارت زیر پوستش دوید، لبخند از لبش پر کشید  های نسیم رنگ گرفگونه

 و با لحن مغمومی جواب داد:

 ما جدا شدیم مطهره خانوم! -

 زده پرسید:مطهره ابرو باال پراند و مات

 گذشت که؟ چرا آخه؟! چی میگی؟ زیاد از عقدتون نمی -

 نسیم سر به زیر انداخت و جواب داد:

 دوسم نداشت!  -
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 غیظ گفت: مطهره لب فشرد و با 

نخوری  - گلی! غصه  دسته  این  به  دختر  نداشت؛  لیاقت  ماشاهلل بگو  دخترم،  آ 

جوونی و خوشگل، هیچی از خانومی کم نداری. اون دیگه مثل تو گیر نمیاره،  

 ولی تو صد تا بهتر از اون میاد سراغت. 

خوام بیام خیاطی، سرگرم بشم و کم فکر و  شما لطف داری، واسه همین می  -

 م.خیال کن

 مطهره با ذوق و شوق لب باز کرد: 

کنی دخترم، بهترین تصمیم رو گرفتی. هر روز ، هر ساعتی که  خوب کاری می  -

 ی من به روی تو همیشه بازه.جا، در خونهدلت خواست بیا این

 نسیم با لبخند عمیقی مطهره را در آغوش کشید و گفت: 

 ممنون از محبتت، فردا میام حتما.  -

ا با تعارف و خوش و بش، تا دم در بدرقه کرد؛ باران دست از  مطهره دخترک ر

 رسید. باریدن کشیده بود و بوی نم و خاک و عطر باران به مشام می
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رفت که نسیم به خانه رسید، در تاریک روشن هوا بود و آسمان رو به سیاهی می

م، کنار  هایی در هرا باز کرد و وارد خانه شد؛ نگاهش به مادرش افتاد که با اخم

 کند.بخاری نشسته و سبزی خُرد می

 سالم مامان... -

نوید،   اتاق  از  ناصر  داد،  آهسته  سالمی  جواب  لب  زیر  و  جنباند  زهراخانم سر 

 بیرون آمد و بعد از سالم گفت: 

 معلوم هست کجایی؟ چه دیر اومدی!  -

 نگاه نسیم بین ناصر و مادرش چرخید و جواب داد:

 شده و چرا دیر میام. پس...مامان از من ناراحتی؟ من که زنگ زدم و گفتم چی  -

 زهراخانم با عصبانیت توپید و کالمش را برید:

واسه    - ناراحتم،  خودسریات  واسه  نیستم،  ناراحت  اومدنت  دیر  واسه  نخیر... 

 ایی که کردی!کاریات، واسه سکوت بیجپنهون
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نسیم، گنگ و متعجب به مادرش چشم دوخته بود و همان لحظه، نوید هم از راه 

اما خیلی زود از جواب های آهسته و  سالم  رسید و وارد خانه شد؛ سالم کرد، 

 زیرلبی،  متوجه جو سنگین خانه شد و با اخم ظریفی رو به مادرش پرسید:

 چیزی شده؟  -

 د و جواب داد:لرزیصدای مادرش از بغض می

خواستی چی بشه؟ هر کی پرسید که چرا نسیم جدا شده؟ شماها گفتید  می  -

تفاهم نداشتین و توافقی بوده! نذاشتین برم با مادر و پدرش حرف بزنم و بگم 

غلطی می داره چه  منیرهپسرشون  و همهکنه، حاال  برداشته  دور  جا چو  خانوم 

ار، هوایی شد و واسه پسرم ناز آورد؛  انداخته که نسیم رفت دانشگاه، رفت سر ک

گفته نسیم، سپهر رو پس زده و با زرنگی طالقش رو گرفته، پسر خودش رو تا  

 گناه جلوه داده! تونسته مظلوم و بی

های قلب دخترک باال رفت و لب فشرد، سوک لبش را به زیر دندان آورده تپش

ار مادرش نشست، سر کج  جوید، اما نوید با آرامش، لبخند زد و کنو با حرص می

 کرد و لب  زد: 
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زدیم که نسیم چرا جدا شده، باز حرف کنید اگه ما جار میگفته باشه، فکر می  -

گفتیم سپهر خودش نخواسته باز  و حدیث نبود؟ آدما دنبال حرف هستن، اگر می 

گفتن پس البد نسیم یه عیبی داشته! الهی قربونت برم من، چرا  اون موقع می

خوری؟ اونی که قلبش پاکه و ذاتش خوب، چه بشنوه نسیم طالق یالکی حرص م

خواسته، چه بشنوه سپهر طالق داده، به خودش حق قضاوت و دخالت نمیده و  

کنه. اونی هم که دلش سیاهه و دنبال حرف، شما اگر هرچی بهش  سکوت می

 چسبونه بهت.  بگی باز اون یه انگی می

 ضش شکست، میان گریه، درد دل کرد: زهرا بیشتر از این تاب نیاورد و بغ

 سوزه مادر، جیگرم آتیش گرفته... چکار کنم خب؟قلبم داره می -

نوید و نسیم در سکوت، نگاه محزونشان را به مادر دوخته بودند که صدای ضعیف 

 و زیرلبی ناصر به گوش رسید. 

 نشانی! زنگ بزنید آتش -
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خانم  شان شوند، زهراا مانع خنده نسیم و نوید، پقی خندیدند و فورا لب فشردند ت

های درشت را سمت ناصر  اما با غیظ لب به دندان گرفت و چند برگ از سبزی

 پرت کرد و تشر زد: 

 ببند دهنت رو پدرسوخته!   -

ی نوید و ناصر بلند شد و نسیم با لبخند، سمت دیگر مادرش نشست  صدای خنده

 و او را در آغوش کشید.

گفتی ماه پشت ابر  خوری، خودت همیشه نمیمنو میی  دورت بگردم که غصه  -

مونه؟ تو یادم ندادی توکلم به خدا باشه؟ نگفتی واسه هرکاری، همین که  نمی

 بدونم خدا راضیِ، برام کافی باشه؟! حاال چرا اینقدر ناراحتی؟  

اش را کمی باال کشید و از جا برخاست تا آبی به  زهراخانم با لبخند تلخی، بینی

 بزند؛ حین بلند شدن از زمین، آهش را بیرون داد و گفت:صورتش 

خیال باشی و بخندی که خوبه، ولی وقتی  جوری بیچی بگم؟ اگه همیشه این  -

بینم یه گوشه کز کردی و زانوی غم بغل گرفتی، دنیا رو سرم خراب میشه،  می

 کنم باعث و بانیش رو...  گردم دنبال مقصر و نفرین میمی
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ی مادر بود و با لبخند محوی لب  های کوتاه و آهستهدنبال قدم   نسیم نگاهش به

 زد:

 قول میدم دیگه غصه نخورم، خوبه؟  -

 چشم از مادرش برداشت و به نوید نگاهی انداخت که پرسید:

 چی شد؟ مطهره خانوم قبول کرد؟ -

 نسیم با لبخند پلک زد و جواب داد:

 آره، از فردا میرم. -

*** 

مردی میانسال با موهای کوتاه و جوگندمی، یک دست لباس سبزرنگ باغبانی 

اش کمی گِلی شده بود. با اینکه آفتاب  های خاکستریبه تن داشت و دستکش

ی چشمش  های گوشهخوردگیهایش را ریز کرده بود و چینداغ نبود اما چشم

های  ن و بوتهی درختاهای خشکیدهتر شده بود؛ با ظرافت و دقت، شاخهعمیق
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دیگر گل و  میشمشاد  هرس  را  آنها  و  آماده  کرد  بهار  از  استقبال  برای  را  ها 

 کرد و پوشیدن لباس نوی طبیعت و در آغوش کشیدن فصلی تازه! می

پنجره کنار  اخمکیوان،  و  نشسته  راک  روی صندلی  اتاقش  به  ی  نگاهش  آلود، 

در اتاق خورد و صدای عسل    ای بهبیرون و آن مرد باغبان دوخته شده بود؛ تقه

 بلند شد.

 داداش میشه بیام داخل؟ -

 داد گفت:همراه با نفسی که بیرون می

 بیا تو عزیزم.  -

زنان وارد اتاق شد و سینی کوچکی حاوی دو لیوان شیرکاکائوی   عسل لبخند

داغ و چند بُرش کیک خانگی، دستش بود. سینی را روی میز مطالعه گذاشت و 

 شست.مقابل کیوان ن

 خوبی داداش؟  -

 کیوان با لبخندی تصنعی جواب داد:
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 خوبم.  -

شده؟ بین تو و مهدخت چی گذشت چرا اینقدر تو خودتی؟ چرا بهم نمیگی چی  -

 جوری شدی؟که تو این

شنیدن اسم مهدخت، نفسش را بند آورد و گلویش از بغض فشرده شد؛ با نگاهی 

 خیره به عسل، لب زد:

 چی بگم آخه؟   -

 های کیوان را در دست فشرد و لب باز کرد:وتر نشست و دستعسل جل

و بهت گفتم؟ خب تو هم  چیدردت رو بگو... چطور من وقتی حالم بد بود همه  -

 بگو دیگه!  

 کیوان با تلخندی گفت:

 بگم؟ اگه گفتم و فقط اوضاع بدتر شد چی؟!  -

 مند لب از لب برداشت:عسل لب برچید و گله

 کنم؟ ن اینقد بدم که اگه چیزی بدونم، اوضاع تو رو بدتر میخیلی بدی! یعنی م   -
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های دخترک بیرون کشید و پنجه میان موهایش هایش را از دست کیوان دست

 ، گفت: فرو برد، باز نگاهش را به بیرون دوخت و با صدایی محزون

باید بهت خیلی فکر کردم، چند روزه که دارم فکر می  - کنم و حاال وقتشه و 

مرگ یه بار و شیون هم یه بار! تا کی ازت پنهون کنیم؟ تا کی ندونی؟ راز  بگم!  

بی درد  و  نگفته  کلی حرف  غم...  روی  غم  و  راز  که  روی  دلم  تو  مونده  درمون 

 خبری عسل!  کنه. تو از خیلی چیزا بیشون داره دلم رو هزار تیکه میسنگینی

 عسل با نگاهی آشفته لب زد: 

 بگو چی شده؟!   دل نگرانم کردی کیوان! -

 کیوان با نگاهی درمانده و مستأصل لب باز کرد:

از اون  - تا یه جایی منم مثل تو بودم، منم بذار  جایی بگم که خودم فهمیدم، 

مون بود، که بابا داشت برای سفر دونستم! تا اون روز که ترگل خونهیچی نمی

 شد. سفری که...آماده می 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1009 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ز غلتید،  گونه  روی  و  شد  اشک  که  بغضش  باید  بغض،  ترکیدن  برای  بود  ود 

ی  کرد. خبرهای بدتری برای خواهرش داشت! نفس گرفت و تودهخودداری می

 حجیم در گلویش را بلعید و ادامه داد:

ی اینا واسه این  عسل... بابا هیچوقت سفر نرفت! هیچوقت سکته نکرد! همه  -

تو تحمل دیدن  بود که تو حالت بد بود، تو تحمل شنیدن حقیقت رو نداشتی،  

 واقعیت رو نداشتی!  

عسل مات و مبهوت به برادرش چشم دوخته و صورتش از تعجب خشکیده بود،  

 هایش را... نه توان پلک زدن داشت و نه توان تکان دادن لب

 کیوان لب گزید و گفت:

منم فقط یه ماه قبل از مرگش فهمیدم، فهمیدم که بابا از چند سال پیش، حتی    -

قبل از مرگ مامان، سرطان داشته! وقتی رفت، همین تهران بود. ماه آخر بیماری، 

ببینی.   رو  تدریجی  مرگ  این  تو  نخواست  و  بود  ریخته  بهم  شدت  به  ظاهرش 

ی بیست سال  اندازه  پاهاش به شدت ورم داشت و خودش الغر شده بود. شاید

 پیرتر شد توی اون یه ماه آخر!
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 دخترک به سختی و آرامی، سرش را به طرفین تکان داد و لب زد:

 نه... این امکان نداره! -

 آنکه توجهی به ناباوری عسل کند، ادامه داد:کیوان اما بی

رای  اگه بابا بعد از مامان سرخوش و سرزنده بود، اگه خودش رو با غصه و گریه ب  -

جنگیده، تا چند  مامان نابود نکرد... فقط برای این بود که داشته با سرطان می

سال بیشتر زنده بمونه و من و تو از آب و گل در بیایم. تا من اونقدر مرد بشم که  

 بتونم از پس یه زندگی بر بیام!  

هایی که افتاد و بدخلقیگفت، عسل یاد آن روزها میبا هر کالمی که کیوان می 

مهری محکوم  وفایی و بیکرد و او را به بیبا پدرش داشت، که هربار سرزنشش می

ها غم از دست دادن همسر، سرطان  کرد. قلبش مچاله شد برای پدری که سال می

 ی دیگر را در تنهایی و سکوت به دوش کشید و دم نزد! و هزار غصه

 سرطان چی داشت؟!  -

 لود این را پرسید و کیوان جواب داد: آبا صورتی خیس از اشک و صدایی بغض 
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 سرطان پوست، از نوع بدخیم!   -

های لحظاتی سکوت حاکم شد و کیوان لیوان شیر را سمت عسل گرفت، حرف

 بعدی شوک بزرگتری برای عسل داشت!

 کمی که عسل آرام گرفت، کیوان با نگاه محزونش پرسید: 

 خوای بعد حرف بزنیم؟ حالت خوب نیست. می -

 ا سرش را به طرفین تکان داد و گفت: عسل فور

 خوام همه چی رو بدونم. نه نه... خوبم، بگو... بگو داداش، می -

 کیوان با تلخندی لب باز کرد:

می   - فهمیدی  رو  بابا  که شرایط  و حاال  داشته  که چه حالی  کنی  تونی درکش 

 دیده، درسته؟خودش رو چند قدمی مرگ می

 آره، خیلی سخته!   -

 را بیرون داد و لب زد: کیوان نفسش 
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هیچ  - شرایط  اون  و  موقعیت  اون  تو  بابا  که  باشی  مطمئن  باید  وقت پس 

 تونسته کاری رو بکنه که از روی هوا و هوس باشه یا برای خوشگذرونی!  نمی

 نگاه عسل به کیوان خیره ماند و گنگ سر تکان داد.

 آره، چطور مگه؟!   -

کالفگی با  و  کشید  صورتش  روی  دست  لب  کیوان  داد،  باال  را  های ابروهایش 

 اش را با زبان تر کرد و گفت: خشکیده

از اون خونه و شرایط بدی که داشته نجات بده،    - اینکه مهدخت رو  بابا برای 

ای نبوده و بیشتر مثل پدر و دختر  شون رابطهوقت بینکنه؛ اما هیچعقدش می

 بودن تا زن و شوهر! 

که حاال چشمه اشکش خشکیده  عسل  کیوان  ی  به  متحیر چشم  و  ناباور  بود، 

 دوخته بود و پرسید:

 مهدخت خودش اینارو گفت؟  -
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کیوان از جا برخاست، کنار پنجره ایستاد و به یاد آن شب نحس، قطره اشکی  

 اش سر خورد و سر جنباند: روی گونه

دونسته به خاطر اون عقد، نمیشه با  ی بابا بوده، گفت نمی آره، گفت عقد کرده  -

 زدواج کنیم و به همدیگه حرومیم...  هم ا

 ای مکث کرد و ادامه داد: لحظه

 دونم کجاست و هیچ خبری ازش ندارم. االنم رفته جایی که نمی -

لرزید و حریر اشک، نی چشمانش می عسل از جا بلند شد و مقابل ایستاد، نی

ای از مهدخت بدش آمده بود، اما حال اش را پوشانده بود. برای لحظهنگاه عسلی

را که می نمی پریشان کیوان  تنها کلمهدید دلش  نامهربانی کند.  به  آمد  ای که 

 تأسفم!«ذهنش رسید و توانست بر زبان آورد این بود:» م

نگاه  بگوید.  را  بعد  تا حقیقت  نبود  قادر  رفت،  کلنجار  دلش  با  کیوان هرچقدر 

از گفتن   بیشتر  نگاه معصوم،  دیدن آن  با  و کیوان  بود  به هم خیره  غمبارشان 

 ترسید، از اینکه عسل دیگر او را برادر خودش نداند...حقایق می
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ردش کشید و از اتاق  های سصدای زنگ آیفون بلند شد و کیوان دست روی گونه

می  نگاه  حامین  تصویر  به  و  ایستاده  آیفون  مقابل  رفت.  عسل بیرون  که  کرد 

 پرسید:

 کیه داداش؟  -

 با فشردن کلید آیفون، لب زد: 

 حامین! -

ی حیاط  مقابل نگاه حیران عسل، برای استقبال از حامین سمت حیاط رفت، نیمه

ی هم، سمت  فتند. شانه به شانه بود که به حامین رسید و یکدیگر را در آغوش گر

 های چوبی نشستند.  آالچیق رفتند و روی صندلی

 حامین با اخم کمرنگی چشم به برادرش دوخته بود و پرسید:

 گریه کردی کیوان؟ -

 چیز بود.  کیوان نگاهش را دزدید و سر به زیر انداخت، سکوتش بیانگر همه

 به عسل گفتی ماجرارو؟  -
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و تنها سرش را به طرفین تکان داد. حامین کمی به جلو    کیوان باز هم حرفی نزد

 مایل شد و دست کیوان را در دست فشرد و گفت: 

 ترسی کیوان؟ دردت چیه؟ بهم بگو شاید کاری ازم بر اومد! از چی می -

 لرزید و لب باز کرد:صدای کیوان از بغض می

ترسم. شاید  ترسم، از اینکه دیگه منو برادر خودش ندونه میاز واکنشش می  -

خوام همون کیوان حاتمی باشم تا امین جلیلی!  ناراحت بشی حامین، اما من می

خوام هنوزم عسل خواهرم باشه. من تمام بارداری مامان و تولد عسل و  من می 

لحظه به لحظه بزرگ شدنش رو یادمه... اسم عسل رو من پیشنهاد دادم به خاطر  

 ای عسل ازم سرد شده... هکنم اگه بفهمم ذرچشمای عسلیش! دق می

هایش از اشک پر شد. حامین ی چشمدیگر نتوانست مانع بغضش شود و کاسه

و عذاب غم  به  آمیخته  لحنی  با  و  بود  کیوان  به  و مسکوت خیره  وجدان  متأثر 

 گفت:
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ی  دونستیم تو اینقدر حالت بد میشه برای همهبه خدا، به خاک بابا قسم اگه می  -

می سکوت  با کردیم.  عمر  ازدواج  برای  راهت  که  بدونی  اگر  تو  کردم  فکر  من 

 تر میشه!  مهدخت بازه، خوشحال میشی و غم این موضوع واست سبک

گونه روی  دست  اشککیوان  آن  شر  از  تا  زد  پلک  پیاپی  و  کشید  های هایش 

 شد مقابل صدایش، راحت شود.  کرد و سدی میمزاحم که دیدش را تار می

  دونم االن کجا آوارهنگران مهدختم که نمیفهمم، دل یخودمم حال خودم رو نم  -

تونم  کنه؟ از طرفی نمی شده و داره با این زندگی پر از غم و مشکلش چکار می

کنم عسل اگر ترسم، حتی فکر میبه عسل واقعیت رو بگم، چون از واکنشش می

بابا بدونه من برادر واقعیش نیستم بازم دلش نخواد مهدخت که یه زمانی عقد  

 داداشش! حیرون و سرگردون موندم تو این مهلکه!  بوده، بیاد بشه زن

های کیوان سپرده بود و عسل از  حامین با ابروهایی در هم تنیده، گوش به حرف

پنجره فاصلهپشت  آن  از  اتاق،  اخمی  این  تمام  شاهد  دور  اشکی  و  ها،  ها 

ها بود! این صمیمیت  الها بود! در ذهنش دنبال جوابی برای معماها و سودرددل 

 ی کوتاه دوستانه برایش غیرعادی بود! ها، بعد از چند جلسهو درددل بین آن
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*** 

ساعت از دوازده شب گذشته و خانه غرق در سکوت بود، نسیم زانوهایش را بغل  

های محسن را  ی گوشی بود و پیامک گرفته و در تاریکی اتاق، خیره به صفحه

 ند. خوابرای هزارمین بار می

نتیجه گوشی را کناری انداخت و از جا برخاست، پاورچین پاورچین  کالفه و بی

اتاق بیرون رفت و خواست سمت  از  باز کرد؛  با احتیاط در را  سمت در رفت و 

داد چراغ ای اتاق نشان میآشپزخانه برود که متوجه اتاق نوید شد، سر در شیشه

 اتاق روشن است و نوید هنوز بیدار است.

 ن راه مانده و دودل بود که سمت اتاقش برود یا نه؟!  میا

پیامک آخر محسن که چند ساعت پیش برایش فرستاده بود در ذهنش زنگ 

جا یکدیگر را مالقات خورد، آدرسی که از یک خانه داده بود و خواسته بود آن

 کنند!  
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دو    لب به دندان گرفت و با بیرون دادن نفسش، سمت اتاق نوید رفت، با انگشت،

درپی به در اتاق زد. در را آهسته باز کرد و از الی در سرک ی آهسته و پیضربه

 کشید،

نوید پشت میز مطالعه نشسته و با لبخند کمرنگی نگاهش را به در دوخته بود.  

 وارد اتاق شد و در را پشت سر بست که نوید گفت: 

جوری آخرشب نیومدی اتاقم و این  دونی چندوقته اینبه به نسیم خانوم! می  -

 تق تق یواشکی در زدن رو نشنیدم؟!  

 لبخند روی لب نسیم نشست و لب زد: 

 آره، منم دلم تنگ شده بود!  -

 نوید به کنارش اشاره کرد: 

 جا...بیا بشین این -

 ت و آهسته لب باز کرد: نسیم جلو رفت و روی صندلی نشست، سر به زیر انداخ

 اومدم باهات حرف بزنم اما قول میدی عصبانی نشی؟! -
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 خوای چی بگی؟ مگه می -

ی لباسش فرو برد، صدایش به زحمت دخترک لب گزید و سرش را بیشتر در یقه

 شد.شنیده می 

میمی  - فقط  من  من...  اما  کنی!  تندی  و  بشی  غیرتی  که  ترسم  که...  خوام 

 ستانه!راهنماییم کنی، دو

 ای سکوت شد و نوید با اندک تعللی پرسید:لحظه

 تو چی؟ تو قول میدی که به حرفم گوش بدی، هر چی من بگم، بگی قبول؟  -

 آلودش را باال گرفت و سر جنباند:نسیم نگاه بغض

آره داداش... بخدا ایندفعه هرچی بگی میگم چشم، اما واسم دلیل بیار، اگه   -

 تی باشه، بازم بگو چرا؟  گفتی نه بگو چرا؟ اگه گف 

 نوید با نگاهی مهربان، پلک بر هم زد و لب زد:

 باشه! -

 دست زیر چانه گذاشت و با لبخند محوی گفت: 
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 شنوم... خب، می -

به زیر نسیم که دست نگاهی  با  بود،  به عرق نشسته  استرس  از شرم و  هایش 

 انداخته لب باز کرد: 

رفتم رفتم... می اون وقتا که هنوز میاوم... راستش... راستش چند وقت پیش،    -

 فروشندگی؛ یه شب خیلی اتفاقی... 

ی حرفش داد که منتظر ادامه نفسش حبس شده بود و سکوت نوید، نشان می 

 است، زبان روی لب کشید و ادامه داد: 

 محسن، یعنی محسن و نامزدش... اومدن مغازه!  -

 یرون داد. بغض به گلویش دوید و چند بار پلک زد و نفسش را ب 

داد. اوایل جوابش  از اون شب... از اون شب به بعد، دیگه محسن بهم پیام می  -

 ترسیدم! اما... دادم، چون هنوز اون موقع با سپهر بودم و از گناهش میرو نمی
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ی  مکث کرد و نگاهش را آهسته باال گرفت، نوید با اخم غلیظی چشم به صفحه

نوک و  دوخته  بود  میز  روی  که  می  کتابی  آن  روی  را  از  خودکار  کالفه  فشرد، 

 سکوت نسیم، لب زد:

 اما چی؟ -

 های قلب نسیم شدت گرفت و نفسش را بیرون داد:تپش

 اما االن که... االن که دیگه سپهر نیست، من...  -

 نوید با لحن تندی که آشکارا سعی در کنترلش داشت گفت: 

 سپهر نیست، نامزد محسن چی؟ -

 زده جواب داد:نسیم خجالت

 محسن میگه... میگه دوسش نداره، اجباری بوده و طالقش میده!  -

 نوید با غیظ دندان روی هم فشرد و لب از لب برداشت: 

تونه  بش زد؟ جا زد؟ االن میچرا رفت که حاال برگشته؟ نپرسیدی چرا یهو غی -

 تونست نه بیاره و عقد نکنه؟!  طالق بده، اون موقع نمی
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 داری از محسن، ملتمسانه گفت: نسیم به جانب

زنم کار چرا گفت، مدرک نشونم داد. یه عکس واسش فرستادن که حدس می   -

دوست من  گفتن  بهشم  بوده،  خانواده پری  حرفا.  این  از  و  داشتم  هم  پسر  اش 

 ینن و... بمی

 طاقت شد و کالمش را برید: باز نوید بی

ای دختر؟ االن اگه کسی واسه من از مهدیس عکس  نسیم تو چرا اینقدر ساده   -

بفرسته، من فورا باید طالقش بدم؟ نباید برم دنبال قضیه ببینم چی راست و چی 

، بعد تصمیم بگیرم؟ هرچند، من اونقدر به عشقم مطمئن هستم که اصال  دروغه

 پیگیر قضیه نمیشم! 

 دار لب زد:نسیم نومیدانه و بغض

 یعنی باید قیدشو بزنم؟ -

 نوید قاطعانه و محکم جواب داد:
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معلومه که آره! نسیم یه خورده از محسن فاصله بگیر و از دورتر نگاهش کن    -

تا عیبش رو ببینی! محسن اصال آدمی نیست که بشه بهش تکیه کرد، یه بار که  

بدوبی و  آب  دلیل  مثل  واسش  رابطه  زدن  بهم  االنم  رفته،  گذاشته  توضیح  ن 

خوردنه! تو میگی اوایل که پیام داده، زن سپهر بودی؛ حیا نکرد به زن مردم پیام 

نمی تأهل  و  تعهد  از  انگار هیچی  نه داد؟  قائله  ارزش  بقیه  برای روابط  نه  دونه! 

 خوای به این آدم اعتماد کنی؟  خودش. چجوری می

های نسیم دوخت، با م را میان دست گرفت و نگاه تیزش را به چشمی نسیچانه

 جدیت ادامه داد: 

این  - منو...  مطمئنم  ببین  که  بخوری  شکست  اگر  کنی،  اعتماد  بهش  اگر  بار 

 خوری! اسمش رو نمیشه گذاشت اشتباه، میشه حماقت! می

 اش لرزید، با صدایی مرتعش پرسید:ی نسیم غلتید و چانهاشک روی گونه

 یعنی باید قیدشو بزنم؟  -

 نوید پلک زد و با تأیید سر جنباند:
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آره، باید قیدشو بزنی! قرار نیست چون عشق اول بوده، بهترین انتخاب باشه؛    -

همین بذاری  شده،  قلبت  وارد  اشتباهی  آدمی  یه  وقتی  نیست  جوری  قرار 

ی رو  اشتباهی هم بمونه و نقشش تو زندگیت پررنگ بشه! آدمای غلط و اشتباه

بنداز دور... کسی که یه بار رفته، راه رفتن رو بلده و بازم میره. به خودت احترام  

و   واقعی  قائل شو. گیرم که اصال عشق محسن  ارزش  برای خودت  بذار نسیم، 

اشتباه کرده که رفته، اما هر اشتباهی تاوان داره و تاوان محسن هم باید بشه از 

 دست دادن همیشگی تو!  

هایش را خیس  در پی گونههای پییر انداخت و در سکوت، اشک نسیم سر به ز

کرده بود که نوید از پشت میز بلند شد و او را در آغوش کشید. حین نوازش  

 موهایش، زمزمه کرد:

به خودت قول بده اونو از ذهن و قلبت پاک کنی؛ سخته، اما شدنیه! پاک هم    -

وقتی یادت اومد فقط پوزخند  که نشه، بذار اونقدر محو و کمرنگ بشه که دیگه  

 بزنی و به خودت بگی چه خوبه که نرسیدیم! 

*** 
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پنجره از  اسفند  روزهای  آخرین  می   آفتاب  سرک  خانه  داخل  با به  و  کشید 

ها را نوازش  های کوتاه و تازه بیرون زده از دل گندماش، سبزههای طالییپنجه

 داد.  می

ای که پشت پنجره گذاشته سبزهمطهره از سر شوق و لذت نگاهی به دو ظرف  

یاد روزهای کودکی نشاند،  لب  روی  لبخند عمیقی  و  انداخت  که بود  افتاد  اش 

ی کوچک  مادرش ده روز به عیدمانده، برای هر کدام از اعضای خانواده یک سبزه 

با روبان کرد از دیدن سبزهگذاشت و او چقدر ذوق میپشت پنجره می ای که 

ص خودش بود! آهی به یاد آن روزها کشید و چشم از قرمز تزئین شده و مخصو

 ها برداشت. نگاهش به ساعت دیواری افتاد و صدایش را باال برد:سبزه

خواد وقتی  پرهام چرا نمیری تو؟! االن نسیم میاد، چند بار بگم که دلم نمی   -

 شاگردام میان، تو خونه باشی؟!

 پرهام لبخند کجی زد و گفت: 

 فرما بشن، زیارتشون کنم؛ بعدش برم! اتفاقا منم موندم تا نسیم خانوم تشریف  -

 مطهره چشم درشت کرد و تشر زد:
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 دونم با تو!نه بابا! باریکال... بیا برو ببینم، دو دقیقه دیگه خونه باشی من می -

 اش را جمع کرد و با جدیت گفت: پرهام خنده

 ظرم! کنی؟ راست میگم بخدا، منتباور نمی -

مطهره دست به کمر زد و ایستاد، سر کج کرد و نگاه پرسشگرش را به پرهام  

 دوخت.

خواستم  کشم و تقریبا آخراشه... مییه نقاشی سفارش داده بودن، دارم می  -

 خوادش یا نه؟نشونش بدم، ببینم می

 مطهره ابرو در هم کشید و عتاب کرد: 

 میدم، ایرادی گرفت بهت میگم.  الزم نکرده، تابلو رو بذار خودم بهش نشون -

 دِ نشد دیگه، باید نشونش بدم و با خودم ببرم!   -

نمایی به آیفون اشاره همان لحظه زنگ آیفون بلند شد و پرهام با لبخند دندان

 کرد: 

 اومد! -



www.taakroman.ir  

 
  

 
1027 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ای بعد، سمت آیفون رفت و مادرش سر تکان داد و زیر لب غرولند کرد. لحظه

دیدن با  و  شد  خانه  وارد  مالیم   نسیم  لحنی  با  و  انداخت  زیر  به  سر  پرهام 

 احوالپرسی کرد که مطهره گفت: 

اومدی. ببخشید دیگه، پرهام گفت مثل اینکه باهات کار  سالم دخترم، خوش  -

 داره و موند تا شما بیای.

 پرهام بالفاصله مداخله کرد:

 آره یه لحظه صبر کنید. -

مراه تابلو برگشت و آن را  ای نگذشته بود که هسمت اتاقش رفت و چند ثانیه

 مقابل نسیم گرفت.

 خوب شده؟ -

باز  ای روی آن تابلو ثابت ماند و شرم نگاه دخترک لحظه گونه رو به پرهام لب 

 کرد: 

 آ ولی... ببخشید اینو میگم، خیلی قشنگ شده  -
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 ولی چی؟  -

 دخترک نگاهش بین مطهره و پرهام چرخید و ادامه داد:

خاطر  - یاد  منو  تابلو  خاطرههاین  میندازه،  بدی  می ی  سعی  دارم  که  کنم ای 

 خوام.ام من این تابلو رو نمیهرچیزی که مربوط به اونه رو فراموش کنم. شرمنده 

 شرمگین سرش را پایین انداخت که پرهام بالفاصله لبخند زد و شانه باال انداخت. 

از   - مثل خیلی  اینو  نداره. دشمنتون شرمنده،  اشکالی  اصال  نه  تابلوهای    نه... 

 فروشم.  دیگه می

و برای اینکه نسیم، بیشتر از این معذب نباشد، سمت اتاقش رفت و با برداشتن  

 چند بوم دیگر، گفت:

 ای داشتین در خدمتم، فعال مزاحمتون نمیشم! سفارش دیگه -

 خداحافظی کرد و با رفتنش نسیم رو به مطهره گفت:

 ناراحت شد آقا پرهام، مگه نه؟!   -

 مطهره با لبخند نمکینی سر تکان داد:
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جوری نیست، خودت رو ناراحت نکن. بیا  نه دخترم، ناراحت چرا؟ پرهام این  -

 بشین که امروز کلی کار داریم! 

آن هرروز  نسیم،  و  مطهره  گفت  و  گپ  و  خیاطی  آموزش  هم  جلسات  به  را  ها 

گرفتند. چند ساعتی را که نسیم، ا یکدیگر انس میکرد و بیشتر بتر مینزدیک 

 شد.  مشغولی دیگر فارغ میگذراند، از هر غم و دلخانم می هرروز کنار مطهره

*** 

سین شد، مطهره ساتن طالیی رنگ را روی میز پهن کرد و مشغول چیدن هفت

اخت  کرد؛ نیم نگاهی به مادرش اندپرهام روی کاناپه نشسته و تلوزیون تماشا می

 هایش نشست: و لبخند ملیحی روی لب

سین! فردا ظهر سال تحویل میشه  خوشم میاد که هنوزم ذوق داری واسه هفت  -

 چینی؟و از االن داری می

 مطهره تای ابرویش را باال پراند و با اخم ظریفی گفت: 
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وا مگه من چمه؟! چرا ذوق نداشته باشم؟ بعدم فردا کلی کار دیگه واسه انجام    -

 هولکی بشه! خوام هولهست، نمی دادن

همان مطهره  شد،  تلوزیون  تماشای  مشغول  باز  و  نزد  حرفی  که  پرهام  طور 

 ریخت گفت:سنجدها را توی جام طالیی می

 خوای بهم عیدی بدی؟میگم پرهام تو نمی -

 ای لب زد: خنده پرهام با تک

 چرا قربونت بشم، بذار عید بشه، عیدی هم میدم!  -

 خوام! عیدی امسالم فرق داره. یه چی دیگه ازت مینه دیگه،   -

 ها را روی زانو گذاشت:اش را از مبل گرفت و آرنجپرهام تکیه

 خوای؟ خدا بخیر بگذرونه! چی می -

 مطهره با لبخند پهنی، گفت: 

 یه عروس خوشگل و خانوم!  -

 اش را  به مبل زد. پرهام نفسش را پرصدا و کالفه بیرون داد و باز تکیه
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 ولمون کن سر جدت... همون یه بار قصد ازدواج کردم واسه هفت پشتم بسه!  -

مطهره دست از کار کشید و با ذوق سمت پرهام رفت، مقابلش روی مبل نشست 

 و کمی دامنش را روی زانوها مرتب کرد.

 ذاره!باال نمیاما نسیم فرق داره...! مطمئنم مثل نگار واست طاقچه -

 د و متعجب گفت: ابروهای پرهام باال پری

 نه بابا... عروست رو انتخابم کردی و من خبر ندارم؟!  -

بار کنار پرهام نشست و با شور و مطهره باز آرام نگرفت و از جا برخاست، این

 اشتیاق لب باز کرد: 

بار اول که    - از همون اول که نسیم رو دیدم، پسندیدمش! همون  به خدا من 

دونم قسمت چی بود و تقدیر چی خواست نمی هنوز ازدواجم نکرده بود، اما خب  

که اون عقد کرد و تو هم رفتی پی نگار! حاال درسته نسیم یه بار جدا شده ولی  

خب خالف شرع که نکرده هان؟ طفلی بدشانسی آورده، ولی خیلی دختر خوبیه  
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ی خواستگاری  زنم و اجازهپرهام؛ اگه تو راضی باشی من همین امشب زنگ می

 گیرم!می

 هایی در هم تنیده لب زد:ام با اخمپره

 خیال من شو، قید ازدواج رو زدم!  نه مامان... بی -

عه وا! این حرفا یعنی چی؟ هرکس یه بار شکست خورد باید بشینه و نگاه کنه،    -

باید ناامید بشه؟ نگار ناز آورد، صدتا دختر دیگه هستن که این مسائل واسشون  

 مهم نباشه و حاضر به ازدواج باشن.

 ای سکوت حکمفرما شد و مطهره با مالیمت پرسید:لحظه

با مطلقه بودنش مشکل داری؟ خب اصال نسیم نه... هرکس که خودت بگی!   -

 هان؟

 هایی در هم آهسته گفت: مهپرهام چشم به زمین دوخته و با سگر

 نه، مطلقه بودنش مهم نیست، اما...   -

 اما چی؟! -
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ها و  مون، به خاطر داشته از اینکه یه نفر دیگه به خاطر پدرم، به خاطر گذشته   -

 خوره! ترسم؛ خیلی بهم برمیهامون بهم نه بگه مینداشته

 های مطهره نشست و لب از لب برداشت: لبخند نرمی روی لب

 ترسی آره؟!میل نیستی؟ فقط از نه شنیدن میتو هم به نسیم بی پس -

 حرف سر جنباند و مادرش با اطمینان گفت: پرهام بی

تو نگران نباش، من بهت این اطمینان رو میدم نسیم اگر نه بگه، دلیلش اینایی    -

اما  بگیره،  ایراد  هرچی  یا  اخالقت  شغلت،  و  خودت  از  شاید  نیست!  گفتی  که 

 زنه تو سرت. بخورم که گذشته و پدرت و این مسائل رو نمی حاضرم قسم

 پرهام تای ابرویش را باال انداخت و پرسید:

 خودم و شغلم و اخالقم مگه چشه؟ -

 مطهره ریز ریز خندید و گفت: 

 هیچی... حاال بهت برنخوره، مثال زدم! -

 اش را جمع کرد و ادامه داد: خنده
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 زنگ بزنم مادر؟  -

 ب داد:پرهام مردد جوا

 آخه االن؟ یه شب قبل از عید؟ -

آره، چشه مگه؟! فردا عصر میریم عید دیدنی و یه صحبت کوتاه و مختصر هم    -

 کنیم!می

 نه بابا روز اول عید شاید بخوان برن جایی یا مهمون بیاد واسشون! -

 مطهره با کالفگی هوفی کشید و صدایش کمی باال رفت:

 کنم!ا داری؟ من هماهنگ میهو... ف! تو چکار به این کار -

ی  درنگ از جا برخاست و مقابل نگاه خندان پرهام، سمت تلفن رفت و شماره بی

 نسیم را گرفت.

خانم با چادر سفید رنگش روی سجاده لحظاتی بیش از اذان نگذشته بود و زهرا

چرخاند و ذکر ها مینشسته و تسبیح دانه درشت قرمز رنگی را میان انگشت
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انگشتش عبور میگفت؛ بمی بین دو  از  کرد، قطره اشکی ا هر دانه تسبیح که 

 لرزید. هایش میغلتید و لباش میروی گونه

 هایش با خدا بود که صدای نوید به گوشش رسید:دل سرگرم درد 

حاج  - بگو  این راستشو  که  شده  دعوات  بابا  با  راه خانوم!  اشک  سیل  جوری 

 انداختی یا جاریات طال خریدن؟  

کاغذی ی دستمال اش را باال کشید و دست دراز کرد سمت جعبهاخانم بینیزهر

 هایش را از اشک پاک کرد و نفسش را بیرون داد:و دو برگ بیرون کشید، گونه

 سر به سرم نذار نوید، حوصله ندارم!  -

 نوید جلوتر خزید و کنار مادرش نشست.

 ذارم ولی بگو چی شده؟! چشم، سر به سرت نمی -

هایش کشید، لحنش مغموم و گرفته  ای سکوت کرد و با زبان روی لبزهرا لحظه

 بود.
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نسیم امسال هیچی واسه عیدش نخریده، اصال بازار نرفته... اصال ذوق هیچی    -

ه نداره! این دختر هر سال دو ماه به عید مونده تو فکر لباسای عید بود که چ 

گفت بابا نداره دم عید کرد می رنگی بخره و چه رنگی ست کنه؟ پول جمع می 

 یهو واسم بخره، اما حاال...

 بغضش را فرو برد و ادامه داد: 

اتاق  حاال میگه اصال امسال هیچ  - از  بیاد  نه مهمون  نمیاد! میگه  باهامون  کجا 

ی  هر جا بریم خونه، نه قصد داره مهمونی بیاد! میگه تازه جدا شدم،  بیرون میاد

 زنن واسم! کنن یا حرف میفامیل، یا یه جوری نگام می

که خدا ها، دوم اینکه حیف این اشکاو... ه! من گفتم چی شده حاال... اول این  -

سرش شلوغه مادرِمن، سر این مسائل وقتشو نگیر! سوم خب راست میگه طفلی،  

رو به دست میاره، بره تو فامیل  اش  بذارید تو حال خودش باشه. تازه داره روحیه

 ذاره! اش تأثیر میشنوه و باز رو روحیهچهارتا حرف می

 زهرا چشم از سجاده برداشت و نگاه تندی به نوید انداخت: 
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ی خونه خوب میشه حالش؟ یعنی سیزده روز عید رو این دختر بشینه گوشه  -

 کنه؟! نیاد دق نمی  کالس خیاطی و اینا هم که تعطیله، بیرونم نیاد، مهمونی هم

 نوید نرم خندید و گفت: 

میبرمش   - خودم  که؟!  نمیره  بیرون  نگفته  نمیاد،  مهمونی  گفته  برم،  قربونت 

 پارک، سینما، بازار... با مهدیس بره بگرده واسه خودش.  

زهراخانم لب باز کرد تا جوابی بدهد که نسیم از اتاق بیرون آمد و موبایلش را  

 سمتش گرفت:

 خانوم با شما کار داره.ا مطهره مامان بی -

زهراخانم نگاه گنگی به نسیم انداخت و گوشی را گرفت، از جا برخاست و حینی  

تر صحبت  که مشغول احوالپرسی بود، سمت آشپزخانه رفت تا در جایی خلوت

 کند. 

 نسیم با اخم مالیمی رو به نوید پرسید:

 مامان گریه کرده بود؟ -
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 یمچه لبخندی جواب داد:نوید سری تکان داد و با ن

چیزی نیست، یه خورده دلش گرفته بود. نگران نباش! مطهره خانوم با مامان   -

 چکار داره؟

 نسیم شانه باال انداخت و لب کج کرد: 

 دونم واال... منم تعجب کردم!نمی -

 تو خوبی؟ محسن دیگه زنگ نزد؟ -

 نسیم با تلخندی لب زد:

 ازش خبر ندارم. ام خوبم، اونو بالک کردم. دیگه -

 آمیزی گفت: نوید با نگاه تحسین

 آفرین دختر خوب، داری میشی اون نسیمی که من انتظار دارم!   -

 تر شد و نگاهی سمت آشپزخانه انداخت:لبخند دخترک عمیق

 چی میگن اینا؟!  -
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 نوید چشمکی زد و با شیطنت گفت: 

 برو دو تا چای بریز بیا با هم بخوریم، یه سر و گوشی هم آب بده! -

نسیم نخودی خندید و سمت آشپزخانه رفت، نزدیک آشپزخانه رسید که صدای  

 مادرش را شنید:

 کنم. باشه با نسیم صحبت می -

به محض ورودش به آشپزخانه، زهراخانم نگاهی چپ چپ انداخت و با غیظ از  

ها ریخت و سینی به دست، . دخترک چای را داخل استکانآشپزخانه بیرون رفت

از آشپزخانه بیرون رفت؛ رو به نوید که کنار ناصر و مقابل تلوزیون نشسته بود  

 گفت:

 فقط یه نسیم شنیدم، بعدش رفت تو حیاط ناقال! -

 نمایی گفت:ناصر با لبخند دندان

 پس فکر کنم من فهمیدم قضیه چیه؟ -
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ت برادر کوچکشان چرخید که با همان لبخند عریض ادامه نگاه نسیم و نوید سم

 داد: 

تو نسیم شنیدی، من پرهام! وقتی حرف نسیم و پرهام باشه یعنی در مورد    -

 زدن!خواستگاری حرف می

به نسیم  گونه نوید نگاهی  به دندان گرفت،  از شرم سرخ شد و لب  های نسیم 

 انداخت و چشم ریز کرد: 

 سیم؟واقعا تو خبر نداشتی ن -

 دخترک دستپاچه شانه باال انداخت و سر تکان داد:

 نه به خدا داداش، به جون خودم!  -

 ای نگران و در هم وارد خانه شد، رو به نوید گفت: در باز شد و زهراخانم با چهره

 یه زنگ به بابات بزن ببین کی میاد؟  -

 نگاه هر سه فرزندش بین یکدیگر چرخید و نوید با نیشخند گفت:

 عید بابا دیر میاد، شما بیا بشین به ما بگو چه خبره؟!   شب -
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 حوصله تشر زد:زهرا بی

پیچی؟ اصال مگه  ای؟ از سر شب هی به پر و پای من میتو چرا شب عید خونه -

 نامزد نداری تو؟ پاشو برو دنبال نامزدت!

ی تسلیم باال برد و با لحنی که خنده در آن موج  هایش را به نشانهنوید دست

 زد گفت:می

کنی چرا؟! منه بدبخت دم عیدی دهنم صاف شد خانوم! ترور میتسلیم حاج  -

پسرش   چون  اونم  داده  مرخصی  حاجی  رو  فردا  و  امشب  یه  مغازه،  اون  تو 

کلفتش تشریف گردن  داداشای  کنم؟  چکار  خو  نمیده  راه  نامزدمم  شده.  فرما 

 جا لنگر انداختن، میگه تو فردا بیا.  اون

اله گفت و مشغول جمع کردن سجاده شد که باز نوید االالهیر لب الزهراخانم ز

 لب زد:

 خانوم چی گفت؟نگفتی مامان! مطهره -

 زهرا نگاهی به نسیم انداخت و پرسید: 
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 تونی اصال به ازدواج فکر کنی؟  دختر تو االن می -

 پس حدسمون درست بود؟ خواستگاری کرده، آره؟ -

 با کالفگی سر تکان داد: نوید این را پرسید و مادرش

آمادگی   - االن  شاید  گرفته،  طالق  تازه  دخترم  که  گفتم  بهش  واال؟  بگم  چی 

باشه، نمی نداشته  ما که نمیازدواج دوباره  اما میگه  خوایم خوایم عجله کنیم، 

عقد کنیم. رفت و آمد کنیم و حرف بزنیم تا بیشتر همو بشناسیم. میگه هر فورا  

 مون! کنیم. اجازه خواستن فردا بیان خونهچند ماه که بخواین ما صبر می 

 نوید تای ابرویش را باال انداخت و گفت: 

 نه به صبرشون نه به اینکه گفته فردا بیایم!  -

 مادرش سجاده را روی میز گذاشت و پرسید:

 تو چی میگی نوید؟ نظرت چیه؟  -

کشید های قالی خط می نوید نگاهی به خواهرش انداخت که سر به زیر روی گل

 و لب باز کرد: 
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خواد یا  نظر اول و آخر رو که نسیم باید بگه، که آمادگی داره، نداره؟ دلش می -

نه؟ اما من که چند بار موقع رسوندن نسیم، پرهام رو دیدم به نظرم پسر خوب 

با حرف مطهره خانوم که گفته یه    و به راهی میاد، مادرش هم زنه خوبیه.  سر 

 مدت رفت و آمد کنیم تا آشنا بشیم، موافقم!

چی میگی نسیم؟ شب بابات اومد و اونم با نظر نوید موافق بود، اجازه بدیم   -

 فردا بیان؟

 آنکه نگاهش را باال بگیرد گفت: نسیم آب دهانش را فرو برد و بی

 ریم بهشت زهرا؟ اول عیده! ا مگه نمیفرد -

 زهرا برگشتیم!خب میگم غروب بیان، تا اون موقع از بهشت -

*** 

ظرف در  همه  سیب،  و  سنجد  و  سکه  سمنو،  سیر،  سنبل،  سفالی  سبزه،  های 

خانم با سلیقه و ظرافت کنار یکدیگر ی ربابدوزی شده ی ترمهرنگ در سفره آبی

 رقصید.  چرخید و میدر تنگ بلوری، دور تا دور میچیده شده بودند و ماهی سرخ  
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سال تحویل شده بود و رباب، حامین، کیوان و عسل به یکدیگر عید را تبریک  

های نو و تا نخورده را بیرون آورد و عیدی  گفتند و رباب از الی قرآن، اسکناس

 داد. رو به عسل گفت:

ی ما مهمون ی حقیرانهه یه دنیا ازت ممنونم که قبول کردی و امسال تو خون  -

 شدی و سال رو تحویل کردی.  

 عسل با لبخند مهربانی جواب داد: 

جا... حس کردم کنار مادرم نشستم، چی  این چه حرفیه، خیلی هم عالیه این  -

 از این بهتر؟!  

 فدای مهربونیت، عزیزدلی. -

را به   اش را بوسید و حامین، ظرف شیرینی را مقابلشان تعارف کرد. لحظاتیگونه

جا   از  کیوان  که  بود  نمانده  غروب  تا  چیزی  گذراندند.  صحبت  و  بش  و  خوش 

 برخاست و گفت: 

 جا باش.جان تو اینگردم عسلمن یه سر تا بیرون برم، زود برمی -
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بود که کیوان کجا می  برایش سوال  بااینکه  ناچار عسل سر کج کرد و  اما  ورد، 

 حرفی نزد و کیوان رفت. 

رباب کنار دخترک نشست و دستش را به گرمی فشرد، با لبخند  با رفتن کیوان،  

 ملیحی لب از لب برداشت:

ها بود که سر این سفره، جز من و پسرم کسی نبود؛ امسال دلم خیلی شاد سال   -

ی من پر  شد که تو و کیوان هم بودین. من خیلی وقته که خانواده ندارم، گذشته

 از تنهایی بوده. 

 تلخ بر لبانش نشست، ادامه داد: ای آهی کشید و خنده

 خدا بیامرزه بابام رو، اما بهم بد کرد...   -

اش را برای عسل  ی عاشقیی دلش را پیش دخترک باز کرد و قصهرباب سفره

اندک فاصله  با  از آنتعریف کرد. حامین  به حرفای  های  ها نشسته و صبورانه 

 مین رو به عسل گفت: مادرش گوش سپرده بود. خاطرات رباب که تمام شد، حا



www.taakroman.ir  

 
  

 
1046 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

پاشونه و  ریشه، زندگی رو از هم میبله عسل خانوم... گاهی یه همخون و هم  -

تر میشه و بیشتر کمکت  گاهی یه غریبه از صدتا فامیل و خانواده بهت نزدیک

ها بزرگ کردن. من اون مرد خیری که حامی کنه! منو خواهر برادرم رو غریبهمی

 ، به نظر شما ارتباط خونی مهمتره یا قلبی؟زدممن بود رو بابا صدا می

تأثیر حرف که تحت  در چشم عسل  نم اشک  رباب،  با  های  بود،  نشسته  هایش 

 لبخند محزونی جواب داد:

 صد البته که ارتباط عاطفی و قلبی مهمتره! -

 رو میگم، پیوند خونی خوبه، مهمه، اما پیوند عاطفی و قلبی مهمتره!منم همین  -

 و سپس با نیمچه لبخندی پرسید: 

کنه، برادر  همه محبت و برادری که در حقت میمثال اگه همین کیوان، با این  -

 خونی تو نباشه، دیگه دوسش نداری؟

 عسل با نگاه مشکوکی لب زد:
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تا ابد... حتی اگه برادر خونی نباشه! کیوان یه تیکه از  معلومه که دوسش دارم،    -

 پرسین؟وجودمه... چرا اینو می

های در  نگران و آشفته تکهحامین سر به زیر انداخت و سکوت کرد، عسل دل

 چید... ی پازل این معما را در ذهنش، کنار هم میهم ریخته

ی گم  شان، قصه صمیمت زودهنگام و غیرعادی کیوان و حامین، رفت و آمدهای

ی حامین و کیوان، نمایان شدن امین و دوری او و در آخر شباهتی که در ته چهره

 بود. به سختی لب زد:

ترسونید! این... این امین که گم کردین...  ش... شما... شما با این حرفا... منو می  -

 کجاست؟ 

 باز هم سکوت بود و اشک... دوباره سؤالش را تکرار کرد: 

 پیدا کردین؟امین رو  -

 آلود گفت:هایش غلتید و بغضهای پی در پی رباب روی گونهاشک 

 ی منه! کیوان... کیوان همون... همون امین گمشده  -
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ماتهق نگاه  و  برخاست  رباب  حاال زدههق  که  چرخید  حامین  سمت  عسل  ی 

های او هم از اشک خیس بود، درب خانه آهسته باز شد و کیوان که تا آن  گونه

تمام حرفلحظه   و  بود  مانده  منتظر  نگاهی پشت در  با  بود،  را شنیده  هایشان 

شان به یکدیگر خیره بود و عسل  های خیس از اشکاشکبار وارد خانه شد. نگاه

با  ناباورانه سرش را به طرفین تکان می داد، به سختی از جا بلند شد و کیوان 

 های سست، جلوتر آمد.  قدم 

گریستند، کیوان کنار گوشش نجوا  و هردو می  عسل در آغوش کیوان جا گرفت

 کرد: 

 تو تمام وجود منی عسل...  -

*** 

رسید و زده به مشام می های بهاری و درختان تازه جوانه  با هر نفس، عطر گل

 داد. بخشی داشت پوست تن را نوازش میآفتاب مالیم بهاری که گرمای لذت

فاتحه اینکه  از  بعد  از کنار منسیم  به  ای خواند،  زار مادربزرگش برخاست و رو 

 نوید گفت: 
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 جا نشستن، میای بریم سر خاک دکتر؟ تا مامان اینا این -

 نوید سر کج کرد و لب زد:

 بریم. -

 از جا بلند شد که احمدآقا تأکید کرد: 

 زودتر برگردین، مهمون داریم دیر نشه! -

 ید گفت: ای گفتند و راه افتادند، چند قدمی دور شدند که نوهر دو باشه

خوای مثل ازدواجت با سپهر، دوباره بدون احساس و عشق  نسیم تو که نمی  -

 ازدواج کنی هان؟ 

 نسیم لبخند نرمی زد و سر تکان داد:

ام تجربه شده! فعال جوابی نمیدم، اگر ردشون نکردم به خاطر  نه... دیگه واسه  -

 خانوم. مطهره

 نوید ابرو در هم کشید و اعتراض کرد: 
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می  - اول  همون  روی  یعنی چی؟ خب  باز سنگ  که  بیان  گفتی  چرا  نه!  گفتی 

 یخشون کنی؟ 

 ای کوتاه گفت:نسیم با خنده

نه... گفتم فعال جوابی نمیدم! نتونستم بگم نه چون دودل بودم، پرهام و مطهره   -

مطهره خانوم یه مدت رفت و صاحاب منه! به قول  ان، مشکل دل بیآدمای خوبی

 آمد کنیم، اگر به احساسم مطمئن شدم اونوقت بله رو میگم. 

پوش افتاد که با  زدند که نگاه نسیم، به زنی سیاه گرم صحبت بودند و قدم می

 ای در آغوش، کنار قبر نشسته؛ با اخم ظریفی زمزمه کرد:دختربچه

 مهدخت... مهدخته! -

 نوید، قدم تند کرد سمت مهدخت... و در پی حرفش مقابل نگاه گنگ

اش گذاشت و دخترک هراسان از جا برخاست، نگاه حیران و  دست روی شانه

 بار مهدخت خیره ماند!  ی شکسته و المی نسیم به چهرهزدهبهت
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های خیس از اشکش، از شدت الغری بیرون زده بود،  صورتش رنگ پریده و گونه

 ه بود. آهسته لب زد: هایش گود افتاده و تیره شدزیر چشم

 مهدخت...!   -

حرف چند قدمی به عقب برداشت مهدخت خواهرش را در آغوش گرفته بود و بی

 که نسیم گفت: 

 وایسا دختر... تو چکار کردی با خودت؟ این چه حال و روزیه؟  -

مهدخت در نهایت درماندگی ایستاد و بغضش شکست، نسیم جلوتر رفت و او را  

 ،کنار گوشش نجوا کرد:های دخترکید، میان گریهخواهرانه در آغوش کش

 جوری! چرا اینقدر خودت رو عذاب میدی؟ آروم باش جانم، نکن با خودت این -

 دار مهدخت بلند شد:صدای حزین و خش

ی  های بهزاد این نبود! من با جگرگوشهاز خودم بیزارم نسیم... جواب محبت  -

 کنم...ی تنهام، دارم دق میبهزاد بد کردم. خیلی تنهام نسیم... خیل 
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نوید که شاهد این لحظات بود و حال بد مهدخت را دید، سمت آب سردکن که  

معدنی که دستش بود را شست  تر بود، رفت و بطری خالی آبچند متر آن طرف

و پر از آب سرد کرد، آب را دست نسیم داد و دخترک چند جرعه به مهدخت  

 ید. خوراند و کمی هم آب به صورتش پاش

نوید، الهه را از آغوش مهدخت جدا کرد و همراه خود برد تا دو دختر با هم تنها 

و محبت  گرمی  با  را  نسیم دستش  که شدند  تنها  کنند.  و کمی درددل  باشند 

 فشرد و گفت:

خانوم شنیدم که پدرت فوت شده، خیلی ناراحت شدم؛ بهت تسلیت  از مطهره  -

 میگم عزیزم. 

 ن دوخته شده بود، لب باز کرد: مهدخت که نگاهش به زمی

خواد غیابی طالقش بده! منو مهران هم یه آلونک  پری غیبش زده، رضا می   -

 اجاره کردیم و داریم زندگی...

 ی حرفش گفت: مکث کرد و همراه با آهی که بیرون داد، در ادامه
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کشیم فقط! نه دلخوشی، نه شادی، نه هیچی که رنگ زندگی که نه... نفس می  -

ی زندگی داشته باشه! من با این بچه صبح تا شب تو یه اتاقم و مهران میره و بو

کنه. مهران افسردگی گرفته نسیم! اون چند وقت زندان و تا چند قدمی  کار می 

اعدام رفتن، از مهران پر شر و شور یه پسر ساکت و تودار ساخته. گوشه و کنار 

 جا رفتیم!  بود، واسه همین از اونهای تلخ  اون خونه و اون محله واسم پر از خاطره

درست میشه مهدخت... ایمان دارم که درست میشه، بعد هر سختی یه آسونی    -

 هم هست!  

و   مطهره چه شنیده  از  که  بگوید  نتوانست  رفت،  کلنجار  دلش  با  نسیم هرچه 

 کیوان پسر بهزاد نیست! با تلخندی گفت:

آدرس بگیرم، میدی آدرس  مطهره خانوم ازم خواسته اگر دیدمت حتما ازت    -

 خواد بیاد دیدنت! ی خدا... میات رو؟ گناه داره بندهخونه

 مهدخت اندکی تأمل کرد و آهسته لب زد:

 زنم و آدرس میدم.باشه، خودم بهش زنگ می -
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 نسیم با لبخند گفت: 

نه دیگه نشد! االن که بری و من آدرس نداشته باشم، شاید بازم گمت کنم.   -

 آدرس بده! 

 ای کرد و جواب داد:حالی تک خندهمهدخت با بی

تونم آدرس اشتباهی بدم! خیالت راحت  اگه بخوام سرکار بذارم که االنم می  -

 زنم. خودمم دلتنگش شدم!  باشه، حتما بهش زنگ می 

 ور گفت: نسیم با لحنی دلخ 

 خبر رفتی و همه رو نگران! جوری بیولی خیلی کار بدی کردی این -

 مهدخت سر به زیر انداخت و لب زد: 

 خواست.دونی چه حالی دارم نسیم! دلم فقط تنهایی و رفتن مینمی -

جا و ببینمت، که حدسمم  من امروز عمدا اومدم این سمت، گفتم شاید بیای این   -

 درست بود! 

 تر مشغول بازی با الهه بود، بلند شد: طرف د که کمی آنصدای نوی
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 جان بابا زنگ زد، میگه دیره برگردیم خونه!نسیم -

 مهدخت با شنیدن این حرف رو به نسیم گفت:

 زنم!پاشو برو، خیالت راحت باشه به مطهره خانوم همین امروز زنگ می  -

لبش نشست اما حس  نسیم با یادآوری ماجرای خواستگاری، لبخند عمیقی روی  

واگویه برای  مناسبی  شرایط  حرف کرد  این  گونهی  بوسیدن  با  و  نیست  ی ها 

 مهدخت از او خداحافظی کرد. 

*** 

داد و مطهره خانوم  ی شب را نشان میساعت دیوارکوب سالن، هفت و ده دقیقه

استرس   ناخودآگاه کمی  نسیم  آمد.  و حوش خواهند  که همان حول  بود  گفته 

جوید. فکرش پیش مطهره و پرهام  لبش را به دندان گرفته و میداشت و کنج  

 ی افکارش را پاره کرد. بود که صدای مهدیس، رشته

 نکن لبت زخم میشه دختر!  -

 کرد و ادامه داد: نگاهش را به مهدیس دوخت که با لبخند نگاهش می
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 از استرست معلومه که دلت گیره آ! خوشگله؟!   -

 کرد و گفت:ای شرمگین نسیم تک خنده

 کشم. نه بابا... دلم گیر نیست! از مطهره خانوم خجالت می -

ی زهراخانم  صدای زنگ خانه بلند شد و دل دخترک هُری فرو ریخت. با اشاره 

 سمت آشپزخانه رفت و احمدآقا برای استقبال سمت در رفت. 

پچ  های رز و لیلیوم در فضای خانه پیچیده بود و صدای  ای بعد، عطر گللحظه

 رسید. ها از سالن به گوش میپچ صحبت کردن

زهرا و مطهره کنار هم نشسته و مطهره خانم با خوشرویی کنار گوش زهرا خانم  

 آهسته گفت: 

ببخشید که اصرار داشتم زودتر بیایم، یه دونه پسر که بیشتر ندارم، ذوق دارم    -

 واسش!

 گوش مطهره زمزمه کرد: زهرا خانم تعارف مآبانه لبخندی زد و خیلی آهسته کنار  
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خدا ببخشه، خیلی خوش اومدین، اما قبل از هر حرفی من یه صحبتی با شما   -

 دارم!

 جانم؟ بفرمایید، سراپا گوشم! -

زهرا زیر چشمی نگاهی به آن طرف سالن که مردها نشسته و مشغول گفتگو  

 تر برد و گفت: بودند انداخت و سرش را نزدیک

دونید دخترم چند ماه عقد بوده، تازه هم جدا شده! پسر شما اما  شما که می   -

 خوام یه وقت خدایی نکرده بعدها حرف و حدیثی باشه که... ازدواج اولشه؛ نمی

 ا زیرکی فورا لُب کالم را گرفت و میان حرف زهرا پرید:مطهره ب

ای منت به سر دخترت بذاریم زهراخانوم به خداوندی خدا اگر من یا پسرم ذره   -

یا بهش خُرده بگیریم! خیالت از این بابت راحت باشه. من خودم بیست و چند  

م زخم  بودن جرم نیست، عار نیست... طع  فهمم مطلقهام، خوب میساله مطلقه

کنم و هیچ زبون و نگاه معنادار مردم رو هم چشیدم، پس دخترت رو درک می

منتی به سرش ندارم. خالف شرع که نکرده، قسمتش این بوده... اینا اگه با هم  

 اش دیگه اصال مهم نیست! بسازن و خوشبخت باشن، بقیه
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عاقله  فهم  و  درک  این  از  که  از  زهراخانم  لبخندی  بود،  شده  خرسند  سر  زن 

 هایش نشست و گفت: رضایت بر لب

ببخشید که همین اول مطرح کردم، خوده نسیم خبر نداره... چند روز پیش یه    -

خدایی از فامیل واسه پسر مجردش، نسیم رو از من خواستگاری کرد، اما  بنده

هنوز هیچی نشده بود سه چهار مرتبه گفت پسرم تا حاال دست هیچ دختری رو  

جا ردش  از خدا بخواد عروسم بشه. منم بهم بر خورد و هموننگرفته، نسیم باید  

 کردم. 

 کنم.  فهمم زهراخانوم، شما حق داری! اما من نسیم رو خوب درک می می -

 و با لبخند پهنی که روی صورتش نشست، مشتاقانه ادامه داد:

 آ! جان؟ هیچوقت اینقدر مشتاق چای نبودمحاال کجاست نسیم -

د و از جا بلند شد، سمت آشپزخانه رفت و نسیم را دید که زهراخانم ریز خندی 

های سفید شالش را به مشغولی نگاهش را به کف آشپزخانه دوخته و ریشهبا دل 

 بازی گرفته.
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 پاشو مادر، پاشو چای رو ببر.  -

ها هایی لرزان، همراه مادرش چای را داخل فنجاننسیم از جا بلند شد و با دست 

 کوتاهی که زیر لب گفت، وارد پذیرایی شد. اهللریخت و با بسم

ضربان قلبش باال رفته و کف دستانش به عرق نشسته بود، چای را مقابل پرهام  

ها همه سمتشان بود و صورت هر دو از شرم، سرخ و گلگون بود. زیر  که برد، نگاه 

دست جز  و  نینداختند  نگاهی  یکدیگر  به  هیچکدام  بقیه،  سنگین  های  نگاه 

 را ندیدند. مرتعش هم 

 سینی حالی چای را روی اُپن گذاشت و شرمگین کنار پ 

 مادرش جای گرفت. 

 ای را روی سر مرتب کرد و رو به احمدآقا گفت:مطهره کمی چادر مشکی

دین این دو تا جوون یه چند کالم با هم صحبت کنن و  آقای صفاری، اجازه می  -

 ی قرارها رو بذاریم. ادامه رسن یا نه؟ که باز ما ببینیم با هم به توافق می

 احمد نگاهی گذرا به زهرا انداخت و رو به مطهره خانم لب باز کرد:
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واال اشکالی نداره، اما ما قبل از اینکه تشریف بیارید هم گفتیم، برای جواب    -

 خوایم! نهایی حاال حاالها فرصت می

 اس...  نایی اولیهفقط برای آش  ای نداریم. این صحبتبله در جریانم، ما هم عجله  -

 موردی نداره.  -

 و رو به نسیم اشاره کرد تا پرهام را به سمت اتاق راهنمایی کند.

اتاق شده و مقابل هم روی صندلی ها نشستند، نسیم و پرهام، به ترتیب وارد 

ها و میز آرایشی  ی کتابپرهام نگاهی به اتاق نسیم انداخت و میز مطالعه، قفسه

 ق بود را از نظر گذراند. ی اتاکوچکی که گوشه

های خوش نقش و نگار قالی بود و در سکوت با پر شالش نسیم اما نگاهش به گل

 رفت.  ور می

 ای لب باز کرد: پرهام با تک سرفه 

 خواین حرفی بزنید؟ شرطی، سؤالی؟!  خب... شما نمی -

 نسیم سر به زیر جواب داد:
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 ول شما صحبت کنی.چرا، حرف برای گفتن دارم، اما ترجیح میدم ا -

 پرهام با لبخند ملیحی که بر لب داشت گفت: 

دونید، شرایط زندگیم و البته نامزدی خب... راجع به تحصیالت و شغلم که می  -

 چیز بودین!  قبلیم با نگارخانوم که خود شما هم تو مراسم بودین و شاهد همه

 دونم و یادمه. ی اینا رو میبله، همه -

 پرهام آب دهانش را فرو برد و نفسی تازه کرد، ادامه داد: 

تجربه  - این همون  تا  باعث شد  تلخ  اول همهی  همین  که  بگیرم  تصمیم  ی بار 

تا بعد مشکالت آنچنانی به وجود نیاد. من... یعنی  های زندگیم رو بگم  حقیقت

های زیادی هاست که با مادرم متارکه کرده و مادرم منو با سختیپدر من سال

بلکه مادرم کمتر  تا  از اول دبیرستان منم شروع کردم کار کردن  بزرگ کرده. 

نقاشی هم می کنارش کالس  در  بشه،  اذیت  و  کنه  ی  رفتم چون عالقهخیاطی 

داشتم. همین عالقه به نقاشی باعث شد پیشرفت کنم و خودم بشم استاد   زیادی

نقاشی و آموزشگاه بزنم. برای برپایی آموزشگاه، نیاز به سرمایه داشتم؛ مادرم 

 برام از این و اون قرض گرفت، وام گرفت و حتی چندتا وسیله فروخت...  
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آمیز وارد اتاق  شیطنت  در اتاق باز شد و حرف پرهام ناتمام ماند، ناصر با لبخندی

شد و سینی کوچک که دو لیوان شربت و ظرف کوچکی از شیرینی داخلش بود 

 را آورد و روی میز گذاشت؛ نگاهی به پرهام انداخت و گفت: 

 راحت باشین، حرف بزنید من االن میرم!  -

اش را قورت دهد تشر  نسیم لب به دندان گرفت و حینی که تالش داشت خنده

 زد:

 . ر!  ناص.. -

 پرهام لب فشرد و سر به زیر انداخت که ناصر چشم درشت کرد و گفت: 

 باشه بابا... چیزی نگفتم که!   -

 صدای معترض زهراخانم از سالن بلند شد:

 ناص... ر!   -

 آ! من رفتم.ای بابا... خوبه خودشون گفتن بیام -
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پرهام گلویی  این را گفت و از اتاق بیرون رفت، نسیم سر به زیر ببخشیدی گفت و  

 صاف کرد: 

 اس. اشکالی نداره، بچه -

 ی کالم را دست گرفت. و باز رشته

گفتم... خالصه اینکه تا خرخره زیر قرض رفتیم به امید اینکه با سود  داشتم می   -

نقاشی  نمایشگاه  و  زودیآموزشگاه  همون  بود  قرار  که  تمام  ای  کنم،  دایر  ها 

 نس بدم...کنیم، اما از شاها رو پرداخت میبدهی

 مکث کرد و با یادآوری گذشته اخمی بین ابروهایش نشست. 

سوزی راه افتاد و تمام احتیاطی توی آموزشگاه آتشانگاری و بیطی یه سهل  -

ام دود شد... هنوز شروع نکرده، ورشکسته شدم و موندیم با کلی بدهی!  سرمایه 

بفروشه که خدابیامرز دکتر حاتمیمادرم می  مانع شد. سند   خواست خونه رو 

ی ی مادرم رو گرفت و گفت فرض کنید من خونه رو ازتون خریدم. به اندازهخونه

قیمت خونه بهمون پول داد و گفت مثل وام، پول رو کم کم واریز کنیم تا تموم  

 بشه، سند رو هم گرو گرفت. 
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 با دستمال عرق از جبین برداشت و کمی از شربت خورد.

دکتر، داره هر ماه تو حسابی میره که آقای یزدانی  االن اون پول طبق وصیت    -

 اون رو به مهدخت میده. 

 ای سکوت حاکم شد و پرهام لب باز کرد:لحظه

نسیم خانوم، ظاهر و باطن من همینه؛ یه آموزشگاه کوچیک با یه درآمد نه    -

ای که فعال اختیاری روش نداریم تا اون بدهی تموم بشه و چندان زیاد، یه خونه

ه اگر بدهی تموم بشه بازم مال مادرم هست و نه من! و اینکه پدرم نه تنها  تاز

کتک و  دعوا  خاطر  به  شنیدم  تازگی  االن  که  داره  و اعتیاد  عمه  با  کاری 

تا دیگه  شوهرعمه بهتون گفتم  رو  زندان! راست و حسینی همه چی  افتاده  ام 

 بعدها حرفی در نیاد و مشکلی پیش نیاد! 

تر صحبت کند، به زحمت ظه چشم به زمین دوخته بود تا راحتپرهام که تا آن لح

 نگاهش را باال گرفت و چشم به نسیم دوخت تا جوابش را بشنود... 
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های درشت و گیرای  ای از دیدن چشمنسیم نگاهش را باال گرفت و برای لحظه

اش را بیرون پرهام دلش لرزید و فورا نگاهش را پایین انداخت، نفس حبس شده

 لرزید گفت: با صدایی که کمی می  داد و

ی پدرتون و شرایطش ندارم، گناه پدر اوم... من... من هیچ مشکلی با گذشته   -

ی پدرتون سیاه باشه، مطهره خانوم  نویسن و اگر هرچقدر پرونده رو پای پسر نمی

شما رو، روسفید کرده و خانومی و نجابتش ستودنیِ! من شما رو دست پرورده و 

دونم. بابت بدهی هم خب پدر خود منم چند سال پیش رزن میپسر همون شی

می درک  رو  شرایط  این  وجودم  تمام  با  شد،  میورشکسته  و  دونم  کنم 

 ورشکستگی یعنی چی و هیچ جای مالمتی نیست.

پرهام با دیدن این همه پختگی در کالم نسیم و متانتی که داشت، لبخند محوی  

تا آن لحظه میل چندانی به این ازدواج نداشت، حاال    روی لبش نشست و اگر 

دلش لرزید برای دخترکی که با سادگی و نجابتی وصف نشدنی مقابلش نشسته  

 گشود.و اینقدر آگاه و شیرین لب می

 آل رو دارید اما...ی شرایط یه مرد ایده خود شما هم از نظر من همه -



www.taakroman.ir  

 
  

 
1066 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

 تعلل پرسید: پرهام با اخم ظریفی بی

 اما چی؟ -

ببخشید که اینو میگم اما همینطور که شما از گذشته تجربه کسب کردی و    -

ایناالن نمی اون اشتباه رو تکرار کنی، منم یه تجربه بدست آوردم؛  که خوای 

ف مقابلم طرز فکرش، اعتقادش و تعصباتش در چه حده؟ چجوریه؟  ببینم طر

تونم اینو هضم کنم که شما چرا مانع ازدواج مادرتون با  جوره نمی من... من هیچ

آقای یزدانی شدین؟! این مسئله به شدت شخصیت شما و طرز فکرتون را برای 

 من زیر سؤال میبره! 

 اراده باال برد.سیم دستش را بیپرهام خواست لب باز کند و حرفی بزند که ن

نه... یه لحظه صبر کنید! ببینید اگر پدرتون واستون یه اسطوره بود، یا مردی   -

بود که عاشق مادرتون بوده اما به رحمت خدا رفته یا حداقل شما هنوز بالغ نشده  

جوری برداشت کرد که نخواین کسی جایگزینش بشه، ولی با  شد اینبودی، می

این زن کشیده، شما هم که یه مرد کامل شدی و  ا سختیاون پدر، ب هایی که 

ی به اسیری  خوای به زندگی خودت سر و سامون بدی. این مخالفت فقط جنبهمی
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هایی که کشیده نیست! گرفتن داره! این جواب اون همه محبت این زن و سختی

کنه که می این رفتار فقط یه تفکر خودخواهانه و تعصب کورکورانه رو بهم ثابت  

من هیچ تمایلی به زندگی در کنار مردی که این طرز فکرشه ندارم! مگر اینکه  

 مادرتون... 

اخم  و  پر کشید  از دلش  یکباره  اشتیاق پرهام  و  امید  آلود و کمی عصبی تمام 

 پرسید:

شرط    - یعنی  حرفا  این  با  االن  شما  شدم؟  متوجه  درست  من  لحظه...  یه 

 قید کردی؟  ازدواجمون رو، ازدواج مادرم

 نسیم لب گزید و آهسته گفت: 

 بله!  -

دار بود از جا برخاست و با صدایی که پرهام که صورتش حاال از خشم سرخ و تب

 سعی داشت عصبانیتش در آن پیدا نباشد گفت:
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خانوم، همونطور که شما گفتید، شما هم به نظر من تمام شرایط  ببخشید نسیم  -

تونم این شرط رو هضم کنم! جوره نمیمنم هیچ  آل رو دارید، اماهیه همسر اید 

 براتون آرزوی خوشبختی دارم. با اجازه! 

آنکه منتظر جوابی از نسیم باشد با سری پایین انداخته از اتاق بیرون رفت،  و بی

برافروخته دیدن صورت  با  مطهره  که  پرهام چرخید  همه سمت  منتظر  ی  نگاه 

 پرهام، با آشفتگی لب باز کرد:

 شاهلل مادر، چی شد؟انخیره  -

 صدای ضعیفی از ناصر شنیده شد که پرسید:

 دعواتون شد؟! -

ای به گوش رسید.  و قبل از آنکه کسی واکنشی نشان دهد، صدای آخ آهسته

 پرهام لب زد: 

ی محترمشون نباشیم. سال بهتره بیشتر از این مزاحم آقای صفاری و خانواده  -

 ا اجازه!خوبی داشته باشید آقای صفاری... ب
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به دنبال این حرف به سردی دست احمدآقا را فشرد و با خداحافظی کوتاهی از 

دنبال   و خداحافظی،  با عذرخواهی  و  مانده  واج  و  رفت؛ مطهره هاج  بیرون  در 

 پسرش به راه افتاد. سوار ماشین که شد، متعجب و معترض، عتاب کرد:

 چی گفتین به هم؟ پرها... م! خجالت نکشیدی تو؟ این چه رفتاری بود؟ -

لرزید،  اش از خشم می های بینیهایش را سخت به هم فشرده بود و پرهپرهام لب

های ماشین روی آسفالت کوچه بلند شد و مقابل  بالفاصله صدای جیغ الستیک

 جا دور شدند. نگاه پرسشگر و گنگ مادرش از آن

 با توام پسر... حرف بزن ببینم چه مرگته؟ چی گفت مگه؟!  -

قتش طاق شد و کنار خیابان ترمز کرد و متوقف شد، سمت مطهره چرخید و طا

 یک دستش روی فرمان بود.

چی گفتی به نسیم؟ از کجا فهمیده که یزدانی ازت خواستگاری کرده؟ که من  -

 مخالف بودم؟!  
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ی  باز، به چهرهزد و دهانی نیمههایی که از فرط تعجب دو دو می مطهره با چشم 

 رهام خیره بود و لب زد: ی پبرافروخته

 م... من... هیچی به خدا... چی گفت مگه؟!  -

 پرهام با پوزخندی گفت: 

ذاره که شما باید ازدواج کنی! بهم میگه تو خودخواه  هه...! واسه من شرط می  -

 و متعصبی! تعصب بیجا داری!  

ای سکوت، ماشین را استارت ره لب گزید و سر به زیر انداخت، بعد از لحظهمطه

 زد و راه افتاد.

*** 

هایش را بغل گرفته و پشت پنجره  شب بود و تاریکی و سکوت... عسل تنهایی 

ستاره سوسوی  به  از  ایستاده  پر  جدید  سال  بود؛  دوخته  چشم  آسمان  در  ها 

غ کوه  چون  کدام  هر  که  بود  جدید  میخبرهای  سنگینی  قلبش  روی  کرد. م 
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واقعیتلحظه به  زندگیای  میهای  فکر  میاش  پشتش  و  اینکرد  از  همه  لرزید 

 تنهایی! 

که خبر بود از اینکرد... به پدری که با او نامهربانی کرد و بیبه گذشته فکر می 

دارایی  تمام  پدر  کاش  آن  ای  که  میانداخت  قلبش چنگ  به  است، حسرت  اش 

فهمید که چرا او بیشتر  کرد و حاال می اشت! به مهدخت فکر میبیشتر دوستش د

 زد!  ماند و لبخند می اوقات نگاهش به عکس بهزاد روی دیوار ثابت می

که کیوان هیچ نسبت خونی با او ندارد!  شد از فکر اینو اما کیوان... تنش داغ می

کرد ر میگرفت وقتی فککه تنها کنار او بزرگ شده! وحشت وجودش را فرا می

می  تنها  چقدر  پدرش  و  مادر  مرگ  از  بعد  حاال  نبود،  کیوان  در اگر  بغض  ماند. 

خواست برود و در آغوش او  گلویش نشست و دلش هوای کیوان را کرد، انگار می

گاهش  خط بکشد روی واقعیت و باور کند که کیوان هنوز هست، برادرش، تکیه

کیوان قدم برداشت و درست  ماند. با آشفتگی سمت اتاق  و پشتش هست و می

 پشت در با شنیدن صدایش متوقف شد...

 مهدخت بهتون زنگ زده؟ جدی؟ حالش خوب بود؟ -
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 تر کرد. گوشش را به در نزدیک

 نه... نه مطهره خانوم، من از ازدواج با مهدخت منصرف شدم!  -

 سراپا گوش شده و بی اراده و با کنجکاوی پشت در ایستاده بود.

عسل راضی نیست! خب... خب شاید نخواد کسی که یه روز عقد  کنم  حس می  -

 خوام دلش رو بشکنم!  پدرش بوده، با من عقد بشه! حق هم داره خب. نمی

زبان روی لب کشید و در یک آن، تصمیمش را گرفت و دست سمت دستگیره 

برد و در را باز کرد. با وارد شدندش به اتاق، کیوان متعجب نگاهی انداخت و لب  

 :زد

 گیرم!مطهره خانوم، من بعد باهاتون تماس می -

 ای نگاهشان به هم ثابت ماند و کیوان با لبخندی تصنعی پرسید:لحظه

 عسل! چرا در نزدی دختر؟!  -

 دار گفت: توجه به سؤال کیوان، با صدایی بغضعسل بی

 کنی من مخالف ازدواجت با مهدختم؟ چرا فکر می -
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 فالگوش وایساده بودی؟!   -

 هایش جاری شد و سر تکان داد: ل اشکعس

 نه اتفاقی شنیدم!   -

 کیوان با کالفگی نفسش را بیرون داد:

من بهت حق میدم، ازت هم ناراحت نیستم! حتی نسبت به بابا عذاب وجدان    -

 گیرم اگر این کارو بکنم. می

ی تخت نشست و به کیوان  هایش کشید و جلو رفت، لبهعسل دست روی گونه

 ایستاده بود نگاه کرد و گفت:  که مقابلش

دارین  - دوست  همو  بینشما  هم  شرعی  مانع  هیچ  ازدواج  ،  چرا  نیست.  تون 

 نکنین؟ 

ای از موهای دخترک را پشت گوشش زد و لب  کیوان کنار عسل نشست و طره

 باز کرد:

 اما مانع عرفی هست، خوبیت نداره! اون یه روز عقد بابا بوده!  -
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مراعاتمی  - داری  می  دونم  بهونهمنو  نگفتی  کنی،  مگه خودت  نیار؛  رو  بابا  ی 

رابطهبین پای عقد  شون  تا  بابا  وقتی  نه زن و شوهری؟!  بوده  ی پدر و دختری 

خواسته! مطمئنم یه کردن مهدخت جلو رفته، یعنی خوشبختی مهدخت رو می 

تو رو هم که خیلی دوست داشت،   بشه.  بوده مهدخت خوشبخت  این  آرزوش 

از  ندارم  می  شک  من  کیوان...  نیستم  ناراحت  من  راضیِ!  ازدواج  تو  این  خوام 

این از  بعد  گه  توئه  حق  این  باشه.  خوشحال  بابا  باشی،  سختی،  خوشحال  همه 

آرامش داشته باشی. شاید دیگه هیچوقت کسی رو مثل مهدخت دوست نداشته 

 باشی کیوان، از دستش نده!

*** 

گریه خانه صدای  در  الهه  نقلیی  و  کوچک  پیرزن    ی  و  بود  پیچیده  مهدخت 

 کرد:ی پایین غرولند میصاحبخانه از طبقه

وا... ی، ببین بچه چشه خب؟ سرم رفت...! روز اول میاین میگین بچه ساکته،    -

 آرومه، حاال صداش عینهو صدای تراکتور رو مغزمونه!  
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مهدخت پنجره را با غیظ به هم کوبید و سمت الهه رفت، کمی از شربتی که برای 

درد بود را به الهه خوراند و کودک را روی پاها خواباند و شروع به تکان دادنش  دل 

های خیسش را با خستگی بر هم گذاشت کرد. کمی بعد، الهه آرام گرفت و پلک

با   از سر و کله زدن  به  و خوابید. دخترک خسته  الهه، چشم بست و سرش را 

هایش گرم شد موبایلش زنگ خورد. برای اینکه  دیوار تکیه داد، همین که پلک

 الهه بیدار نشود فورا تماس را وصل کرد. با صدایی ضعیف پچ زد:

 الو...  -

 صدای گرم و مهربان مطهره از آن سوی خط به گوشش رسید.

 سالم دخترم، خوبی؟ خواب بودی؟!   -

 زنم. منون. نه الهه خوابه! ببخشید یواش حرف میسالم، م -

 خوای پس بعد زنگ بزنم؟ می -

 مهدخت سر تکان داد و با لبخند جواب داد:

 نه... نه بفرمایید بگید، امرتون؟  -
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خوام با یه سه چهار نفر دیگه، بیام  خواستم، میراستش دخترم ازت آدرس می  -

نداری اما دید و بازدید ساده که   دونم عزادار پدرت هستی و عیدات! میخونه

 اشکال نداره هان؟

 تعارف مآبانه جواب داد: 

 نه چه اشکالی؟ قدمتون روی چشم... خوشحال میشم.  -

 زحمت آدرس رو بفرست عزیزم. پس بی -

با  مطهره  برای  را  آدرس  دخترک  و  کرد  قطع  را  تماس  کوتاهی  خداحافظی  با 

 واباند و رواندازی رویش کشید. پیامک فرستاد. الهه را آرام روی زمین خ 

از جا برخاست تا وسایل پذیرایی را آماده کند، کتری را پر از آب کرد و روی 

اجاق گاز گذاشت، با فندک اجاق را روشن کرد و سراغ یخچال رفت. جز چند  

دار با پوست چروکیده چیزی برای پذیرایی نبود، لب به دندان گرفت  سیب لکه

اش  نگاهی به اطرافش انداخت. در یخچال را بست و گوشیزده و آشفته  و خجالت

 ی مهران را گرفت...را برداشت، شماره 
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 الو... مهدخت  -

 با شنیدن صدای مهران لب باز کرد: 

تونی بیای خونه؟ مطهره خانوم زنگ زد گفت با چند نفر داره میاد مهران می  -

 خونمون، هیچی برای پذیرایی نداریم! 

 چی؟ کی میاد مثال؟با چند نفر یعنی  -

بازم روم نشد بپرسم. حاال حدس می  - اینا باشن،  زنم آقای یزدانی و پرهام و 

 میای یا نه؟

 ای مکث کرد و گفت: مهران لحظه

 باشه، چی بخرم؟ پول زیاد ندارم آ!   -

 یه کم میوه و تخمه بخر یا شیرینی.  -

 باشه، فعال... -
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چهره رفت،  آینه  سمت  و  کرد  قطع  را  بلوز    اشتماس  بود.  پریده  رنگ  و  زار 

را روی مشکی و شال  کرد  دیگری عوض  و مشکی رنگ  بلند  پیراهن  با  را  اش 

 سرش انداخت.  

تخمه کمی  و  میوه  پاکت  دو  با  مهران  که  نکشید  طول  که زیاد  آفتابگردان  ی 

 ها انداخت و ابرو کج کرد. خریده بود وارد خانه شد. مهدخت نگاهی به میوه

 خریدی خب! تر میرن! یه خورده درشتاینا که لکه دا -

 داشت گفت:اش را برمیمهران حینی که حوله

نمی  - کنم،  باشن،  چکار  داشته  هر چی الزم  مردم  ما چجوریه؟  مملکت  دونی 

میهمونو   پول خون  گرون  اندازه  رو  آجیل  و  شیرینی  میوه،  عیده،  االنم  کنن! 

 باباشون قیمت گذاشتن! خب پولم نرسید دیگه...

میوه همان  ناچار  نهمهدخت  لکههای  و  درشت  داخل چندان  برداشت،  را  دار 

 سینک ریخت و مهران وارد حمام شد و در را بست.  
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این پری چشم سفید! معلوم نیست  خوام یه کم پول جمع کنم، برم دنبال  می  -

کجا گذاشته رفته... بیارمش خونه دو تا بزنم تو سرش که بشینه مثل آدم زندگی 

 کنه!  

 ای از روی حرص به در زد و گفت: مهدخت لب فشرد و سمت حمام رفت، تقه

خوای بزنی تو سرش نرو! کی که میگی میری دنبالش خوبه، ولی اگه میاین  -

ین دختر حیوون نیست که بزنی تو سرش و افسار ببندیش خواین بفهمشما می 

کنه، نه تو سری! یک ذره اگر  کنه، توجه رام میرام بشه، دختر رو محبت رام می

 فهمیدین االن حال و روز من و پری این نبود!  تو و بابا این چیزا رو می

که  دار گفت و باز سمت آشپزخانه رفتآخرین جمالت را با صدایی لرزان و بغض

 صدای مهران بلند شد:

 ذارم میارمش خوبه؟خب بابا آبغوره نگیر توام! میرم دنبالش، رو سرم می -

 و به دنبال حرفش، صدای شر شر آب از حمام بلند شد. 

*** 
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ای طول نکشید که از  اهلل گفت و زنگ خانه را فشرد، لحظهمطهره زیر لب بسم

 ای بلند شد.حیاط خانه، صدای بم و مردانه

 بله، اومدم.  -

اش که  های گرد و مشکیدر باز شد و مهران که سر تا پا سیاهپوش بود، با چشم

در  بی لبش،  پشت  سبیل  از  باریک  ردیف  یک  آن  و  نبود  مهدخت  به  شباهت 

چارچوب در ایستاد. رهام جلو رفت و با لبخند محوی سالم و احوالپرسی کرد و  

هام وارد شد و به دنبالش مطهره،  تسلیت گفت، مهران از جلوی در کنار رفت و ر 

 رباب و عسل نیز وارد حیاط شدند. 

ی خانه مهدخت جلوی در سالن به استقبال آمد و سمت سالن کوچک و ساده

هدایتشان کرد. مطهره و رباب کنار هم روی تشکچه نشستند و عسل و رهام  

 سمت دیگر سالن و مقابلشان.  

م و  شدند  آشپزخانه  وارد  برادر  و  که  خواهر  بود  ریختن  چای  مشغول  هدخت 

 ای گفت: مهران کنار گوشش با صدای آهسته

 اینا چه ربطی به هم دارن همه با هم اومدن؟ چه خبره؟! -
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 مهدخت مضطرب هیس گفت و جواب داد:

خانوادگی  - می دوست  من  دیدن  اومدن  برو ان،  باشه؟  خبر  چه  خواسته 

 دستی ببر برای میوه. پیش

ن شد، دیدن عسل او را یاد کیوان انداخته بود و قلبش  و باز مشغول چای ریخت

زد. سینی چای را برداشت و سمت سالن رفت، مهران مشغول تعارف میوه تند می

 بود و مهدخت شروع به تعارف چای کرد. 

طور که فنجان  به رهام که رسید، لبخند عمیقی روی لب رهام نشست و همان 

 داشت لب باز کرد:چای را برمی

خواست همچین یه تنبیه درست که امروز وقتش نیست، وگرنه دلم میحیف    -

و درمون بشی! منه بدبخت راه افتاده بودم دنبال کارای قانونی، که از طریق قانون 

 بتونم پیدات کنم! رفتی واسه خودت حاجی حاجی مکه!

 مهدخت با شرمندگی لبخند زد و گفت: 
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باشم و نیاز به خلوت داشتم. اون  خواست تنها  واقعا شرمندتونم، دلم فقط می   -

 داد. خونه و اون محله عذابم می

اش تمام شد، ظرف میوه را وسط سالن گذاشت و کنار رهام مهران که پذیرایی

 روی قالی نشست و لب به اعتراض باز کرد:

ی خودمون برداشته آورده مستأجری،  ام، ما رو از خونهواال به خدا منم شاکی   -

 ی زبون نفهمی افتادیم؛ خدا نصیب گرگ بیابون نکنه!  ونهاونم گیر چه صابخ

لحظه و  نشست  مطهره  کنار  زیر مهدخت  به  سر  رهام  شد،  حاکم  سکوت  ای 

 انداخته و لحنش جدی شد و لب باز کرد: 

راستش ما امروز فقط دید و بازدید ساده نیومدیم، اومدیم یه حرفایی بزنیم که   -

 شاهلل به خیر و خوشی ختم بشه.ان

 مهدخت و مهران نگاهی به هم انداختند و دخترک آهسته گفت:

 شاهلل!خیره ان -

 نگاهی به مهران رو به مهدخت پرسید:رهام با نیم
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 آقا مهران چقدر در جریان اتفاقات و ماجراهایی که پیش اومده هستن دخترم؟  -

 مهدخت نگاه هراسانش سمت عسل چرخید که رهام آسوده خاطر گفت: 

 دونه، نگران نباش! عسل همه چیز رو می -

 دخترک خجول سر روی شانه خم کرد و جواب داد:

ردم که درکم کرد و راضی دونه، براش تعریف کمهران هم، همه چی رو کامل می  -

 شد از اون محله بریم. 

 رهام سر جنباند و لب زد:

اطالع  خوبه... پس حاال باید بگم یه موضوعی هست که فقط شما دو نفر ازش بی  -

 هستین و ما هم اومدیم تا همین رو بگیم!

مهدخت در سکوت و انتظار چشم به رهام دوخته بود، رهام نفسی بیرون داد و  

 گفت:

چینی کنم، اما... اما اصل مطلب اینه که دونم چجوری بگم؟ چجوری مقدمهینم  -

 برای ازدواج تو و کیوان مانعی نیست!  
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دخترک که اصال انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت، دلش هری فرو ریخت و  

 متحیر به رهام نگاه کرد و زیر لب گفت: 

 چی میگین؟ یعنی چی آخه؟   -

کرد یک یاری نمی و رباب بین هم چرخید و زبان هیچ  نگاه مستأصل رهام، مطهره

هایی به اشک نشسته، صدایش را از گلو آزاد تا حرفی بزنند که عسل با چشم 

 کرد: 

تونی با کیوان حاتمی ازدواج کنی، اما  درسته که از لحاظ شرع و قانون، تو نمی  -

 کنه!  هیچ شرع و قانونی تو رو از ازدواج با امین جلیلی منع نمی

 زده به عسل چشم دوخت و زمزمه کرد:مهدخت مات

 امین جلیلی؟!   -

 های عسل را نوازش کرد و دخترک بغضش شکست و نالید: اشک گونه

 کیوان برادر خونی من نیست مهدخت!  -
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مهدخت مات و مبهوت، به عسل زل زده بود و با کمی مکث سرش را به طرفین  

 تکان داد، پوزخندی زد و لب باز کرد:

 اله... دروغه! مح -

آلود  رباب از جا برخاست و عسل را در آغوش کشید تا آرام بگیرد، مطهره بغض

 گفت:

خیلی    - کیوان  وقتی  رباب  خانومه،  رباب  پسر  کیوان  حقیقته!  دخترم...  نه 

تو بیمارستان رها   کوچیک بوده، به خاطر یه سری مسائل و مشکالت زندگی، 

به فمی اون رو  قبول می کنه و دکتر خدابیامرز  اسم  رزندی  کنه. کیوان حاتمی 

ی اون رو برای  پسر دکتر هستش که همون بچگی فوت میشه و دکتر شناسنامه 

 داره! کیوان یا همون امین جلیلی برمی

مهدخت انگار که سرش مثل بادکنکی پر از هوا باشد، حس گیج و منگی داشت. 

را مقابل خودش  . لیوان آبی  کشید و دیدش تار شده بود هایش سوت میگوش

های  دید و نگاهش به زحمت سمت مطهره چرخید. مطهره کمی لیوان را به لب

 ی دخترک نزدیک کرد و گفت:خشکیده
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 بخور مادر... بخور حالت جا بیاد.  -

 ای آب نوشید.  هایش روی گونه غلتید و جرعهپلک بر هم زد و مروارید چشم

 االن کیوان کجاست؟ -

 رهام بالفاصله گفت: مهدخت این را پرسید و 

االن بیرون تو ماشین نشسته، اگه آقا مهران و خودت موافق باشی بگم بیاد و    -

 با هم صحبت کنید!  

 مهدخت گنگ لب زد:

 صحبت؟!  -

 رباب در جوابش گفت:

ی بین شما دو نفر باخبر هستن دخترم، عسل هم به عنوان دختر همه از عالقه  -

بهزاد، هیچ مخالفتی نداره و اومده تا بهت ثابت کنه که کامال راضیِ، حاال که مانع 

تون نیست، اگر آقا مهران رضایت بده، بگیم کیوان بیاد و  شرعی و عرفی بین

 حرفاتون رو بزنید. 
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 سته گفت: مهران سر کج کرد و آه

خوام، هر چی خود مهدخت  من که جز خوشبختی چیزی برای مهدخت نمی  -

 بگه! 

نگاه منتظر همه سمت مهدخت چرخید و دخترک لب گزید و سر به زیر انداخت، 

 رهام از جا برخاست و لب از لب برداشت: 

 من میرم کیوان رو بیارم.  -

، سمت اتاق کوچک با رفتن رهام، دخترک طاقت ماندن نداشت و از جا برخاست

و نُه متری که انتهای سالن بود رفت و کنج اتاق نشست. زانوهایش را بغل گرفت 

 گریست. و سر روی زانوها گذاشت و می

گرفت.  لحظه باال  را  سرش  آهسته  و  پیچید  مشامش  در  آشنایی  عطر  بعد،  ای 

تیله دو  به  ماند  خیره  اشکنگاهش  و  رنگی  در ی  نفس  دیدنشان  با  که  آلود 

کدام شد. هر دو رو به روی هم نشسته و زبان در دهان هیچاش حبس مینهسی

خورد و هایشان پی در پی روی گونه سُر میچرخید تا حرفی بزنند، اشکنمی

 هایشان کند شده بود. نفس
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 دخترک چند بار دهانش را باز و بسته کرد تا صدایش را آزاد کرد.

تر بودم تا  مادرم... که من به نرسیدن... راضیخدا... به خاک پدر و    ب... به... به  -

 دیدن غم تو کیوان!  

 ای تلخ بر لبانش گفت: کیوان با خنده

 های تو! ترم تا دیدن اشک اما به خدا من به تحمل غم راضی -

اش کشید. دست توی جیب در پی حرفش، پر شال دخترک را گرفت و روی گونه

 ت گرفت و با لبخند، لب زد: فرو برد و تسبیح فیروزه را مقابل مهدخ

 این یادگار تو بوده، مگه نه؟!   -

های  ای روی دانهمهدخت میان گریه لبخند زد و تسبیح را از کیوان گرفت، بوسه

ی تسبیح زد. لحظاتی به درددل میان آن دو گذشت، کیوان از گذشته و  فیروزه

اش؛ بعد  هاییگفت و مهدخت از آوارگی و تن اش و برمال شدن آن راز میکودکی

هایشان به سالن برگشتند. کیوان کنار مهران  از کمی صحبت و آرام گرفتن قلب

 نشست و مهدخت کنار عسل، رهام نفسی تازه کرد و گفت: 
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همه  - عزادار  اگر  مهران  آقا  و  خانوم  مهدخت  که  حاال  باشند،  موافق  جمع  ی 

ی  ای یه عقد ساده هستن و سالگرد بهزاد هم هنوز نرسیده، بعد از چهلم، بریم بر 

شاهلل بعد از سالگرد آقاجمال خدابیامرز، مراسم عروسی رو بگیریم،  محضری و ان

 موافقید؟ 

 همه سکوت کرده بودند و مهدخت نگاهی به مهران انداخت که گفت: 

 شاهلل خوشبخت بشی.مبارکه آبجی، ان -

ر حیاط به پیشنهاد مطهره خانم، آن شب را همگی برای شام دور هم بودند و د

باصفای منزل مطهره، داخل ایوان نشسته بودند. پرهام و کیوان مشغول آماده 

کردن کباب روی منقل بودند و بوی دود، آتش و گوشت در فضا پراکنده بود.  

مشغول  چای،  نوشیدن  حین  و  نشسته  یکدیگر  کنار  مهران  و  رهام  حامین، 

 صحبت کردن بودند.

کرد، در فضای حوض با رباب خانم بازی میهای الهه و لِنا که کنار  صدای خنده

حیاط پیچیده بود و مطهره داخل آشپزخانه برنج، ساالد و مابقی وسایل شام را 

 کرد.  آماده می 
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ی تلوزیون  آلودش به صفحهای از سالن روی مبل نشسته و نگاه اخمعسل گوشه

 بود که مهدخت کنارش نشست.  

 تونیم با هم حرف بزنیم؟می -

 ف، تنها نگاهش کرد و مهدخت پرسید:حرعسل بی

 از من بدت میاد؟ -

 زد جواب داد: دخترک با صدایی که غم در آن موج می

دیدم نگاهت به نه، اما دروغ چرا... حسم مثل قبل نیست! با چشای خودم می  -

 هایی بوده! هایی بوده، خاطرهها حتما محبتعکس بابا رو! پشت این نگاه

 مهدخت نگاهش را به زمین دوخت و گفت:

حق داری! اما باور کن من اون موقع شرایط بدی داشتم. ناخواسته و سر یک   -

نما! هرروز کتک، هرروز تحقیر، تو  کاری آبروم به باد رفت و شدم انگشتندونم

خواست منو بده به یه آدم سن باال... دکترم سنش  خونه زندانی بودم. بابام می 

، اما شخصیت دکتر کجا و اون قمارباز عیاش کجا! دست به دامن پدرت  باال بود
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ی خدا هم راهی جز عقد کردنم واسش نموند، یعنی  شدم تا نجاتم بده، اون بنده

خواد من ازدواج کنم تا آبروش حفظ بابام مجبورش کرد... گفت به جز پول، می

به قول خودت دورغ چرا... می از  خواستم تو زندگی دکتر  بشه.  موندگار بشم، 

 ترس اینکه دوباره تنها نشم، اما دکتر همیشه منو پس زد. 

 های سرد عسل را میان دست فشرد. نگاهش را باال گرفت و دست

ی عمر بدهکارتم، مدیونتم، تو رو جون هرکس که دوست  عسل من برای همه  -

ما پرستی ازم بدت نیاد. من قصد وارد شدن تو زندگی شداری، به هرچه که می

و خراب کردن روابطتون رو نداشتم، من چشمم دنبال پول نبود، من فقط یه آدم  

تنها و بدبخت بودم که برای نجات خودم به هر ریسمونی چنگ انداختم. ببخش  

 منو عسل!  

 های عسل را خیس کرد و لب باز کرد:اشک گونه

وقعیتی نباشه  کردم. آدم تا تو یه معیبی نداره، شاید منم بودم همین کار رو می  -

تونه درک کنه! زمان نیاز دارم، تا با دلم کنار بیام. از یه طرف حقیقت بیماری  نمی
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بابا، ازدواجش با تو فکرم رو درگیر کرده و از یه طرف تنها کسی که دارم، کیوان...  

 اونم که...

 ی حرفش را نزد، تنها زمزمه کرد:آه از سینه بیرون داد و ادامه

 کنه! چیز رو درست مین همهدرست میشه، زما -

 پرهام وارد خانه شد و گفت: 

 مامان کباب حاضره، همون تو ایوون سفره پهن کنم؟ -

 آره پسرم، بیا سفره رو ببر تا من چلو رو بکشم. -

 ی عسل را بوسید و از جا برخاست و لب زد:مهدخت گونه

 برم کمک... -

پزخانه رفت، پرهام که  عسل نیز به دنبال مهدخت از جا بلند شد و سمت آش

ها به آشپزخانه برگشت که لِنا به دنبالش  سفره را پهن کرده بود برای بردن ظرف

 اش صدا زد:دوید و با لحن شیرین کودکانه

 داداش پرهام یه لیوان آب میدی بهم؟  -
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 ابروهای پرهام در هم نشست و با اخم غلیظی به دختر بچه نگاه کرد و تشر زد:

 داش توام؟ کی گفته من دا -

هایش ورچید، اشک در چشم  لِنا از لحن تند و نامهربان پرهام به خود لرزید و لب

 گر گفت:نشست که مهدخت متعجب و مالمت

 عه... آقا پرهام! -

 لنا را در آغوش کشید و مهربانانه نوازش کرد: 

 بیا عزیزم من بهت آب میدم.  -

نا لیوان آبی پر کرد و دستش داد. آلود مطهره به پرهام، برای لِ و مقابل نگاه حرص

با   دختربچه همراه آب، بغضش را فرو برد و وقتی دست از آب خوردن کشید، 

 هایش را پاک کرد و رو به پرهام با غیظ گفت: پشت دست خیسی اطراف لب

 ذاره! یالقوز بداخالق!  گفت پسر یالقوزش نمیحاال فهمیدم چرا بابام می  -
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زی کرد و دوان دوان سمت حیاط رفت. عسل، مهدخت دراو به دنبال حرفش زبان

شان را در گلو نگه داشته بودند، رنگ پرهام از عصبانیت  و مطهره به سختی خنده

 ی فرو خورده!ها از شدت خندهسرخ بود و رنگ آن

ها را برداشت،  پرهام نگاه چپ چپی به مادرش و دخترها انداخت و با غیظ بشقاب

قدم  حیابا  سمت  تند  فوری های  مطهره  و  خندیدند  پقی  رفتنش  با  رفت.  ط 

 اش را جمع کرد و گفت: خنده

 خدا امشب رو بخیر بگذرونه! این و یزدانی امشب کار دستمون ندن خوبه!  -

 خیال سرش را تکان داد و جواب داد:مهدخت بی

 نه بابا... بچه که نیستن!   -

ی با آمدن رباب به خانه، بحثشان را عوض کردند و باز مشغول آماده کردن سفره

 شام شدند. 

*** 
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جا  خانم شب را آنها رفته بودند و مهدخت به اصرار مطهرهاواخر شب بود، مهمان

از شیطنت بعد  الهه  بود.  با مانده  و مهدخت  بود  برده  تازه خوابش  بسیار،  های 

و کش و قوسی به تنش داد. از جا برخاست تا  رخوت او را روی تشک گذاشت  

 شد و ممکن بود خواهرش سرما بخورد. های شب سرد می پنجره را ببند، نیمه

لحظات   تمام  است،  فکر  در  عمیق  و  کنار حوض نشسته  که  پرهام شد  متوجه 

اخم او و  به  تنیدهمهمانی حواسش  را روی سرش  های در هم  بود. روسری  اش 

با قدم ها را که سر و صدا از خانه بیرون رفت. پلهآهسته و بی  هاییانداخت و 

 اش شد و نگاهش را باال گرفت. رفت، پرهام متوجهپایین می

 مزاحم نیستم؟ اومدم حرف بزنیم. -

 مهدخت این را پرسید و پرهام با نیمچه لبخندی پاسخ داد:

 نه... چه مزاحمتی؟! بیا بشین.  -

 ای به پرهام انداخت.ن و خواهرانهبا فاصله کنارش نشست و نگاه مهربا

 مشکلت با یزدانی چیه؟ -
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مقدمه و مستقیم این را از پرهام پرسید و او سر به زیر انداخت، بعد از کمی بی

 مکث جواب داد: 

خوره،  خواد مادرم ازدواج کنه! به غیرتم برمیبا یزدانی مشکل ندارم، دلم نمی  -

 مشب عروسیِ...مو به تنم سیخ میشه به خودم بگم مثال ا

ای نامعلوم دوخت و مهدخت لبخند مابقی حرفش را بلعید و نگاهش را به نقطه

 محوی زد و گفت: 

سوزه که الکی حساسی به خدا پرهام، چه اشکالی داره؟ دلت برای مادرت نمی   -

جوونیش رو تو تنهایی گذرونده؟ میانسالی و پیری رو هم تنها بگذرونه؟ به خدا 

م و  درد  جور  می هزار  اینو رض  تو  افسردگی،  آلزایمر،  جونش.  از  دور  گیره 

 خوای؟می

کنیم، برمش مسافرت، تفریح، ازدواجم کنم مشترک زندگی میذارم، مینمی  -

 تر هم میشه! تازه دورش شلوغ

 مهدخت هوفی کشید و لحنش کمی تند شد و معترضانه گفت:
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طرافیانت درست  خوای یه زندگی سخت واسه خودت و اچرا پرهام؟ چرا می  -

پیدا   مشغله  اونقدر  بگیری  که  زن  راحته؟  زندگی  مسئولیت  کردی  فکر  کنی؟ 

خوای هوای  ی خودت ازت گله کنن، بعد چجوری می کنی که گاهی زن و بچهمی

مادرت رو داشته باشی؟ یه نگاه به زندگی مردم بنداز... اکثر خانوما گله دارن که  

خوای مسئولیت  ان، بعد تو میخسته  ذاره واسشون، همیشهشوهرشون وقت نمی

هات، مادرت و همه  کنی زنت، بچهمادرت رو هم گردن بگیری؟ بعدش فکر نمی

 اذیت میشن؟ 

 پرهام ابرو در هم کشید و لحن او هم حاال تند شده بود.

جوری که شما داری میگی پس تمام مردهایی که مادرشون خوبه دیگه... این  -

 د ببرن تحویل آسایشگاه بدن و خالص... کنه بایباهاشون زندگی می

زنم،  من کی اینو گفتم؟! پرهام من در مورد مادرای پیر و سن باال حرف نمی   -

اتفاقا اونا رو باید آورد پیش خودمون تا تنها نباشن! مادر تو جوونه، سنی نداره،  

تونه تشکیل خانواده بده. گناهش چی بوده زیر بیست سالگی مطلقه شده، می

تا مبادا تمی این کارو نکرده  اما  ازدواج کنه،  ونست همون وقتی که بچه بودی 
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آینده فکر  اون  باال سرت.  بیاد  بدی  اون  ناپدری  فکر  به  اصال  تو  اما  بوده  تو  ی 

 نیستی! 

 پرهام سکوت کرد و با اندک تعللی لب باز کرد:

 مامان بهت گفت رفتیم خواستگاری نسیم؟ -

 ب و مشتاق گفت: مهدخت ابرو باال پراند و متعج

 نه...! کی؟  -

 روز اول عید... رفتیم اما... -

 اما چی؟ -

 دستی روی صورتش کشید و نفسش را بیرون داد:

نسیم هم واسه همین مشکل بهم جواب منفی داد، یعنی منفی که نه... شرط    -

 گفت من خودخواهم که مانع شدم! گذاشت که باید مادرم ازدواج کنه! می

 فت و نگاهش را از پرهام گرفت.اش گرمهدخت خنده

 آره بخند، به بدبختیم بخند!  -
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زد و تالش داشت آن را پنهان کند،  مهدخت با صدایی که خنده در آن موج می

 گفت:

 خب پرهام راست گفته دیگه... حرف حق زده!   -

ی زرشکی رنگش کشید و لب پرهام از جا برخاست و دستی به پیراهن چارخانه

 زد:

 شب بخیر آبجی.  -

 رفت، مهدخت صدایش را باال برد: های کوتاه سمت خانه میهمانطور که با قدم

هم   - و  میشی  هم خودت خوشبخت  تصمیم درست  یه  با  کن!  فکر  حرفام  به 

 مادرت. شب بخیر! 

*** 

ی قالی قرمز رنگ پهن بود و صدای آب ای رنگ و رو رفتههآفتاب ظهر روی گل

رسید، پیرزن صاحبخانه مشغول شستن حیاط بود و جارو از حیاط به گوش می

 کرد.و طبق معمول غرولند می 
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ریزه تو حیاط، جور چِک چِک چِک میبره، میاره، روغنش همینموتورش رو می  -

کمر درد و پا دردم حیاط بشورم.  عین خیالشونم نیست! منه بدبخت باید با این  

 روز اول میان میگن ما کسی رو نداریم، بعد پنج تا پنج تا مهمون میاد واسشون... 

توجه به غرولندهای زن، مشغول جمع کردن وسایلش بود که صدای  مهران بی

سالم علیک مهدخت را از داخل حیاط با زن همسایه شنید. لحظاتی بعد صدای  

 تر شد.مهدخت نزدیک و نزدیک 

 شورم. بچه رو بخوابونم!  خانوم. خودم میام میچشم... چشم حاج -

هایش وارد خانه شد و کالفه نفسش را بیرون داد، در را محکم و به دنبال حرف 

 بست.

 کنی؟سالم... چکار می -

 گذاشت گفت: زد و داخل کوله میمهران همانطور که پیراهنی را تا می

 دنبال پری! خوام برم علیک سالم، می -
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قدم با  کودک  و  گذاشت  پایین  بغلش  از  را  الهه  سمت  مهدخت  کوتاه  های 

 عروسکش رفت.  

 ردی ازش پیدا کردی؟ -

 لباس دیگری داخل کوله چپاند و جواب داد: 

از  آره، می  - بلیط،  بوده پی  از رفیقاش رفته  با یکی  آبادان،  با قطار رفته  دونم 

 اش آبادانه. و هم داد خونهزبون اون بیرون کشیدم. آدرس یه نفر ر 

 مهدخت ملتمسانه گفت: 

دیدیش مهران  - اگه  بیارش.  زبون خوش  با  خدا  رو  تو  دیگه...  نره  یادت  جان، 

 تندی نکن خب؟  

 باشه، کاریش ندارم.  -

آن و  رفت  بود  طاقچه  روی  که  مدارکش  همانسمت  برداشت،  را  که  ها  طور 

 کرد گفت:مرتبشان می 
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ی مطهره خانوم، جا نمون. برو خونهگردم، تو هم اینمن معلوم نیست کی بر  -

دونه پری رو کی و کجا پیدا بعد از چهلم عقد کن؛ منتظر نمون من بیام. خدا می 

 کنم! راستی... 

 مکث کرد و نگاهش را باال گرفت.

 به نسیم گفتی کار من و پری بوده؟ -

 مهدخت با لحنی مغموم جواب داد: 

فقط پری رو گفتم، اون روزا حال خودم سر جریان کیوان بد بود. فقط گفتم    -

 دور پری رو خط بکشه! 

 مهران با پشیمانی سر تکان داد:

ی عمر کمرمون خم بهش بگو خیالش راحت، یه جوری چوب خوردیم که همه  -

از این به بعد مثل آدم   باشه، تا دم مرگ رفتم و برگشتم. بگو حالل کنه بلکه 

 تونیم زندگی کنیم.ب

 کوله را روی دوش انداخت و پرسید:
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 کاری نداری؟  -

 هایش از اشک پر شد و لب زد:ی چشمکاسه 

 خبر نذار.خدا به همراهت... منو از خودت بی -

لحن  با  و  بود  به هم خیره  نگاهشان  ایستاد،  مقابلش  و  آمد  قدمی جلو  مهران 

 مالیمی گفت:

چسبم به کار، زندگی رو سر و سامون برگردم میدعا کن پری رو زود پیدا کنم،    -

میدم. مامان نیست... بابا نیست... ما که هنوز هستیم، باز دور هم جمع میشیم، 

 گیره مگه نه؟باز زندگیمون سر و سامون می 

 اش لغزید: مهدخت پلک زد و قطره اشکی روی گونه

 گیره، همه چی درست میشه! آره داداش... سر و سامون می  -

ران سرش را جلو برد و پیشانی خواهرش را بوسید، لبخند کجی به مهدخت  مه

 زد و نگاهش سمت الهه چرخید. خم شد و الهه را بوسید.
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اش کرد، جلوی در که رسیدند،  مهدخت ظرفی از آب پر کرد و همراه قرآن بدرقه 

 مهران از زیر قرآن رد شد و خداحافظی کرد؛ بوی نم خاک در کوچه بلند شد...

تا دور ب به خانه برگشت. نگاهش دور  ا رفتن مهران، مهدخت دلگیر و غمگین 

خانه چرخید و با اندک تعللی شروع به جمع کردن وسایلش کرد. ساعتی بعد، 

 همراه با چمدان کوچکی و بچه به بغل، سوار تاکسی زرد رنگ شد.

*** 

اولین برداشت،  سجاده  روی  از  را  تسبیح  و  داد  سالم  را  نمازش  ی  دانه  پرهام 

به   نگاهی  شد.  بلند  خانه  زنگ  صدای  چرخاند،  انگشتاتش  بین  که  را  تسبیح 

تر مشغول نماز خواندن بود، از جا برخاست و مادرش انداخت که چند قدم عقب

سمت آیفون رفت. تصویر مهدخت را دید و کلید را فشرد، متوجه چمدان و بار  

ی حیاط به هم رفت. نیمهسنگین مهدخت شد و برای کمک به او از خانه بیرون  

 ی چمدان را از مهدخت گرفت و گفت: کرد، دسته رسیدند و حینی که سالم می

 جا!  اومدی، خوشحالم که دوباره برگشتی اینخوش -

 مهدخت خندید و خجول لب باز کرد: 
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 ی شاه والیت، هر جا رود پس آید!سکه -

 ای جواب داد:پرهام با تک خنده

 اری، این چه حرفیه؟! شما عزیزی، خونه متعلق به خودتونه. نه بابا... اختیار د -

اون    - تو  تنها  منم  برگرده!  نبود کی  معلوم هم  راستش مهران رفت مسافرت، 

 جا!کردم، اومدم اینخونه دق می

 شاهلل. کار خوبی کردی، خیر باشه ان -

قدم  آهسته  سرش  پشت  الهه  همراه  مهدخت  و  برد  باال  پله  از  را  چمدان 

اشت. به باالی پله که رسید، چمدان را پشت در گذاشت و خواست برگردد دبرمی

 ای درنگ کرد و ایستاد، مهدخت متوجه شد و گفت:که لحظه

 خواستی بگی؟چیزی می -

 با کمی این پا و آن پا کردن، لب باز کرد:

 خواستم بگم من...اوم... من... می -

 مهدخت با اخم ظریفی پرسید:
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 شما چی؟  -

 من دیگه مخالف ازدواج مادرم نیستم، اما... -

 مهدخت با خوشحالی لبخندی زد و با شعف پرسید:

 اما چی؟ -

 اما نه روی این رو دارم به مادرم بگم نه به یزدانی! -

 مهدخت از سر ذوق لبخند عمیقی زد و گفت: 

 اش رو بسپر به من... ممنون که گفتی.بقیه -

*** 

های کوتاه آویز پهن کرد و با قدم اک را هم مطهره روی رختآخرین لباس نمن

کرد،  را کمی صاف  و کمرش  کاناپه نشست  با خستگی روی  رفت،  سمت خانه 

جا دراز بکشد که گوشی زنگ  هایش را به دو طرف کشید و خواست هماندست 

ی اتاق پرهام انداخت و مردد نگاهی به در بستهی یزدانی بود. نیمخورد، شماره

 گوشی را برداشت.
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 الو، بفرمایید.  -

 سالم مطهره خانوم، خوب هستید؟ عصر بخیر.  -

 با لبخند ملیحی جواب داد:

 سالم، ممنون. وقت بخیر، شما خوبید؟ -

 شُکر بد نیستم، آقا پرهام خوبن؟  -

 به خوبی شما، ممنون. بفرمایید...  -

 یش کشید.هارهام آن سوی خط لبخندی روی لب نشاند و با زبان روی لب

 اوم... مزاحمتون شدم برای یه عرض مجدد! برای امر خیر!  -

 مطهره لب گزید و ابرو کج کرد:

 آقای یزدانی ما با هم قبال صحبت کردیم. گفتم پسرم راضی نیست و ...  -

 رهام میان حرفش پرید و گفت: 

 بار فرق داره.بله درسته حرف زدیم، اما این -
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 مطهره با ارتیاب پرسید:

 فرقی؟! چه -

خود پرهام به مهدخت گفته که دیگه مخالفتی نداره و مهدخت هم با من تماس    -

 تونید از خودشون بپرسید!گرفت و اینو گفت، می

اش حبس شد، سکوت کرده بود  قلب مطهره بنای تپیدن گرفت و نفس در سینه

 و رهام لب زد:

 مطهره خانوم؟!   -

 مطهره به خودش آمد و دستپاچه گفت:

 .. چیز... اوم... من... من باید خودم با پرهام حرف بزنم.عه. -

 یعنی من دروغ میگم مطهره خانوم؟ -

 مند پرسید و مطهره هول هولکی جواب داد:رهام این را گالیه

 خوام خاطرم جمع بشه!خوام ازش مطمئن بشم، مینه... نه اصال... اما من می -
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زنم و اگر  چشم، پس شما صحبت کنید، من یک ساعت دیگه مجدد زنگ می  -

 خانوم مزاحمتون بشیم.به توافق رسیده بودین که فرداشب با حاج

ز  هایش از عرق خیس بود، صدایش اخون به صورت مطهره دویده بود و دست

 لرزید و گفت:شرم می 

 باشه، یک ساعت دیگه زنگ بزنید.  -

جا روی  رهام تشکر کرد و با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد. مطهره همان

که به اتاق پرهام برود و با او صحبت کند شرم کاناپه خشکش زده بود و از این

باز شد و مطهره نگاهش سمت در چرخید، پرهام آهسته اتاق  جلو    داشت. در 

 آمد و مادرش سر به زیر انداخته بود.

 یزدانی بود نه؟  -

 مطهره نگاهش را باال گرفت و گفت: 

خوام دلت ناراضی باشه، اگه به خاطر شرط نسیم میگی، من میرم  پرهام... نمی  -

 کنم. نسیم رو راضی می
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 ! من خودخواهم، شما به فکر من بودی ، اما من...اسنه مامان، حق با بقیه -

منتی این چه حرفیه پسرم؟ من وظیفه  - به خدا  بودم.  مادرت  دادم،  انجام  مو 

 ندارم سرت! 

 پرهام به زحمت لبخندی زد و گفت: 

میمی  - منت  نمیگم  زندگی دونم،  مهدختِ! شما حق  با  شاید حق  اما...  ذاری 

 داری، بسه هرچقدر عمرت رو پای من گذاشتی. 

 داد: هایش نشست و ادامه ای تلخ روی لبخنده

وقت عادت نداشتم ببینم محبتت رو به  دونی خب... هیچنگاه نکن ناراحتم، می  -

من با کسی تقسیم کنی، نه خواهر و برادر داشتم، نه پدر! همیشه تمام توجه و 

تونم ببینم دو نفر دیگه هم محبتت به من بوده... لوس شدم، بچه ننه شدم، نمی 

 میشم.  تو قلبت جا گرفتن، اما توجهی نکن، خوب

های بلند از  زیر لب زمزمه کرد:» امیدوارم خوشبخت بشی.« و بالفاصله با قدم 

خانه بیرون رفت. صدای بر هم خوردن درب خانه، دلش را لرزاند. حق با پرهام  
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ها زندگی دو نفره، هردویشان را به یکدیگر وابسته کرده بود، چه بسا بود، سال 

گرفت؛ وقت حس تنهایی و افسردگی می کرد، مطهره  اگر پرهام هم ازدواج می

 شدند. شان را با دیگری سهیم میآن رسیده بود تا هر دو تنهایی

*** 

شدند و شبی آرام  ی شب پدیدار میها یکی پس از دیگری در آسمان تیرهستاره

میوه و  نشسته  غذاخوری  میز  پشت  خانم  مطهره  بود.  بهاری  را  و  شسته  های 

 چید، پرهام وارد آشپزخانه شد و گفت:کرد و داخل ظرف میخشک می 

 االن دیگه باید برسن نه؟!  -

 آره مادر، گفتن بعد از اذان مغرب میان. -

های ریز کرمی  ای شکالتی رنگ با گلپرهام نگاهی به اطراف انداخت و چادر قهوه

 را روی صندلی دید و پرسید:

 خوای این چادر رو بپوشی؟! می -

 ه شد و آشفته لب زد:نگاه مطهره سمت چادر کشید
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 آره... چطور؟ سَبُکه؟  -

 نه... چرا چادر سفید برنداشتی؟ -

 ها شد.های مطهره رنگ گرفت و باز مشغول چیدن میوهگونه

 کشم، دختر هجده ساله که نیستم!  خجالت می -

 باشه... شگون نداره. -

 سمت صندلی آمد و چادر را برداشت.

 بذار چادر سفیدت رو بیارم.  -

 شه! یه صحبت کردن عادی دیگه. بذار همین خوبه! نه مادر... به خدا روم نمی -

 بار پرهام تشر زد:این

 عه مامان! با رخت و لباس تیره خوب نیست میگم. -

صدای زنگ خانه بلند شد و مطهره دستپاچه از جا برخاست، چادر را از دست  

 پرهام گرفت و گفت: 
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 یگه دیره... برو در رو باز کن! د -

 باشه، ولی برای عقد، باید سفید بپوشی!  -

 مطهره چشم درشت کرد و نهیب زد:

 دِ میگم برو پسر!  -

پرهام ریز خندید و سمت آیفون رفت. طولی نکشید که صدای رهام، لنا، زن و 

 مردی مسن که پدر و مادر رهام بودند به گوش رسید. 

نداخت و برای استقبال سمت پذیرایی رفت. ابتدا مردی مطهره چادر را روی سر ا

ای رنگ وارد شد و با قد بلند با موها و محاسن سفید، با کت و شلواری سورمه

خوشرویی احوالپرسی کرد، بعد از آن زنی با قد متوسط و کمی تپل وارد خانه  

 شد، با دیدن مطهره بعد از احوالپرسی از سر شوق گفت: 

گفت پسر جوون داری! اصال بهت نمیاد. قالی  اکبر، رهام میماشاهلل هزار اهلل  -

 کرمونی هزار ماشاهلل.
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آمیز و مشتاق پدر و مادر رهام، مدام رنگ به رنگ  های تحسینمطهره مقابل نگاه 

و تشکر میمی پذیرایی شد  در  و همگی  وارد شدند  و دخترش هم  کرد. رهام 

م پرهام  و  رفت  آشپزخانه  سمت  مطهره  بود. نشستند.  نشسته  مهمانان  قابل 

و   گندمی  پوست  رهام  که  شد  متوجه  و  انداخت  رهام  مادر  و  پدر  به  نگاهی 

از مادر به ارث برده و قد بلند و بینی های مشکی  و لبچشم  های باریکش را 

 اش را از پدر. کشیده و قلمی 

 کرد و گفت: آمیز نگاهش میلنا با لبخندی شیطنت

 قوز؟دیدی آخرش داداشم شدی یال -

 ای کرد و جواب داد:بار تک خندهرهام بالفاصله دخترش را تشر زد و پرهام این

 ای هستی تو! خدا بخیر بگذرونه... عجب آتیش پاره -

 اش لب باز کرد:نمایی رو به نوهخانم یزدانی با لبخند دندان 

خواد سروسامون بگیره.  حاال نه که بابای خودت یالقوز نبوده! تازه امشب می  -

 شاهلل آقا پرهامم بزودی یه عروس خوشگل و خانوم واسه مادرش میاره.ان
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مطهره با سینی چای وارد شد و مشغول تعارف چای شد. بعد از آن کنار خانم  

 هایشان گل انداخت.یزدانی نشست و صحبت

های نهایی و قول و قرارشان، سمت چند لحظه بعد مطهره و رهام برای صحبت

های چرم مشکی رنگ نشستند. میز  مقابل هم، روی مبل  اتاق رفتند و هر دو

های  شان بود و روی میز دو لیوان شربت و ظرف کوچکی از شیرینیکوچکی بین

 نخودی. 

حرف نشسته، زبان روی لب کشید و سر صحبت  رهام که دید مطهره ساکت و بی

 را باز کرد:

 خب مطهره خانوم شرطی، حرفی، صحبتی اگر هست در خدمتم... -

 مطهره نگاهش به زمین بود و با صدایی آهسته لب باز کرد: 

مون فاصله  خوام تا پرهام ازدواج نکرده بینکه نمیشرط خاصی که نه! جز این  -

برای زندگی  گفتن شما خونهخانوم میبیوفته. آخه حاج ی مستقل داری و من 

مراقبت نداره،   جا باشه. درسته پسرم بچه نیست و نیاز بهجا و پرهام اینبیام اون

جوری درست نیست و جوون تا ازدواج نکرده باید تو  اما باز هم من معتقدم این



www.taakroman.ir  

 
  

 
1116 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

چارچوب خانواده باشه. اینکه تنها باشه شاید شخصیتش رو تغییر بده یا حتی  

 اید که...؟! از ازدواج دورش کنه! متوجه

 رهام لبخند مالیمی روی لب نشاند و سر جنباند:

نگرانی  - کامال  مادرانه بله،  میهای  درک  رو  شما  میدم.  ی  حق  بهتون  و  کنم 

اینه من چه تصمیمی  مهم  اما  رو  این حرف  گفته  مادرم  باشه،  راحت  خیالتون 

بگیرم! منم کامال با شما موافقم و اگر این ازدواج سر بگیره، قطعا از همون لحظه 

 ی بینمون معنا نداره. ایم که جدایی چهار نفرهبه بعد ما یه خانواده

 هایش نشست و گفت: مطهره لبخندی از سر رضایت روی لب

 ها زندگی کنیم.خوام جدا از بچهخوبه، خیالم راحت شد. منم نمی  -

 رهام با نوشیدن کمی شربت، گلویی تازه کرد و لب باز کرد:

  کنن کهتوی ازدواج اول شرایط خیلی فرق داره، دو طرف فقط به این فکر می  -

های مشترک دارن؟! ولی برای من و  چقدر با هم تفاهم دارن، چقدر خط مشی

تونیم شما که بچه داریم به جز خودمون باید به بچه هم فکر کنیم، که چقدر می
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ی طرف مقابل حس مسئولیت داشته باشیم. شما تو این رفت و نسبت به بچه

اومد پیش  ماجراهای  و  به خاطر مهدخت  این مدت  که  یه آمدهایی  داشتیم،  ه 

نمی  زیاد  رو  لِنا  اما  داری،  من  از  نسبی  و  شناخت  شر  زیادی  دخترم  شناسید. 

جایی  رو  زندگیش  از  هرروز  و  نداشته  مادر  هیچوقت  چون  شاید  شیطونه، 

کنار   یه روز  بوده.  تو شرایط جدید  نداشته و هرروز  ثابتی  تربیت  یه  گذرونده، 

ده تا بیشتر عوض کرده. سر و کله  مادرم، یه روز خواهرم، پرستارم که تا حاال  

زدن با این دختر، شاید براتون خسته کننده باشه! برای همین خواستم بهتون  

با  لِنا  زحمت  و  نیستم  خونه  شب  تا  صبح  من  نیاد.  پیش  مشکلی  بعد  تا  بگم 

 شماست! 

 مطهره کمی چادرش را روی سر مرتب کرد و با لبخند ملیحی جواب داد:

ی خوبی دارم، خیالتون از لِنا راحت باشه. صبرم برای بچه  ها رابطهمن با بچه  -

 زیاده! 

 و بعد انگار که یکدفعه حرفی یادش آمده باشد، ابروهایش در هم رفت و گفت: 

 آهان! یه چیز دیگه...! -
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 جانم؟ -

 مطهره شرمگین نگاهش را پایین انداخت و لب باز کرد: 

میحاج  - عروسی  و  تاالر  از  حرف  راخانوم  میزدن!  حس  من ستش  از  کنم 

 گذشته... یه عقد ساده تو محضر کافیه! 

 رهام نرم خندید و گفت: 

خانوم نمیشم! آخه من چند تا دایی ام این مورد رو دیگه حریف حاجشرمنده   -

و عمو و عمه دارم که اگر تو مراسم عقد نباشن، ریختن خونِمون حالل میشه!  

گیریم و مراسم سالن کوچیک میاین جمعیت رو هم که نمیشه برد محضر، یه  

 جا برگزار بشه. اون

*** 

ی  ی تاالر منصرف شد و مراسم عقد را در خانهبا اصرار مطهره، رهام از اجاره

مطهره خانم برگزار کردند. مطهره جز یک عموی سالخورده و زنعمویش، رباب و  
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هام های ر ، مهمان دیگری نداشت و مابقی جمعیت فامیلحامین، کیوان و عسل

 بودند که مشتاقانه در این عقد حضور پیدا کرده بودند. 

طبقه مراسم مهدخت  در  پدرش  چهلم  از  قبل  نشد،  راضی  دلش  و  بود  باال  ی 

 شادی، حضور داشته باشد.  

با بلند شدن صدای عاقد، سکوت در جمعیت حاکم شد و عاقد شروع به خواندن 

 خطبه کرد...

از مادرش ایستاده بود، چشم به او دوخته و    ای نه چندان زیادپرهام که با فاصله

اولین برای  مطهره  جوانی  و  جلوهزیبایی  چشمانش  پیش  دلش بار  در  شد.  گر 

زمزمه کرد که حق با مهدخت بوده است! مطهره هنوز زیبا و شاداب بود و فرصت 

شان فقط پانزده سال بود و مطهره در همان سن کم زندگی داشت. فاصله سنی

ها نوز نوزده سالش هم نشده بود که طالق گرفته و تمام این سالمادر شده و ه

 را در تنهایی سر کرده بود.

کرد که با اش را با مادر، مرور میغرق در فکر بود و خاطرات کودکی تا جوانی

ی خیال از ذهنش پر کشید.  ی افکارش پاره شد و پرنده صدای سوت و کف، رشته
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معیت یکی یکی برای تبریک و هدیه دادن نزدیک مطهره بله را گفته بود و حاال ج

 رفتند.عروس و داماد می 

ای پذیرایی، مقابل حامین نشسته بود  کیوان کنار یکی از میزهای گرد و شیشه

 اش زنگ خورد، شماره مهران بود!که گوشی

 الو... جانم مهران؟  -

 سالم داداش، خوبی؟ -

 نگی گفت:اس، با اخم کمردار و گرفتهحس کرد صدایش خش

 جان؟ سالم، قربونت. تو خوبی مهران -

 صدایی نشنید و باز لب زد:

 مهران...! داداش خوبی؟ -

 بار صدای لرزان و آمیخته به بغض مهران در گوشش پیچید.این

 خوام!  کیوان... داداش یه کاری ازت می -

 کنی؟!چی شده مهران، گریه می -
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 حامین نگاه کنجکاوش را به کیوان دوخت و مهران آن سوی خط لب باز کرد:

ای، مهدخت رو راضی کن... که امروز فردا برید  کیوان یه جوری، با یه بهونه  -

 عقد کنید!  

 کیوان متعجب پرسید:

 چرا؟ چی شده مگه؟ -

 مهران هق زد و گفت:

 جا دفن کردن...پری مُرده کیوان... پری رو این -

 دای هق هقش بلند شد. و ص

کیوان مات و مبهوت، دهانش باز مانده و قادر به حرف زدن نبود. مهران نفس 

 گرفت و ادامه داد: 

خوام  خوام تنها بیاد، نمیمهدخت بفهمه شک ندارم راهی آبادان میشه! نمی  -

خوام یه مرد کنارش باشه! عقد کنید که بتونی همراهیش کنی، که  تنها باشه. می 

 راحت باشه با توئه! خیالم 
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 فرسا لب زد: کیوان سخت و طاقت

 چجوری فهمیدی؟  -

 جریانش مفصله کیوان، تو فقط هوای مهی رو داشته باش!  -

 خیالت از مهدخت راحت باشه مهران، حواسم بهش هست!  -

هق مهران و بُهت کیوان قطع شد... کیوان ناباور و متحیر  تماس میان اشک و هق

 رو به حامین لب زد:

 چکار کنم حامین؟  -

 چی شده؟! -

 اش را زبان زد.های خشکیدهآب دهانش را فرو برد و لب

 مهران بود... میگه... میگه پریدخت... -

 پریدخت چی؟  -

 جا دفن کردنش!میگه فوت شده... اون -
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 حامین گیج و گنگ ابرو در هم کشید و متعجب پرسید: 

  دفن کردن؟ مگه میشه؟ بدون اطالع خانواده؟! -

 کیوان نامفهوم سر تکان داد.

دونم... فقط ازم خواست با مهدخت عقد کنم و بعد  به خدا خیلی گیجم! نمی   -

 بهش بگم که چی شده! تا اگه راهی آبادان شد، یه مرد همراهش باشه!

نفهمید؛ آشفته و پریشان   از مراسم عقد و شور و نشاط آن شب چیزی  دیگر 

از سالن نشسته و ذهنش مشگوشه و  ای  بود  پایان رسیده  به  بود. مراسم  غول 

ها باال رفت و آهسته در کردند، کیوان از پلهها یکی یکی خداحافظی می مهمان 

زد. طولی نکشید که مهدخت در را باز کرد، با دیدنش قلبش به درد آمد، چطور  

توانست دختری را که هنوز لباس عزای پدرش را به تن داشت باز از عزای می

 ار کند! لبخندی تصنعی روی لب نشاند و گفت: دیگری خبرد

 سالم، ببخشید. خواب بودی؟ -

 معصومانه و مهربان لبخند زد و جواب داد:
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 خوندم.نه، الهه تازه خوابید. داشتم کتاب می  -

یا چیزی    - باشی  داشته  کاری  گفتم شاید  بزنم،  بهت سر  رفتن  از  قبل  اومدم 

 بخوای!  

 نه ممنون، همه چی خوبه!   -

 توانست حفظ ظاهر کند و با لبخند نرمی گفت:بیشتر از این نمی

 من فعال برم... عسل پایین منتظره!   -

ا پایین آمد. ها رخداحافظی کرد و با قلبی که از شدت غم به درد آمده بود، پله

 ای از حیاط منتظرش بود و صدا زد:حامین گوشه

 چی شد داداش؟ -

 نگاهش سمت حامین چرخید و به طرفش رفت.

ای و با چه رویی  هیچی، االن که هیچی نتونستم بهش بگم. اصال به چه بهونه  -

 بگم عقد کنیم؟ اونم وقتی چهلم باباش نرسیده!

 م خیلی رفیقن!  به مطهره خانوم بگو، اینا که با ه -
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 کیوان با استیصال گفت: 

 خدا هم تازه ازدواج کرده، یه همچین خبری رو بهش بدیم؟آخه این بنده -

 حامین با کمی تأمل لب باز کرد:

ای نیست، به مهران زنگ بزن بگو دو سه روز صبر کنه و حواسش باشه چاره  -

 کم شرایط رو آماده کنی!مهدخت نفهمه تا تو کم 

*** 

باز کرد،  ای پلکهای دست کودکانه نوازش از هم  های غرق در خواب پرهام را 

بارید، هایی که شیطنت از آن مینگاهش به لنا افتاد که با صورتی بشاش و چشم

 باالی سرش نشسته و لب باز کرد: 

 پاشو داداش پرهام، لنگ ظهره!  -

 لبخند کمرنگی روی لبش نشست و گفت: 

 ری خراب بشی رو سرم؟!  جوقراره تو هر روز صبح این -

 لب ورچید و نق زد: 
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بی  - میلوس  بیدار  که  بابامو  در ادب!  امروز  ولی  گلم،  دختر  چشم  میگه  کنم 

 اتاقش قفل بود! 

 ی پرهام روی لب خشکید و به پهلو غلتید، پشت به دخترک گفت: خنده

 مثل اینکه منم از این به بعد باید در اتاق رو قفل کنم!   -

 ی لنا دلش را به رحم آورد و سمتش چرخید:یهفین گرصدای فین

 کنی؟ دیگه چرا گریه می -

بابام دوسم نداره، مامان مطهره رو بیشتر دوست داره. شبم اونو کنار    - دیگه 

 خودش خوابونده! توام که یالقوز و بداخالقی.

پرهام میان خنده و اخم مانده بود... سر تکان داد و از جا برخاست. دست ظریف 

 چک لنا را گرفت و گفت: و کو

 آبغوره نگیر کوچولو، باشه بیدار شدم. بریم صبحونه بخوریم.  -

خیلی زود اشک جای خودش را به لبخند داد و دخترک نگاهش از خوشحالی  

 برق زد. وارد آشپزخانه شدند و پرهام پرسید:
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 چی بیارم واست وروجک؟ -

 دخترک پشت چشمی نازک کرد و جواب داد:

 اوم... خامه عسل!  -

 پرهام مقابل یخچال ایستاد و نگاهی به داخلش انداخت: 

 خامه نداریم، کره عسل بیارم؟  -

 بیار، با شیر کاکائو!  -

 پرهام نگاهی چپ چپ انداخت و هوفی کشید، زیر لب غرولند کرد: 

 دستور بده!و کم داشتم یه الف بچه بشینه به من همین -

 مشغول آماده کردن صبحانه شد که لنا گفت: 

 با خودتم حرف نزن! -

حوصله و  نبود  دخترک  زبان  مقابلش  حریف  که  را  صبحانه  نداشت،  هم  را  اش 

گذاشت، با برداشتن یک لیوان شیر کاکائوی گرم سمت حیاط رفت. روی صندلی  

گذ مهمانی شب  خاطر  به  که  بود  حیاط  به  نگاهش  و  نشست  کمی ایوان  شته، 
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های باغچه هم پرپر شده بودند و یکی دو  آشفته و نامرتب بود. چند شاخه از گل

 های تخس رهام است. شاخه شکسته بود، شک نداشت کار لنا و خواهرزاده

های سردش فشرد و باالتر برد، کمی از شیر نوشید و  لیوان گرم را میان انگشت

 تنش گرم شد.

 را چرخاند، رهام با گرمکن سفید مشکی  اش نشست و نگاهشدستی روی شانه

 و لبخند پهنی کنارش ایستاده بود.

 صبح بخیر...  -

 لبخند محوی زد و جواب داد:

 ممنون، صبح شما هم بخیر.  -

 لنا صبح اذیتت کرد؟ -

 نفسش را بیرون داد و گفت: 

 خواست!  نه... فقط انگار گرسنه بود، صبحونه می -

 نگاهش به حیاط بود، لب زد:رهام روی صندلی کنارش نشست و 
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به خاطر قضیهمطهره می  - داده، گفت نسیم  ی خواستگاری من، جواب منفی 

 آره؟

 های پرهام در هم نشست و جواب داد:اخم

 گفت طرز فکرم رو دوست نداره!آره... می -

 نگاه رهام سمتش چرخید و با لبخند کجی پرسید:

 دوسش داری؟  -

ی پرهام ، رهام از جا برخاست، دست روی شانهپرهام سکوت کرد و حرفی نزد

 زد و گفت: 

 بهت قول میدم بله رو از نسیم بگیرم، خیالت راحت!   -

 پرهام متعجب نگاهش کرد که رهام چشمکی زد و ادامه داد:

 میرم صبحونه... تو هم اگر نخوردی بیا!  -

*** 
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های ها و سبزهباران بهاری باریدن گرفته بود و عطر باران، بوی خاک و شکوفه

کرد. نسیم با لبخند عمیقی کنار پنجره ایستاده باران خورده، آدم را سرمست می 

 کرد. و پایکوبی باران روی شیشه، خاک و برگ درختان را تماشا می

اما توجهی نکرد و می یا  دانست ق صدای زنگ تلفن بلند شد،  او مادرش  از  بل 

ناصر تلفن را جواب خواهند داد. طولی نکشید که صدای مادرش به گوش رسید  

 کرد. که با تلفن صحبت می

 سالم علیکم، ممنون. شما خوبی؟...   -

های مادر، غافل ی گوش دادن به حرفباز غرق در رؤیای خودش شد و از ادامه

 شد. طولی نکشید که زهراخانم صدا زد:

 م، دخترم بیا یه لحظه!  نسی... -

 پرده را رها کرد و سمت مادرش رفت.

 جانم مامان؟ -

 بیا بشین.  -
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 مقابلش نشست و منتظر چشم به مادرش دوخت که لب باز کرد:

 آقای یزدانی بود که زنگ زد. -

 متعجب ابرو باال پراند:

 یزدانی؟!   -

 زهرا لبخند نرمی زد و گفت: 

 ده!  آره، با مطهره خانوم ازدواج کر -

ای گنگ نگاه کرد، با یادآوری شرطی که برای درشت کرد و لحظه  نسیم چشم

 اش بلند شد و بلند بلند خندید. پرهام گذاشته بود، شلیک خنده

 زهراخانم خندید و با لحنی که خنده در آن پیدا بود لب زد: 

  ذاره واسه پسر مردم! خوب یزدانی رو به مراد دلشای درد... چه شرطایی می   -

 رسوندی!

 هایی از خنده در لحنش پدیدار بود، مشتاقانه پرسید: نسیم که هنوز رگه

 خواد قدردانی کنه ازم؟ لوح تقدیر بده؟!خب حاال چی گفت یزدانی؟ می -
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 خواد عروسش بشی! میگه اِال و بِال امشب میایم خواستگاری. نه بابا... می -

 ان گرفت. اش را بلعید و سر به زیر، لب به دندنسیم خنده

بنده   - دوباره  بگو...  منفی  اگه جوابت  بکن.  فکراتو  رو خدا  تو  مادر؟  بگم  چی 

 خداها نیان و سنگ روی یخ بشن! 

 نسیم آهسته لب زد:

 فعال چیزی نگو مامان... باید فکر کنم، باید با نوید حرف بزنم. -

 باشه دخترم، هر چی صالح خدا باشه! -

گرفت،  جایی که هروقت دلش میدخترک به اتاقش رفت و باز کنج اتاق، همان

زد، نشست و زانو بغل گرفت. به پرهام دلتنگ بود یا غصه داشت چمباتمه می 

اینفکر می ی عاطفی  که آیا آمادگی شروع یک رابطهکرد، به مطهره خانم، به 

نه؟ قلبش پذیرای عشق هست یا نه؟ سردرگم و گیج بود، خودش  دیگر را دارد یا  

 دانست! هم حساب کارش را نمی
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شب بود که نوید همراه مهدیس به خانه برگشت، هنوز از راه نرسیده بود صدای  

اش  هایش با ناصر، خانه را برداشته بود. نسیم پشت میز مطالعهخنده و شوخی

ای به در خورد و صدای نوید میز بود، تقهنشسته بود و کتاب رمانی مقابلش روی  

 به گوش رسید. 

 دهید؟!ی ورود به بنده میدامن اجازهبانوی پاک -

 نسیم لبش به خنده باز شد و گفت: 

 بیا تو...  -

 بالفاصله در باز شد و نوید با لبخند پهنی وارد اتاق شد.

 پیدی تو اتاق! شده که نشستی به اعتکاف؟ ناصر میگه از عصر تا حاال چباز چی  -

ها را روی سکوت کرد و نگاهش را به زمین دوخت، نوید مقابلش نشست و آرنج

 زانوها گذاشت. 

 بگو ببینم، چته؟  -

 نسیم سر به زیر لب باز کرد:
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 مامان هیچی نگفت بهت؟  -

 اخم ظریفی بین ابروهای نوید نشست و گفت:

 نه... چطور؟  -

 نسیم آهی کشید و لب از لب برداشت.

مطهرهپرها  - و  یزدانی  داده!  انجام  رو  ازش خواستم  که  کاری  ازدواج  م  خانوم 

 کردن! 

 ای مات نگاهش کرد و بعد بلند و مردانه قهقهه زد...نوید لحظه

ایول... ببین چقدر گلوش پیش تو گیر بوده که حاضر شده رضایت بده مادرش   -

 ! اش دیدنیهآ قیافه ازدواج کنه! یعنی اگه االن جواب منفی بدی

 نسیم ریز ریز خندید و گفت: 

 سر به سرم نذار نوید، جدی باش بگو حاال من چکار کنم؟!   -

 اش را جمع کند و لب زد: نوید سعی داشت خنده 

 جرأت نداری نه بگی، مگه نه؟! گذاشتت تو آمپاس!  -
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 خوام نه بگم، اما...نه که... نمی -

 رسید:نوید خودش را جمع و جور کرد و لحن کالمش جدی شدو پ

 اما چی؟ -

تونم عقد کنم! اما ببین نوید، کال از لحاظ قانونم که من یه ماه دیگه تازه می  -

دونی تونم پذیرای یه آدم جدید باشم. می کنم هنوز نمیجدای از این... حس می

آل، چه ظاهرش و چه خلق و خویی که داره. احترامش پرهام خیلی خوبه، ایده 

که همچین شرط عجیبی  آ! یا همینهمه چی تمومه  به مادرش، محبتی که داره،

 کنه ولی...  شو ثابت میرو قبول کرده، اینم خودش عالقه

 ای مکث کرد و گفت: لحظه

قضیه  - سر  هنوز  دلم  سپهر!  به  گفتنم  بله  حکایت  میشه  بگم  بله  االن  ی  اگه 

محسن صاف نشده بود که سپهر رو وارد زندگیم کردم، خیلی زود پشیمون شدم 

خوام اشتباهم تکرار  تونم جوابگوی نیازهای عاطفیش باشم! نمیدیدم اصال نمی  و

کاری ازم گرفته بشه. االن فقط  ی پرهام با یه ندونمخوام این همه عالقهبشه، نمی
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ام که چجوری کسی مثل پرهام رو از دست ندم و از طرفی چجوری  گیر این قضیه

 دو سه ماه فرصت بخوام؟!  

 نوید با نیمچه لبخندی لب باز کرد: 

شقی که بودی فاصله  فکر و کلهنه... خوبه، خوشم اومد! داری از اون نسیم بی  -

 گیری و عاقل میشی. می

 زده خندید و نوید ادامه داد:نسیم خجالت

به مامان بگو قرار بذاره و بگه بیان، برو با پرهام حرف بزن. همینا رو به خودش    -

ازه جدا شدی و یکی دو ماه نیاز به تنهایی داری، اما از جواب مثبتت  بگو... بگو ت

مطمئنش کن. اون که همچین شرطی رو قبول کرده، شک ندارم این مدت رو  

 کنه. واست صبر می

*** 

سبزی در فضای خانه پیچیده بود و مطهره مشغول آماده کردن عطر خوش قورمه

 میز شام بود که صدای معترض پرهام بلند شد: 
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 رسم.لِ...نا... کجا رفتی تو؟ ورپریده... حسابت رو می -

صدای جیغ دخترک بلند شد و دوان دوان سمت آشپزخانه آمد، دامن مطهره را 

ای  چنگ زد و پشتش پناه گرفت. مطهره دستپاچه به پرهام نگاه کرد که با چهره 

 برافروخته مقابلش ایستاده بود. 

 شده مادر؟ چکار کرده؟! چی -

 زده به نقاشیم، هنوز بوم خیس بوده، اما روش انگشت کشیده!  گند -

 بار به لنا نگاه کرد.مطهره لب به دندان گرفت و شماتت 

 کارو کردی؟آره مادر؟ چرا این -

 لنا لب ورچید و گفت:

 خواستم نازش کنم!دونستم که خیسه، گُلش قشنگ بود میبه خدا نمی -

کودکانه  دفاع  و  لحن  آبی شسادگی  را  اش  نفسش  و  پرهام  آتش خشم  روی  د 

 پرصدا بیرون داد. 
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دیدی که گفت عمدی نبوده! ببخشش، بار آخرشه! حاال نمیشه روش نقاشی    -

 کشید و درستش کرد؟! 

برد و با هایش را در هم فرو میپرهام نگاه چپ چپی به لنا انداخت که انگشت

 کرد. پشیمانی نگاهش می

 چکارش کنم؟!  ریزم تو سرم دیگه! یه خاکی می -

 عقب گرد کرد و رفت که طولی نکشید رهام از راه رسید. 

 سبزی پیچیده! مطهره خانو... م!  سالم علیکم... به به عجب بوی قورمه -

 لنا با شنیدن صدای پدرش، دامن مطهره را رها کرد و سمت سالن دوید. 

 سالم بابایی، گند زدم به نقاشی داداش پرهام!   -

حرفش،   دنبال  به  را  و  او  که  حینی  رهام  و  انداخت  پدرش  آغوش  در  را  خود 

 بوسید، گفت: می

 عیبی نداره بابا... االن بهش یه خبری میدم که نقاشی یادش بره!  -

 مطهره لبخندزنان به استقبال آمد.
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 سالم خسته نباشی. خوش خبر باشی!  -

برای  سالم خانومم، مگه میشه لبخندت رو ببینم و خسته باشم؟! خبر دارم، خ  -

 خوب!  

 کیفش را سمت لنا گرفت و گفت: 

 بابایی اینو ببر تو اتاق. -

هوا دست رهام دور  لنا کیف را گرفت و نگاه مطهره دنبالش کشیده شد که بی

 کمرش حلقه شد و کنار گوشش نجوا کرد:

 سبزی باشه اما خودش بوی عطر بده!  به... به این میگن زن! شامش قورمهبه -

ی سرخ شده از شرم مطهره را بوسید که خودش را به عقب کشید  بالفاصله گونه

 و گفت: 

 مونه!ول کن تو رو خدا رهام، االن پرهام ببینه آبرو واسم نمی -

 آ! باباجان زنمی!گیری افتادم -

 ه رفت که رهام صدایش را باال برد. مطهره سمت آشپزخان
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پرهام کجایی؟ بیا واست کلی خبر دارم! از صبح چند بار زنگ زدم خونه آقا    -

 صفاری. 

 پرهام از اتاق بیرون آمد و نگاه پُرسا و کنجکاوش را به رهام دوخت.

 سالم، چی شد؟ -

 رهام نرم خندید و گفت: 

 آ! بشین تا واست بگم.علیک سالم، اسم صفاری شنیدی شاخکات تکون خورد  -

 روی مبل لمید و پرهام کنارش نشست که پرسید:

 حاال اول بگو لنا چکار کرده که میگه گند زده به نقاشیت؟ -

 خیال سر تکان داد و جواب داد:پرهام بی

 مهم نیست، بگو آقای صفاری چی گفت؟ -

 رهام دخترش را روی زانوها نشاند و بوسیدش.

 نداره، بیا هنوز نگفتم نقاشی یادش رفت!نگفتم بهت بابا عیبی  -
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 پرهام با کالفگی لب باز کرد:

 وای رهام... جون هرکی دوست داری بگو چی شد؟!  -

 رهام با لبخند و آرامش گفت: 

اولش که با خانوم صفاری صحبت کردم، گفت باشه حاال خبر میدم. دلم طاقت    -

ن اتفاقی  که  زدم  بعد زنگ  دوباره چند ساعت  و  رو  نیاورد  سیم خودش گوشی 

 برداشت. 

 مطهره سینی چای را روی میز گذاشت و کنار پرهام نشست و مشتاقانه لب زد:

 خب؟   -

هیچی... منم با خودش حرف زدم تا ببینم حرف دل خود نسیم چیه؟ اونم گفت    -

 تونم بگیرم، خیلی هم برام قابل احترام و...  من هیچ ایرادی از پرهام نمی

 ای ادامه داد: رهام با تک خنده

خواست بگه برام قابل احترام و دوست داشتنیه!  حرفشو خورد که فکرکنم می  -

 اما...
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 پرهام با لبخند محوی پرسید:

 اما چی؟ -

 رهام فنجان چای را از داخل سینی برداشت و گفت: 

ی خوبی ندارم. جوابم مثبته اما االن نه... گفت اما من تازه جدا شدم و روحیه  -

یکی دو ماه بهم فرصت بدین تا با گذشته و خاطرات تلخش کنار بیام، گفت حتی  

 شاید بره سفر... فقط فرصت خواست همین!

 مطهره نگاهی به پرهام انداخت و لب از لب باز کرد:

نسیپرهام  - که  نظرم  به  بهش  جان  باش.  نداشته  عجله  زده،  درستی  حرف  م 

 فرصت بده مادر! برای خودت هم بهتره.  

 پرهام سری جنباند و گفت: 

می  - صبر  ندارم.  حرفی  مثبته،  جوابش  حتما  که  باشم  مطمئن  فقط اگه  کنم، 

 بالتکلیف نباشم! 

 گوشی رهام زنگ خورد و نگاهش را از پرهام گرفت.
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 کیوانه!   -

 جان.الو... سالم کیوان -

 سالم، خوب هستین؟ مطهره خانوم چطوره؟ -

 رسونه. الهی شکر خوبیم، مطهره هم خوبه سالم می -

های مهمی دارم، اما چون  جا؟ حرفخانوم بیاین اینرهام جان میشه با مطهره  -

 مهدخت نباید بفهمه گفتم شما بیاین!

 ای تأمل کرد و گفت: رهام لحظه

 باشه، یه ساعت دیگه میایم. -

اعت نزدیک به ده شب بود که رهام و مطهره از راه رسیدند، کیوان بعد از سالم  س

ها را سمت پذیرایی هدایت کرد و مقابل هم نشستند. عسل  آمدگویی آنو خوش

 با سینی چای به استقبال آمد و کنار کیوان نشست.

 رهام پا روی پا انداخته و پرسید: 
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البته  جان، برو سر اصل مطلب که من  خب کیوان  - و مطهره سخت کنجکاو و 

 نگرانیم! چی شده که این وقت شب گفتی بیایم؟ 

 ای مکث کرد و لب فشرد، با لحنی مغموم جواب داد:کیوان لحظه

اما    - با مهدخت عقد کنم،  ازم خواسته زودتر  اومده که مهران  شرایطی پیش 

 م.دونم چجوری به مهدخت بگم؟! برای همین از شما کمک خواستواقعا نمی 

 رهام نگاهی به مطهره انداخت و ابروهایش به هم نزدیک شد.

 چطور؟ چه شرایطی؟ -

راستش... مهران گفت رفته آبادان دنبال پری، از طریق دوستای پری به یه    -

جا! میره، مطمئن هم میشه  آدرسی تو آبادان رسیده که ظاهرا پری رفته بوده اون

اما صاحب اون خونه گفته فقطاون اما   جا بوده  بوده و بعد رفته...  یکی دو روز 

نمی کمک کجا؟  پلیس  از  ناچار  نداشته،  نشونی  و  رد  هیچ  که  مهران  دونسته! 

اینمی تا  رو  از اینخواد و میگه رد خواهرم  اما دیگه  دونم کجا جا نمیجا زدم 

 رفته؟!  
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 نگران پرسید:سکوت کرد و مطهره دل 

 خب؟ پلیس پیداش کرده؟!  -

 لب زد:کیوان با تأسف 

بینه میگه جسد این دختر رو توی رودخونه پیدا  پلیس وقتی عکس پری رو می  -

 الهویه بوده بعد از چند روز دفنش کردن!  کردن و چون مجهول

 وا... ی!   -

 آلود لب زد: رهام این را با تأثر گفت و مطهره بغض

 خدای من!   -

بی مطهره  و  شد  حاکم  خانه  فضای  بر  می سکوتی سهمگین  اشک  ریخت.  صدا 

 کیوان سکوت غمبار خانه را در هم شکست و گفت: 

گفت عقد کنیم تا خاطرش جمع بشه یه مرد پیش مهدخت هست و مهران می  -

 هواشو داره. بعد هم بریم آبادان! 

 مطهره نفسی گرفت و بغضش را فرو برد:



www.taakroman.ir  

 
  

 
1146 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

ن طفل معصوم که هنوز عزادار باباشه! چجوری بگیم بیا  آخه چی بگیم به ای  -

 عقد کن؟ چجوری بگیم خواهرت رو هم از دست دادی؟! 

 عسل صدایش را آزاد کرد و گفت:

 دونم! ی عقد، اما موضوع پری رو واقعا نمی من یه فکری دارم برای بهانه -

 رهام سر جنباند:

 چه فکری؟  -

به مهدخت عالقه داشتم و    - بودیم، میمن خیلی  با با هم رفیق  بیا  تونم بگم 

 تونم راضیش کنم، مطمئنم.جا باش! میکیوان عقد کن و به خاطر من دائم این

 رهام با کمی تأمل لب باز کرد:

ی خوبه، تو راضیش کن تا فرداش برید محضر؛ بعد از عقد، شام رو بیاید خونه  -

 ما تا من و مطهره یواش یواش قضیه رو بهش بگیم.

 ره با دلسوزی گفت: مطه
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همون شبی که عقد کردن بگیم؟ گناه داره طفلی! یه دو روز بذارید خوشحال    -

 باشه. 

 کیوان با استیصال جواب داد:

ای نیست مطهره خانوم! من به خاطر شما و آقا رهام حرفی نزدم، وگرنه چاره  -

جا  ناین خبر رو شب عقد شما شنیدم! به اینم باید فکر کنیم که مهران هم او

 تنهاست و حالشم خوب نیست. 

*** 

ی پاییزی... هو  های خشکیدهی پدری مهدخت، پر بود از برگحیاط کوچک خانه

شد. ها در هم کوبیده میهای باز در و پنجرهرسید و لنگههوی باد به گوش می

این سو و آن سو می خشها خشبرگ با همان لباسکنان  های رفتند. مهدخت 

کرد. هوا گرگ  حیاط ایستاده بود و هراسان به اطرافش نگاه میسیاه عزا، میان  

دانستی شب به پایان رسیده و هوا  و میش بود، نه آفتابی بود و نه مهتابی... نمی

 رود؟ شود یا خورشید غروب کرده و آسمان رو به تاریکی میروشن می
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انه به  داد، بوی کهنگی، بوی مرگ... صدای خنده از داخل خخانه بوی خاک می

اختیار سمت خانه کشیده  هایش بیهایی کودکانه، قدمرسید... خنده گوش می

کردند، خودش بود، خودش و پریدخت  شد. دو دختر بچه در خانه بازی میمی

 بودند... صدای آشنای زنی را از حیاط شنید.

 جان... پریدخت... پریدخت... پری -

ن دوان سمت صدا رفت. مادرش اش را با مهدخت تمام کرد و دواپریدخت بازی

اش را به دندان گرفته بود. بود که در درگاه خانه ایستاده و چادر گلدار خاکستری

پریدخت را در آغوش کشید و بوسید. دست کوچکش را میان دست گرفت و از  

زد. رفتند. مهدخت اما سر جایش ایستاده و مادرش را صدا میخانه بیرون می

کشید، اشک ریخت... جوابی نشنید. مادر و پریدخت   هر چقدر صدا زد، فریاد

 کودک، هر دو رفتند. 

 ی تاریک و خالی، تنها ماندند. هایش در آن خانهمهدخت و کودکی

نفس از عرق و  به سینه میدخترک خیس  قلبش  پرید،  از خواب  و  زنان  کوبید 

ب بود  گلویش خشکیده بود. اطرافش را نگاهی انداخت، الهه کنارش غرق در خوا
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داد. و آفتاب روی قالی پهن بود. نگاهش به ساعت افتاد که ده صبح را نشان می

بغض داشت و  برخاست و سمت آشپزخانه رفت، گلویش هنوز  از جا  با رخوت 

 کرد واقعا فریاد کشیده و سوزش گلویش به خاطر آن فریادهاست!  حس می

د که زنگ خانه را زدند. ای ننوشیده بولیوان را از آب پر کرد و هنوز چند جرعه

اختیار  مهدخت که هنوز به خاطر کابوسش هولناک بود، هینی کشید و لیوان بی

اش ریخت. کمی سرفه کرد و لیوان را  از لبش فاصله گرفت و آب روی چانه و یقه

 اش را دست کشید و در را باز کرد.های ریخته روی چانهروی اپن گذاشت، آب

 ه بر لب داشت پشت در دید.عسل را با لبخند مالیمی ک

 سالم خوبی؟  -

 سر جنباند و لب زد: 

 سالم عسل جان، خوش اومدی. بیا داخل. -

 از جلوی در کنار رفت که عسل حین وارد شدن گفت:

 تنبل خانوم خواب بودی تا االن؟  -
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 خوابید. الهه دیشب تا دیروقت بیدار بود، نمی -

 عسل روی مبل نشست و لب زد: 

 پس ببخشید که مزاحمت شدم.  -

 ای کرد و جواب داد:خنده

 نه این چه حرفیه؟ مراحمی، خیلی خوشحال شدم.   -

دم ساز را روشن کرد و مشغول شستن قوری شد تا آب بجوشد و چای تازهچای

 داخل سینی گذاشت و گفت:  ها راآماده کند. فنجان 

 ی خاصی داری؟جوری اومدی؟ یا برنامههمین -

 عسل نرم خندید و جواب داد:

 واال نقشه دارم واست... -

 ای لب باز کرد: خنده مهدخت با تک

 خدا بخیر بگذرونه... -
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 آب، جوش آمد و چای را دم گذاشت.

 ات چیه؟حاال نقشه -

 بیا بشین تا بگم! -

فنج داخل  را  سالن شد. انچای  وارد  بیسکوییت  کمی  برداشتن  با  و  ریخت  ها 

و  متمایل شد  کنار عسل نشست. عسل سمتش  و  میز گذاشت  روی  را  سینی 

 هایش را به گرمی فشرد. دست 

ببین مهدخت، اومدم ازت یه خواهشی کنم. شاید اولش ناراحت بشی اما منم   -

 دالیل خودم رو دارم برای این حرف!  

 و پرسید: مهدخت سر تکان داد

 چه خواهشی؟! تو امر کن عزیزم.  -

 عسل به نرمی خندید و گفت: 

مون خوب نیست؟ تو که پدرت رو از دست  قبول داری االن حال دل هیچکدوم  -

کسی تازه فهمیدم خبری، داداشتم رفته. من تو این تنهایی و بیدادی، از پری بی
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کیوانم که حاال بعد از    خوشیم بود، برادر تنی من نیست!اون یه نفر هم که دل

ی خودشون بده ی واقعی این خانواده نبوده! حال همه اندازهعمری، فهمیده بچه

 مگه نه؟!  

 مهدخت با نگاهی محزون سر جنباند و لب زد:

 آره، خیلی بده! -

 عسل نفسش را بیرون داد و لب باز کرد: 

و با کنار  پس بهتر نیست پیش هم باشیم؟ بهتر نیست این طعم تلخ زندگی ر  -

هم بودن، کمترش کنیم؟ تو و کیوان که همو دوست دارید، هیچ مانع و مشکلی  

هم سد راهتون نیست، پس چرا همین روزا عقد نکنید و نیای تو اون خونه دور  

 هم باشیم؟! 

 زده نگاهش کرد و ناباور پرسید:مهدخت مات

 همین روزا؟!   -

 تعلل جواب داد:عسل بی
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خوایم ساز و دُهُل بزنیم، دست بزنیم و هورا  آره، همین امروز یا فردا! ما که نمی   -

بکشیم، یه عقد ساده تو محضر چه اشکالی داره که فقط این مانع شرعی برداشته 

 ی ما! بشه و تو بیای تو خونه

 مهدخت سر به زیر انداخت و کمی فکر کرد، آهسته گفت: 

شکلی هست! هنوز چهلم بابام نشده لباس سفید  حرفاتو قبول دارم، اما یه م  -

 بپوشم؟ یا با لباس سیاه بیام محضر؟

به خدا مهدخت بابات راضی نیست تو به خاطر یه رسم که مثال تا چهل روز    -

جوری تو این اوضاع نامناسب تنها باشی! اون خدابیامرز تا باید سیاه بپوشی، این

تموم کردی، االن با سیاه پوشیدنت    ی دختری رو در حقشزنده بود که تو وظیفه

 کنی؟ چی رو عوض می

 مهدخت سخت در فکر بود و سکوت کرده بود، عسل دوباره پرسید:

 آره مهدخت، قبوله؟  -

 داد. با اکراه لب باز کرد:کسی عذابش میمردد نگاهش کرد، تنهایی، کابوس، بی
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 کیوان موافقه؟  -

 عسل لبخند زد و گفت:

 خواد که تو کنارش باشی!نگران تنها بودنته. اون از خدا می  نگرانته، خیلیدل -

 مهدخت سر به زیر زمزمه کرد: 

 باشه، قبول. -

*** 

فردای آن روز همه چیز در ظاهر خوب بود، سفره عقدی آراسته و زیبا در محضر،  

هایشان یک جلد  ها نشسته بودند و بین دستعروس و دامادی که روی صندلی

ها نشسته بودند. د و مهمانانی که دور تا دور محضر روی صندلیاهلل مجید بوکالم

نسیم و مطهره تور سفید رنگی را باالی سر عروس و داماد نگه داشته بودند و 

هایی بود به خون نشسته، ماالمال  سابید، پشت این ظواهر زیبا، دلعسل قند می

ترین دامادی بود  ینآورد. شاید کیوان غمگاز غم و رازهایی که قلب را به درد می
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که تا به حال روی صندلی این محضر نشسته بود یا مهدخت تنهاترین عروسی 

 ی دو ساله بود.  اش در شب عقد، الههکه تنها عضو خانواده

ها غمگین بود و ابروها در هم تنیده، بغض بود که پشت لبخندهای تصنعی  نگاه

 شد! بلعیده می

 رد... ی عقد کعاقد شروع به خواندن خطبه

پیوند   میمنت،  و  مبارکی  به  منی.  فلیس  سنتی  عن  اعرض  فمن  سنتی  النکاح 

بین دوشیزه و همیشگی  دائمی  ازدواج  ی محترمه، سرکار خانوم آسمانی عقد 

 گردد...مهدخت صبوری و آقای امین جلیلی منعقد و اجرا می

وش  مهدخت دلش تنگ بود برای حضور پدر و مادری که بعد از عقد او را در آغ

گونه و  بگیرند،  خواهر  برای  بود  تنگ  دلش  بگویند.  تبریک  و  ببوسند  را  اش 

کدام  برداری که کنارش بایستند، سوت و کف بزنند و کل بکشند، اما نبودند، هیچ

 نبودند و چه حس غریبی بود این تنهایی!

ها تبریک گفتند و برایشان آرزوی خوشبختی  عقد تمام شد و یک به یک مهمان

ها از اشک سرخ بود و مهدخت فکر خندید، چشم کس نمی ما دیگر هیچکردند، ا
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تر از  دانست که خبری هولناکها برای تنهایی اوست، نمیکرد تمام این اشکمی

 ها رهام رو به عروس و داماد گفت:این تنهایی در انتظارش است. با رفتن مهمان 

م  - برای شام  اما  نفری یه کمی تو شهر بگردید،  ا منتظرتون هستیم.  برید دو 

 جا! عسل هم با ما میاد. بیاین اون

 مهدخت تعارف مآبانه لب باز کرد:

 نه ممنون آقای یزدانی، به زحمت میوفتین!  -

 ی خودتونه، تا باشه از این زحمتا!  جان؟ خونهچه زحمتی مهدخت -

می خوب  که  است،  کیوان  غمبار  چقدر  و  چیست  برای  امشب  مهمانی  دانست 

نک آبادان  مخالفتی  راهی  باید  فردا  صبح  کرد.  بسنده  ساده  تشکری  به  و  رد 

 شدند.می

شده  پارک  ماشین  سمت  و  گرفت  دست  در  را  مهدخت  دست  در  کیوان  اش 

 ی خیابان رفتند.حاشیه
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دلشوره دارم کیوان، مهران چند روز میشه تلفنی باهام حرف نزده، فقط پیام   -

اونم جوابای سرباال... گفتم می عقد کنم فقط نوشت خوبه، مبارک    خواممیده! 

 باشه! 

 کیوان ابرو در هم تنید و لب زد: 

دونیم کجاست و تو  نگران نباش، شاید موقعیت حرف زدن نداشته! ما که نمی  -

 چه موقعیتی؟! 

دست   سرانگشتان  نشستند،  ماشین  داخل  که  همین  و  بزند  لبخند  کرد  سعی 

 نحیف مهدخت را بوسید و گفت: 

 شاپ یا...حاال کجا بریم؟ بازار، کافی -

 مهدخت لبخند ملیحی روی لب نشاند و آهسته گفت: 

 ناراحت نمیشی یه چیزی بگم؟ -

 نه عزیزم، ناراحت چرا؟ بگو...  -
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ی آشوبهخواد تا آرامش بگیرم، یه دلجای معنوی می  بریم امامزاده... دلم یه  -

 خوام آروم بشم.بدی دارم. می

 بغض در گلوی کیوان چنگ انداخت و گفت:

 باشه خانومم، بریم. هر جا تو بگی!  -

*** 

با  رهام  و  عسل  و  بودند  شام  تدارک  مشغول  آشپزخانه  در  رباب  و  مطهره 

یکدیگر مقابل تلوزیون نشسته و    ها بازی کردند. پرهام و حامین کنار دختربچه

 دیدند. حامین یک دستش را زیر سر خم کرد و رو به پرهام پرسید: سریال می 

گفت نامزدته این دخترخانومی که امروز با مادرش اومده بود محضر، کیوان می  -

 و دوست مهدخت آره؟

 پرهام خیره به تلوزیون آهسته لب زد:

امزدیه آره! گفته جوابم مثبته اما یکی دو ماه نامزد که... اگه بله گرفتن ازش ن  -

 صبر کنید! چطور؟ 
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 حامین کمی مکث کرد و باز پرسید:

 همسن عسل و مهدخته؟ -

با کالفگی  انداخت و  به حامین  نگاهی  بود،  پرهام که جواب سوألش را نگرفته 

 گفت:

 گیری، نامزدعسل آره اما از مهدخت کوچیکتر، چرا حاال داری آمار اونو می  -

 منه، خواهرم نداره!  

 حامین رو ترش کرد و با غرولند جواب داد:

 خواستم ببینم چند سال فاصله سنی دارین؟ خب حاال توام... می -

 فاصله سنی ما به چه کار تو میاد؟!   -

 حامین تای ابرویش را باال انداخت و لب باز کرد:

 ده، یازده سال فاصله سنی به نظرت زیاده؟   -

ه حامین با ابروهایی در هم تنیده، لحظاتی فکر کرد و با ارتیاب لب  پرهام خیره ب

 زد:
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 عسل؟!  -

حامین نیشخندی زد و پلک بر هم زد، پرهام به عسل که سرگرم بازی با لنا بود  

 نگاهی انداخت و باز چشم به حامین دوخت.

 نوچ... کیوان نمیده! فکرشو از سرت بیرون کن.  -

 حامین تای ابرویش را باال انداخت و با غیظ گفت:

 مگه من چمه؟!   -

ی کالمشان پرهام خواست جوابی بدهد که صدای زنگ خانه بلند شد و رشته

همهمه و  شدند  خانه  وارد  مهدخت  و  کیوان  بعد،  لحظاتی  رباب بُرید.  شد،  ای 

 اسپند دود کرد و به استقبال رفت و همگی مجدد تبریک گفتند.

با دلتنگی سمت مهدخت آمد و خودش را در آغوش او انداخت. مطهره که الهه  

دید مهدخت با الهه سرگرم شده، به کیوان اشاره کرد و سمت آشپزخانه رفتند. 

 ابتدا مطهره وارد شد و بعد از آن کیوان. 

 جانم مطهره خانوم؟ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
1161 

 

طعم تلخ زندگی نرما   

کاربر انجمن تک رمان صدیقه سادات محمدی   
 

  شان نیست،مطهره نگاهی به سالن انداخت تا مطمئن شود مهدخت در نزدیکی

 با صدایی آهسته لب باز کرد:

کیوان جان پسرم، ما خیلی فکر کردیم، صالح نیست االن به مهدخت بگیم. تا   -

 کنه! برسید آبادان این بچه دق می

 خب چکار کنیم؟ -

خواسته از دست  جا میبا مهران حرف زدیم، قرار شد بگیم که پریدخت اون  -

ره آبادان، کنار پری باشه که االن  مهران فرار کنه و تصادف کرده! میگیم باید ب

 تو بیمارستان بستریه!

 کیوان کمی فکر کرد و گفت: 

 اگه خواست تلفنی باهاش حرف بزنه چی؟  -

 جا!ای میاریم دیگه تا برسه اونیه بهونه -

 کیوان سر روی شانه خم کرد و لب زد: 

 دونید، من حرفی ندارم.هرطور صالح می -
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 فت: رباب وارد آشپزخانه شد و گ

 جان؟سفره پهن کنم مطهره -

 شما زحمتتون میشه، رهام و پرهام االن میان کمک. -

 ی تا خورده از روی میز غذاخوری گفت:رباب با برداشتن سفره

 برم.چه زحمتی؟ باشه می -

با کمک پرهام، رهام و عسل سفره پهن شد و همگی دور تا دور سفره نشستند،  

خوردند، داخت که کنار هم نشسته و شام می عسل نگاهی به کیوان و مهدخت ان

 آهسته کنار گوش مطهره پچ زد:

بابام همیشه میگن بدتری هم وجود داره! اون موقع که فهمیدم مهدخت که زن  -

بوده، قراره با کیوان ازدواج کنه، حالم خیلی بد شد از تصورش، اما االن که شرایط  

و امشب با خوشی این شام   جوری شده میگم ای کاش قضیه فقط همون بوداین

 خوردیم.رو می

 مطهره سر تکان داد و لب زد:
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آره واال... واسه همینه میگن که همیشه به شرایطی که داری راضی باش و خدا    -

 رو شکرکن!  

زدند. مطهره ها بود که با یکدیگر حرف می شام را در سکوت خوردند و تنها نگاه

رباب دلشوره داشتند که چطور سر صحب را صبح،  و  باز کنند و مهدخت  را  ت 

راهی آبادان کنند! مشغول جمع کردن سفره بودند که لنا کنار مهدخت نشست 

 و پرسید:

مهدخت خانوم کسی فوت بشه مگه نمیره پیش خدا؟ پس چرا بقیه ناراحت   -

 کنن!؟میشن، گریه می

 مهدخت نیمچه لبخندی زد و گفت: 

فهمی! شاهلل بزرگ میشی خودت میپرسی کوچولو؟ انچرا این سؤال رو می  -

 کنن!اما بقیه واسه اینکه دلشون تنگ میشه گریه می

 تو دلت برای پریدخت تنگ میشه؟ -
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ی شام  ای خورد و ابرو در هم کشید، همه سرگرم جمع کردن سفره مهدخت یکه

مقابل و   که  نبود  بازیگوش  دخترک  به  حواسش  کسی  و  بودند  کردن  صحبت 

 آورد!هایش را به زبان میمهدخت نشسته و شنیده

برمی  - رفته سفر...  میپریدخت  من  و  دیگه گرده  بمیره  اگه کسی  اما  بینمش 

 گرده! برنمی

 لنا سر تکان داد و گفت: 

خوره! منم  غصه مینه...! خودم شنیدم که گفتن نگید پریدخت فوت شده،    -

 اومدم بهت بگم غصه نخور اون رفته پیش خدا، مثل مامان من!

پیچید.  دهان مهدخت باز مانده بود و صدایی مثل ناقوس در سرش دنگ دنگ می 

رسید و  فهمید، صداهایی در هم بر هم به گوشش میدیگر حال خودش را نمی

تکه چوبی خشکیده، به آمد و زبانش چون  جا تار شده بود. نفسش باال نمی همه

 کامش چسبیده بود.
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ی تخت نشسته بود، دست چشم که باز کرد خودش را روی تخت دید و کیوان لبه

کرد. نای بلند شدن نداشت و  دخترک را در دست داشت و آهسته نوازش می

 هایش دوید و لب باز کرد:تمام بدنش سست بود، اشک به چشم 

 ده؟! آره؟مهران... مهران سر پری بالیی آور -

 کیوان پلک بست و سرش را به طرفین تکان داد:

نه... نه اصال. اتفاقا حال مهران هم اصال خوب نیست. پری خیلی وقت پیش    -

 الهویه بوده و با مجوز قانون دفن شده! فوت شده. مجهول

 مهدخت تمام توانش را به کار گرفت تا بغضش را مهار کند و باز پرسید:

 پس چجوری...  -

 در دهانش خشکید و کیوان با درماندگی لب زد: حرف

دونم مهدخت، باید بریم آبادان. صبح زود راه میوفتیم باور کن منم دقیق نمی   -

 باشه؟! 
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بغض سرکش در گلوی دخترک آخر راهش را پیدا کرد و خودش را از حصار گلوی 

ن را او آزاد کرد. مهدخت شیون سر داد و غریو دردمندش، گوش خانه و اهالی آ

پُر کرد. کیوان او را در آغوش کشید و به سینه فشرد. مطهره و رباب برای آرام 

گریه اما  شدند،  اتاق  وارد  مهدخت  نالهکردن  با  همصدا  نیز  های های خودشان 

نیمه نداشت و همان  قرار  و  آرام  بود. مهدخت  آبادان  دخترک شده  شب راهی 

 ی مطهره خانوم ماند.خانهشدند. الهه را رباب پیش خودش نگه داشت و عسل 

*** 

تابید و قبرستان در سکوتی مرگبار فرو رفته  خورشید ظهر در دل آسمان می

نام و نشان که تنها روی آن چند شماره بود. مهدخت کنار سنگ قبری سفید و بی

و کد مربوط به پزشکی قانونی و ردیف قبر بود، نشسته و سر روی زانوها گذاشته  

داشت و کمی دستش ها را از زمین برمیاش خاکریف و کشیدهبود. با انگشتان ظ 

پاشید. دیشب تا به امروز را آنقدر ضجه زده  گرفت و باز روی زمین میرا باال می

غلتید  صدای روی گونه میهایش بیبود که نایی برای گریه کردن نداشت، اشک

 و لب باز کرد: 
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که زیر این سنگ سرد و زیر خروار جایی؟ این تویی  پری... خواهری... واقعا این  -

خواستی پری؟ جای خروار خاک خوابیدی؟ به قول خودت مگه تو از دنیا چی می 

گشت، کاش فرصت جبران بود، کاش  جا نیست! کاش زمان به عقب برمیتو این

اینقدر خوب بود!  می تونستم بیشتر واست خواهری کنم، کاش مهران همیشه 

 کاش... کاش... کاش...

 شید و ادامه داد:آهی ک

، تو رو برد، اما به من حتی نگاهم نکرد! مامانم  پری دیشب خواب مامان رو دیدم   -

 ازم دلخوره پری، اونم میگه من خواهر خوبی نبودم!   

 ها را زدود. هایش کشید و اشکدست روی گونه

گفت پلیس گفته که مشخص نبوده تو خودکشی کردی یا کُشتنت؟! مهران می  -

من   ضربهاما  کشتن!  ذره  ذره  کُشتنت!  ضربه میگم  مامان،  مرگ  اول  دوم  ی  ی 

بداخالقی بابا، سومی اون نامردی که واسه چند دقیقه لذت، تو رو یه عمر بدبخت  

 ی چهارم من و مهران که حواسمون بهت نبود! پنجم...کرد، ضربه
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ود تا یه بسه... نه پری؟! آره مگه یه آدم، یه دختر چقدر جون داره؟ همینا بس ب

گناه گناهکار شدی و رفتی  آدم بمیره مگه نه؟! تو اولین پریدخت نبودی که بی

 زیر خاک، آخریشم نیستی!  

 ی تلخی بر لبان مهدخت نشست و با مهربانی رو به سنگ قبر گفت:خنده

راستی پری، خیالت از بابت نسیم راحت باشه، دیروز سر عقدم بهم گفت اگه    -

ز ته قلبم بخشیدمش، گفت بهت بگم تو ناخواسته منو  پریدخت رو دیدی بگو ا

از بدبختی مطلق نجاتم دادی. گفت بهت بگم نه تنها ازت دلخور نیست که ازت  

 ممنون و مچکره! 

با صدای کیوان سر از روی زانو برداشت و نگاهی به او انداخت که کمی دورتر  

 ایستاده و منتظرش بود.

 . عصر میارمت! مهدخت جان بیا عزیزم، هوا گرمه.. -

 باز به قبر نگاه کرد و گفت: 
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می  - وایسه،  دورتر  گفتم  کیوان  به  وقتی  خودم  گاهی  که  قدیما  مثل  خواستم 

کردیم با هم خلوت کنیم. بخواب پری، راحت بخواب که تو  خواهرانه درددل می 

 جات خیلی بهتر از منه! بازم میام گلم، میام پیشت.

 از جا برخاست و سالنه سالنه سمت کیوان رفت... 

 

 پنج ماه بعد...

 

همهمه باغ تاالر  و  سالن  فضای  در  آهنگ  و  کف  و  سوت  صدای  و  بود  برپا  ای 

کرد، متوجه جوراب  آمدگویی میها خوشپیچیده بود. نسیم حینی که به مهمان

به دندان اش شد که سوراخ شده بود و نمای زشتی پیدا کرده بود. لب  شلواری

گوشی آشفتگی  با  و  تاالر  گرفت  در  ورودی  آورد.  بیرون  کیف  داخل  از  را  اش 

رسید. وارد اتاقک شد  تر بود که سر و صدای کمتری به گوش میاتاقکی خلوت

 ی پرهام را گرفت.و شماره 
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 جانم عزیزم؟ -

 پرهام تو رو خدا االن برو واسم یه جوراب شلواری بخر!   -

 پرهام متعجب پرسید:

 چی بخرم؟   -

 نسیم با غیظ تکرار کرد:

دونم کجا گیر کرده سوراخ شده، خیلی زشته...  جوراب شلواری! جورابم نمی  -

 ناسالمتی خواهر دامادم! 

 آخه عزیزم من االن وسط باغ، جوراب شلواری از کجا بیارم؟ -

 منم نگفتم از وسط باغ بیار، با ماشین برو از یه مغازه بخر!  -

 بیرون داد و گفت: پرهام نفسش را 

خانومم، نفسم، االن ساعت نه شبه، تا برم دنبال مغازه بگردم، جوراب بخرم    -

 بیام مجلس تموم شده! 

 نسیم لجوجانه پایش را روی زمین کوبید و لب زد: 
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 پس من چه غلطی بکنم؟!   -

 تعلل جواب داد:پرهام بی

 دَر بیارش!  -

 نسیم چشم درشت کرد و پرسید:

 هان؟!   -

 م درآر... بدون جوراب باش! میگ -

 نسیم لب گزید و گفت:

میشه   - روم  بیاد من  نوید  کوتاهه...  هم  کوتاهه، خیلی  دامنم  به سرم...  خاک 

 جوری؟ این

بینه! یا درآر یا با جوراب سوراخ  نوید امشب چشاش غیر مهدیس، کسی رو نمی  -

 بگرد تو مجلس. من فعال باید قطع کنم. 

و نسیم با حرص، هوفی کشید. نگاهش به جوراب که    درنگ تماس را قطع کردبی

 سوراخش روی زانو بود خیره مانده و دنبال راه چاره بود که صدای نوید را شنید. 
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یعنی چی درد داری؟ خب بشین روی صندلی، نرقص! مهدیس کار دستمون   -

 ندی؛ بچه به درک... خودت چیزیت نشه! 

هایش باال پرید، گوشش را به  هایش تا حد ممکن درشت شد و ابرونسیم چشم 

 در اتاقک چسباند. 

باشه... باشه حواسم هست. تو مواظب خودت باش، همش نگرانم تو شلوغی    -

 بهت ضربه نخوره!... باشه عزیزم.

باز به نوید خیره شد، نوید با دیدن نسیم،  در را آهسته باز کرد و با دهان نیمه 

 رنگ  از رُخش پرید و لب به دندان گرفت. 

 کنی؟!جا چکار میتو این -

 اش را به زحمت کنترل کرده بود.نسیم از بُهت درآمده و خنده

 اس؟!مهدیس حامله -

 دهانش گرفت: نوید با حرص و استرس انگشتش را مقابل لب و 
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کشه، هیس! به خدا اگه مهدیس بفهمه تو متوجه شدی کارمون به طالق می  -

 صدات در نیادآ! 

 نسیم از خنده ریسه رفت و میان خنده گفت: 

 همونه خودت رو کُشتی که زودتر عروسی راه بندازی نگو... -

 و باز خندید و نوید تشر زد:

 چه! زهرمار... نخند پررو... فضول -

 وقتشه؟ چند  -

 اش را جمع کند. اش گرفته بود و لب به دندان گرفت تا خنده نوید هم خنده

جا نمیگی یه  بتوچه... بیا برو رد کارت دختر! اصال با این سر و وضع اومدی این  -

 مرد بیاد ببینه؟!  

 زد و جواب داد:هایی از خنده در صدای نسیم، موج میرگه
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! بعدشم حاال تو نگو چند وقتشه، ولی  حیامرد این سمت نمیاد، جز توی بی  -

ی جا من که هیچی، همهوقتی دنیا بیاد کافیه برگردیم به نُه ماه قبل... تازه اون

 فهمن!مهمونای تاالر می

 قهقهه زد و نوید با حرص، نیشگونی از بازویش گرفت و لب زد:

به ریزی؛  اس زبون میدونی دست و بالم بستهحیف که جاش نیست، توام می  -

 کنم! وقتش حالیت می

 اش را آهسته بوسید، لب باز کرد:نسیم سمتش خم شد و گونه

 ولی مبارکه...  -

 کنان از نوید دور شد و سمت سالن برگشت. خنده

 ای نشسته بودند که رباب پرسید:رباب و مطهره پشت میز گرد شیشه

 گیری؟شاهلل مجلس آقا پرهام رو میکی ان -

ی ی رهام، خونهماه دیگه، احتماال اول سال نو! من میرم خونهشاهلل پنج شش  ان  -

 جان.خودم رو میدم رنگ کنن و نو نوار بشه واسه پرهام و نسیم
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 رباب با لبخند ملیحی گفت: 

موقعان  - همون  کیوانم  میشاهلل...  مجلس  واسش  می ها  و  گیریم.  عسل  مونه 

تو رو خدا؟! واسه داداش   بینیحامین که اونا هم کیوان سخت گرفته بهمون، می

 کنه!  خودش هم سختگیری می

 مطهره به نرمی خندید و لب زد: 

ولی حق داره، نگران درسای عسل جونه، نه اینکه سال قبل نتونست درس    -

مشغولی جدید نداشته باشه. مهم اینه که عسل بله  بخونه، میگه امسال باز دل 

 و عسل باشه! شاهلل تابستون بعدی، مجلس حامین رو گفته! ان

شاهلل« گفت و نگاهش سمت عسل چرخید که کنار مهدخت  رباب با لبخند» ان

هایی که کشیده ها و سختینشسته و لبخند روی لب داشت، یاد تمام مشقت

 بودند افتاد و در دل زمزمه کرد: 

 شودطعم تلخ زندگی گاهی دو چندان می

 شودآدم از دست خودش گاهی گریزان می
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 دوزد ولی دلشاد نیستبر لبانش خنده می

 شود.ها ناچار خندان میزیر بار غصه

 

 پایان

 

*** 

. این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد  

. برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید  
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