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 بنام خالق هستي بخش 

 :مقدمه 

 . کاش ميشد دلي را نشکنيم 

 . کاش ميشد مغرورانه به آن شکستن نباليم 

 . کاش ميشد فقط امروز را نبينيم و نگاهمان را وسعت ببخشيم 

 . کاش ميشد فردايي بهتر را نه فقط براي خودمان بلکه براي همه آرزو کنيم 

 . کاش توان آن را داشتيم که به گذشته باز گرديم و دلهاي شکسته را بند بزنيم 

 . کاش فراموش نکنيم هيچ دل شکسته اي مانند روزاولش نميشود 

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

نگاهش را از روي لبهاي مرد روبرويش گرفت و به ميز خيره شد . درونش غوغايي برپا بود .شنيدن  
 . حرفايي که هيچ انتظارش را نداشت

 . هرچند که شک کرده بود اما نميخواست باور کند اين حرفها را به زبان خواهد آورد 

جا برخاست . هنوز قدمي برنداشته بود که  بدون آنکه پاسخي به آنهمه بي رحمي و پستي مرد دهد از 
 صدايش ناله ي قلبش را به آسمان

 . برد 

 مطمئن باشم که خودت درستش ميکني؟ - 

 : با تمام تواني که برايش مانده بود ناليد 

 . مطمئن باش - 

ممنونت ميشم . باور کن اينکار به نفع هر دومونه شايد االن شوکه شدي اما بعدا به حرف من ميرسي  - 
 . . اونوقت بخاطر اينکار ازم تشکر ميکني .خواهش ميکنم درکم کن

 . بدون آنکه نگاهش کند به روبرو خيره شد و لب باز کرد 

 . ت برسي . خداحافظاميدوارم هيچ وقت پشيمون نشي و به خواسته ا - 

 مرد از جا برخاست و با شتاب خود را به دختري که غم ، شانه هايش را آويزان کرده بود رساند و گفت 

: 

 . کجا صبر کن خودم ميرسونمت - 

 : نگاه پر از دردش را به مرد انداخت و با ناله گفت 
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 !روت ميشه منو تا خونه برسوني ؟ - 

 .......... بهار ؟! من .....من که دليلمو - 

 : دستش را براي ساکت کردن مرد روبرو باال برد و گفت 

 . هيس ..... هيچي نگو ....... هر چي بگي ، بيشتر حالم ازت بهم ميخوره - 

رماي درون بدون درنگ از کافه بيرون زد . صورتش را به گرماي تيرماه سپرد . گرمايي که نميتوانست س 
 . رگهايش را به گرما مهمان کند

پاهايش توان رفتن نداشت . زانوانش ميل شديدي به بوسيدن زمين داشت . اما او دختري نبود که در  
 . حضور ديگران بشکند

زندگي به او آموخته بود بايد به خودش متکي باشد . خودش به خودش رحم داشته باشد . امروز به  
 چشم خود مرگ تمام رؤياهاي

 . دخترانه اش را ديد 

فقط زمان ميخواست براي مراسم سوگواري ، سوگواري براي عشقي پنج ساله . عشقي که با تار و  
 . پودش آميخته شده بود

 . خيابان ايستاد . براي اولين تاکسي دست بلند کرد و با گفتن دربست سوار شدکنار  

 سر چون کوه سنگينش را ، به شيشه تکيه داد . لحظه به لحظه دور شدن عشقش را با خود مرور کرد 

. 

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

داد که براي سالم اول صبح به روز اول عيد بود که صداي در آپارتمان نشان ازحضور کيان و کيوان مي 
 . دايي و خانواده اش باال آمده بودند

ذوق زده سريع شالش را روي سر انداخت و از اتاق خارج شد . با ديدنش قند در دلش آب شد . هر  
 زمان که به صورت بشاش و مهربانش نگاه

 . ميکرد در دل هزار بار قربان صدقه اش ميرفت . با صداي سالمش هر دو به سمتش برگشتند 

 سالم بهار خانوم . صبح عالي متعالي خوبين شما ؟ - 

 : با لبخند به کيان نگاه کرد و گفت 

 . وقتي شما رو ميبينم مگه ميشه بد باشم - 

 :ان نبينندکيان به آرامي لب زد ،به طوري که ديگر  

 . عزيزمي شيرين عسلم - 
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 : بهار خنديد و کيوان با شيطنت گفت 

 . نداشتيما ..... نرسيده پچ پچ راه انداختين . منم اينجا آدمم - 

 : کيان پس گردنش زد و با خنده گفت 

 . بالنسبت آدما .... عزيزم لطفا خودتو زياد با باالتر از خودت يکي نبين - 

 : کيوان با مشت به بازوي برادرش کوبيد و گفت 

 . خوب به بهار ميرسي کبکت خروس ميخونه ها ...تو خونه منو و تو که تنها ميشيم - 

 : بهار ميانه را گرفت . با لبخند رو به کيوان کرد و گفت 

 چه خبر ...نمياد باال ؟کيوان خان قرار نشد روز اول عيدي حسودي داشته باشيما ... راستي از عمه  - 

 : کيوان در حالي که به بهرام )داييش( نگاه ميکرد جواب داد 

 . نه ... مامان گفت اگه شما هم راضي باشين طرف صبح بريم خونه باغ ، به عيد ديدني آقا جون - 

 : بهرام که تا آن زمان با لبخند به حرف بچه ها گوش ميکردرو به همسرش کرد و گفت 

 رؤيا تو چي ميگي ؟ - 

 : همه ي چشمها به سمت رؤيا چرخيد . رؤيا با کمي مکث گفت 

 . خوبه طرف عصر هم ميريم خونه ي پدرم . اگه بهار هم نخواست بياد ميتونه خونه ي آقا جون بمونه - 

به پدرش کرد و اخم هاي بهار در هم رفت . ميدانست اين جمله ي آخر را به زبان خواهد آورد . رو  
 : گفت

 . آره اينجور بهتره منم خونه ي آقا جون راحتترم - 

 : بهرام نفسش را با حرص بيرون داد و رو به کيان گفت 

 . پس کيان جان ما تا نيم ساعته ديگه آماده ميشيم - 

کيان و کيوان با هم از خانه خارج شدند . انگار دوقلو بودند . تمام کارهايشان را همزمان انجام ميدادند  
 . . هردوشيطان و شوخ ، اما کيان عاقلتر از کيوان رفتار ميکرد

کيان دو سال از برادرش بزرگتر بود .به اصطالح قديمي ها شير به شيره بودند و پشت هم . همين  
 . کم ، باعث صميميت شان بود فاصله ي

از نظر ظاهر هم خيلي شبيه هم بودند . هر دو سبزه نمکي بودن با صورتي کشيده و الغر . اما چشم و  
 ابروي کيان شبيه مادرش
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کشيده و معمولي بود و کيوان چشمان درشت و زيبايي داشت . لبها و بيني هايشان خيلي تفاوت  
 . فاحشي نداشت

جالب آنجا بود که کيميا خواهرشان هم خيلي به آن دو شبيه بود . فقط ظرافت بيشتري داشت و  
 .برعکس بردارنش اخمو و از خودراضي بود

 . بطوريکه به زمين و زمان ايراد ميگرفت 

ت با آماده شدن هر دو خانواده سوار ماشين شدند و به سمت کردان کرج که خونه باغ آقاجون قرارداش 
 : حرکت کردند . تازه چند دقيقه از حرکتشان گذشته بود که بهنام رو به بهار کرد و گفت

 آبجي بازم نميخواي خونه ي باباميرزا بيايي ؟ چرا تو زياد با ما اونجا نمي آيي؟ - 

 : بهار آهي کشيد و به نيمرخ رؤيا نگاه کرد و گفت 

 . تو خوش بگذره که ميگذره هر وقت جور بشه ميام . اصلش اينه به - 

اما من دوست دارم تو هم بيايي ... دخترخاله هام وقتي تو نيستي ، مدام پشت سرت حرف ميزنن و  - 
 .... من ناراحت ميشم

 : صداي پر از خشم رؤيا حرف بهنام را ناتمام گذاشت 

 . بهنام خفه ميشي يانه .... روزاول عيديه اوقاتمو با وراجيات تلخ نکن ، وگرنه بد ميبيني - 

 : بهرام از توي آينه به دو فرزندش نگاه کرد . به آرامي رو به رؤيا گفت 

ين خواهشا يه امروز و روي اعصاب کسي پياده روي نکن . بابا ما هم آدميم بذار مثل بقيه ي مردم از ا - 
 . روزامون لذت ببريم

 : با اخم به همسرش نگاه کرد و گفت 

 . من که چيزي نگفتم . فقط خواستم دهنشو بيخود باز نکنه - 

 : بهار با ديدن ناراحتي برادرش روي موهاي کوتاهش بوسه اي زد و به آرامي زير گوشش گفت 

ار بگه . تو هم بخاطر من ناراحت نشو عزيزم . ناراحت نشو مرد گنده .... هر کي هر چي خواست بذ - 
 . اصل اينه که من و تو همو دوست داريم ...مگه نه عزيزم

 : ساله اش با ذوق نگاهش کردو گفت 13برادر  

 . آره معلومه که همو دوست داريم . کي مثل من خواهري به اين نازي و مهربوني داره - 

بهار سر برادر را روي شانه اش گذاشت . تا رسيدن به مقصد حرفي نزد. تا بهانه اي براي دعوا به دست  
 . رؤياي هميشه عصباني ندهد

 . با صداي راننده تاکسي از عالم خود بيرون آمد 
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 . دخترم رسيديم - 

و پياده شد . نفس عميقي کشيد گيج و منگ به اطراف نگاه کرد . با تشکري، پول کرايه را حساب کرد  
 . با صداي زمزمه واري سرش را

 :رو به آسمان گرفت . آهي کشيد و گفت 

 . خدايا شکرت اينم از بخت و اقبال من - 

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

کليد را درون قفل در چرخاند و در با صداي تيکي باز شد . صدايي که، بر عکس هميشه که با شوق  
 همراه ميشد

 . االن با درد همراه بود 

ديگر نه غروري برايش باقي مانده بود نه دلي براي طپيدن . مانند ماهي که از تنگ بلورش بيرون افتاده  
 . زي نداشتباشد ، جان ميداد و هيچ راه گري

پا داخل حياط گذاشت . اولين چيزي که مانند هميشه پيش چشمش آمد، پنجره ي اتاق کيان بود .  
 . پنجره اي که زير پنجره ي اتاق خودش قرار داشت

 . اولين قدم را برداشته بود که صداي عمه اش افکار درهمش را پاره کرد 

 . خوش اومدي عزيزم . چرا انقدر دير کردي ؟ دلواپست شدم - 

 . ممنون عمه جون کارم کمي طول کشيد - 

 : عمه با نگاهي دقيق به صورتش نزديک شد . با نگراني گفت 

 ...... حالت خوبه؟ چرا انقدر رنگت پريده - 

 : دستش را روي گونه ي بهار گذاشت و گفت 

.. چرا انقدر سردي ؟ واي ... نکنه مريض شدي... وگرنه توي اين گرما نبايد انقدر سرد خداي من.. - 
 . باشي

 : بهار بي حوصله گفت 

 . چيزي نيست عمه جون ... جاي نگراني نيست از خستگيه - 

 : عمه با ناراحتي گفت 

 . عزيزم برو زودتر استراحت کن تا شب سرحال باشي - 

 :بوسه اي با محبت روي گونه ي بهار نشاند ، با لبخندي که از روي عشق بود گفت 
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عروس گلم، امشب براي من که اوج آرزومه ، دارم از ذوق پس ميوفتم واي بحال توو کيان ... چي تو  - 
 . بيوفتهدل شما ميگذره بعد از اين همه سال ... برو عزيزم ...برو ... نمي خوام اين شب مهم به تعويق 

بهار در حال له شدن بودن ، زير آوار آرزوهاي خودش و عمه اي که، سالها مهربانتر از مادر بود . کسي  
 که در تمام بن بست هاي

 . زندگيش حامي و همراهش بود 

ببخشيدي گفت و با پاهاي ناتوانش راه طبقه ي باال را در پيش گرفت . خدا خدا ميکرد کسي خانه  
 ، که جزء نباشد

 . محاالت بود 

 . در حالي که از پله ها باال ميرفت صداي کيميا در گوشش پيچيد 

 . مامان لباسمو از اتوشويي گرفتي - 

اشک داغي که تحمل اسارت بيشتر را نداشت از زندان چشمانش رها شد . سريع با نوک انگشتانش  
 . اشک مزاحم را زدود

 . دلش مردن ميخواست اما چه چيز زندگيش باب دلش بود که اين يکي باشد 

 . کليد را در قفل چرخاند . با باز شدن در صداي اعصاب خرد کن رؤيا در گوشش پيچيد 

معلوم هست کدوم گوري رفتي ؟! امشب که مهمون داريم نبايد توي خونه پيدات ميشد ... بايدم  - 
 پيدات نشه ، تا وقتي

 کلفتي مثل من آماده به خدمت باشه، شاهزاده خانوم ...بايد بيخيال کار خونه باشن . خدا بده شانس 

..... 

سالم آرام بهار در صدايي که هنوز درحال غر زدن بود گم شد . بدون اينکه تالشي براي پاسخگويي  
 داشته باشد ، به

 . اتاقش رفت 

اتاقش با خاطراتي که گوشه گوشه ي آن ، نشاني از او داشت ، مانند قبري تنگ و تاريک شده بود . راه  
 نفسش بند

 . آمده بود 

 . حجم زياد بغض، گلويش را خنج ميکشيد . هيچ راه فراري براي رهايي از اين بغض نداشت 

ام وجود احساس ميکرد . تنها عمه برايش مانده کسي را نداشت تا از درد دلش بگويد . تنهايي را با تم 
 . بود که او را با تاريک شدن آسمان زندگيش ، از دست ميداد
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شدت عالقه ي عمه به بچه هايش را ميدانست . از همان محبتش بود که او هم نصيبي برده بود .  
 . وگرنه تاب آوردن در اين زندگي صبر ايوب ميخواست

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

 صداي احوالپرسي خانواده را با هم مي شنيد . صداي خنده ها و مبارک بادها روي قلبش ، زخم ميزدند 

. 

پاي اراده اش در قولي که داده بود در حال سست شدن بود . در دل به خود هزاران ناسزا گفت . چرا  
 بايد خودش را با

 . ميکرديک ايل آدم روبرو  

 !براي کي ؟! براي چي؟ 

براي کسي که دين و دنيايش بود . براي عشقي که ذره ذره ي وجودش شده بود به طوري که حاضر بود  
 . براي راحتي و آسايشش از قلب خودش هم بگذرد

را نمي ايکاش زودتر ميفهميد در دام ، چه عشق ويرانگري افتاده است، تا به اين صورت روح و روانش  
 . باخت

 . در با شتاب باز شد و سر کيميا از الي در به داخل اتاق سرک کشيد 

 بهار چرا بست نشستي تو اتاق ؟! کيان ، آقاجون و عزيز رو آورده نميخواي هنوز بيايي بيرون ؟ - 

بغضي که به صورت طناب دار گلويش را ميفشرد اجازه حرف زدن به بهار نداد . تنها با تکان سر نشان  
 . داد که بيرون ميايد

دوباره در آينه به چشماني که از گريه ي ساعتي پيش شفاف و براق شده بود نگاهي کرد . در دل براي  
 . مرگ شقايق بود قلبش فاتحه اي خواند واز اتاق خارج شد . امشب ، شب

قدم که بيرون گذاشت همه ي سرها به سمتش چرخيد . با ناراحتي به کيان که آرام و خندان کنار  
 مادرش نشسته

 .بود، نگاه کرد 

انگار نه انگار که او را در چه برزخي انداخته است . صداي کل کشيدن عمه و زن عمويش روحش را به  
 . مسلخ ميبرد

 . مبارکه عروس خانوم - 

صداها مفهوم نبود . گيج و منگ نگاهشان کرد. چرا کسي حالش را از روي چشمان غمزده اش نمي  
 . فهميد .صداي آقاجون گام هايش را به سمت آشپز خانه کشيد

 دختر گلم همه منتظر چايي هستن پس چرا نمي جنبي ؟ - 
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ست سيني چاي را بلند کند . صداي آرام رؤيا مته بر اعصابش با دستان لرزانش هر کاري کرد نتوان 
 . ميکشيد

عرضه ي يه چايي بردنم نداري ! ... نميدونم عمه ت به چي تو دل خوش کرده ؟ قيافه که نون و آب  - 
 . نميشه واسه ي آدم

سيني از  رؤيا نمي دانست قيافه هم براي او هيچ فايده اي نداشت . لرزش شديد دستش باعث شد 
 لکه هاي چايي

 . پر شود 

 :رؤيا با دست پسش زد . با حرص گفت 

 . برو بشين خودم ميارم . شايد زودتر شرت کنده بشه، خيالم از بابت تو راحت بشه - 

 . لب برچيد . دستي به شالش کشيد و از آشپزخانه خارج شد . صداي اعتراض عمه اش بلند شد 

 !پس چايي کو ...خوشگلِ عمه ؟ - 

 . ببخشيد عمه... رؤياجون مياره - 

لرزش صدايش که از استرس بيداد ميکرد ، لبخند را مهمان لبهاي حاضرين کرد . آرام کنار آقاجون جاي  
 . گرفت

 : بعد از صرف چاي ، آقا جون دست دور شانه ي بهار انداخت . صدايش را صاف کرد و گفت 

خدا رو شکر نمردم و چنين روز مبارکي رو ديدم . ديگه همه از دل اين دو تا جوون خبر داريم . بهتره  - 
زودتر بساط عقد و عروسي رو به راه بندازيم تا اينا هم به آرامش برسن . ممنون از کيان جان که تا پايان درساي 

 بهار صبر کرد و مردانگي خرج

 . بت تعيين زمان عقد و مشخص شدن مهريه ستکرد . حاال نوبتيم باشه نو 

بهار با ترس سرش را باال آورد به چهره ي ، از خشم سرخ شده ي کيان نگاه کرد . رگ هاي روي شقيقه  
 . اش نشان از شدت خشمش داشت . دستان مشت شده اش گوياي حالش بود

 . که در کافه زده بود افتاددلش چنگ خورد از فشاري که روي هر دوي آنها بود . ياد حرفي  

خودت ميدوني هميشه بعنوان يه دختر دايي برام عزيزي. اما باور کن تازه چندماهه متوجه شدم عالقه  » 
م به تو، بيشتر از روي عادت بوده ...نه عشق . وگرنه کسي نميتونست جاي تو رو تو قلبم بگيره .خودت ميدوني 

اگه بخوام کنار بکشم بخاطر تو قبول نميکنه . حتي ممکنه عاق والدين بشم مادرم جون و نفسش به تو بنده ... 
. پس اگه هنوزم دوستم دارم بخاطر اينکه از طرف عمه ت به مشکل بر نخورم خودت به خواستگاري نه بگو و 

 « . قائله رو ختم کن
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ام ميکرد اين حقارتي که نميدانست از کي خواستگاري براي او به قائله تبديل شده بود . اما بايد تم 
متحمل شده بود . با پاهايي لرزان از جا برخاست بدبختي آن بود که استرس ،کنترل صدايش را از دستش 

 : گرفته بود . دهان خشکش را با زحمت باز کرد. با صدايي که بشدت ميلرزيد گفت

ردن بدين . من ......من هل ببخشيد ...... ببخشيد اگه ميشه.... به من يه فرصت..... براي فکرک - 
 . شدم

لبخند مصنوعي کيان از چشمان تيزبين کيوان دور نماند . همه ساکت شدن و به صورت رنگ پريده ي  
 . بهار چشم دوختند

 : بعد از چند لحظه که همه از بهت خارج شدن بهرام گفت 

بهار بشين االن وقت فکر کردن نيست بعد از چند سال تازه يادت افتاده فکر کني ؟ مگه کيان مسخره  - 
 . ي دست توئه ؟ االن وقت حرف زدن بزرگتراست نه تو

 : بهار با ترس از عاقبت کارش ، به سمت عمه اش گام برداشت . دست پر مهرش را بوسيد و گفت 

ن از همه برام عزيزترين و هيچ کس مثل شما به من محبت نداشته . ميخوام عمه جون خودتون ميدوني - 
 باور کنين حرفم

 .. از روي ناسپاسي و بدذاتي نيست ......اما .....اما 

زبانش بند آمده بود توان گفتن دروغي که جان خودش را ميگرفت نداشت . عمه با دلسوزي در آغوشش  
 : کرد و گفت کشيد و با دست کمرش را نوازش

قربونت برم عمه که ميدونم اين حالت براي چيه . اگه مادرت کنارت بود االن اينهمه سردرگم نبودي  - 
 ... اين ترستو

 . ميفهمم ... اما عزيزم اگه تو آروم باشي ما خودمون ميدونيم بايد چکار کنيم 

چشم که باز کرد چهره ي برزخي کيان روبرويش ظاهر شد . خودش را از آغوش عمه بيرون کشيد و با  
 : زبان الکن گفت

 ......... ببخشيد اما .....من ...من قصد ازدواج ندارم ..... نميتونم - 

 : بهرام و عمه بهناز هم زمان گفتن 

 !چي ؟ - 

. سرش را تا جايي که امکان داشت پايين گرفت . جرأت نگاه کردن به ترس تمام وجودش را فرا گرفت  
 . صورت هيچ کدام از حاضرين را نداشت . صداي فرياد بهرام پرده ي گوشش را آزرد

تو غلط کردي که قصد ازدواج نداري مگه من مترسک سر جاليزم که هر کاري دلت خواست بکني ؟!  - 
 . بشين سرجات و حرف زيادي نزن
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 : کيان نطقش باز شد و گفت 

دايي جان قرار نيست بهار رو به زور پاي سفره ي عقد ببرم. اگه راضي نيست حتما دليلي براي خودش  - 
 . داره . بايد به حرف اون هم گوش کرد . شايد کس ديگه اي رو دوست داشته باشه

با اين حرف سکوت مرگ باري حاکم شد . چشمان از حدقه در آمده ي بهار روي صورت کيان ثابت ماند  
 . . باور اين همه نامردي از طرف کيان برايش سخت بود . بهرام از خشم سرخ شد و فرياد زد

 . غلط کرده ... ميکشمش... اگه چنين چيزي به مغزش خطور کرده باشه - 

 : وضاع را وخيم ديد از جا برخاست و گفتآقا جون که ا 

 . بهرام آروم باش ....بذار بهار کمي با آرامش فکر کنه . اين همه داد و قال فايده اي نداره - 

 : بهناز با ناراحتي به صورت بهار زل زد و گفت 

 بهارم راستش رو بگو چرا گفتي قصد ازدواج نداري ؟ پاي کس ديگه اي در ميونه ؟ - 

 : بهار در حالي که اشک صورتش را خيس کرده بود گفت 

 . نه عمه ...... فقط نميتونم به اين کار رضايت بدم - 

ه کنان به سمت ديگر تواني براي ماندن در جمع را نداشت . دستش را روي صورتش گذاشت و گري 
 . اتاقش دويد

کيوان با تعجب شاهد بود که با رفتن بهار ، کيان نفس راحتي کشيد . کنجکاو شده بود چه رازي بين  
 !! آن دو بود که کيان هيچ ابراز ناراحتي نکرد

 . توقع داشت کيان زمين و زمان را بهم بدوزد .چيزي که هيچکس جز کيوان به آن فکر نکرد 

همه به وجود آمد . بهناز ؛ تربيت نادرست بهار را دليل اينکار ميدانست . رؤيا ؛ مادر بهاررا که خيره  هم 
 . سري را به او ارث داده بود عامل اين رفتار ميدانست

 . آقا جون با تأسف به فرزندانش نگاه کرد و با صداي بلندي هر دو را مخاطب قرار داد 

 . بس کنين . وقتي دختر راضي نباشه خدا هم به اين وصلت رضا نيست . تموم کنين اين حرفا رو - 

 :بهناز بر آشفت و با خشم گفت 

يعني چي آقاجون ... چندساله پسر منو سرکار گذاشته ...حاال ميگه نه!! ميمرد زودتر ميگفت ، تا ما  - 
ميره . بايد از اون مادر توقع چنين دختري رو ميداشتم .اما من  سنگ رو يخ نشيم . ذات هر دختري به مادرش

 ساده بودم که فکر ميکردم

ذات بهار فرق ميکنه . آقا داداش شما هم ايوال داري با اين دختر تربيت کردن ... کيان پاشو بريم پسرم  
 ، چيزي که
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 ... ريخته دختر 

 : ا شنيد و گفتاحمد آقا، پدر کيان در سکوت تمام حرفها ر  

بهناز خانوم شما کمتر حرص بخور خدا رو شکر کن الاقل انقدر انسان بود که مثل مادرش با يه بچه  - 
 . ول نکرد بره . همين اول کار ، حرفشو زد

ولوله اي از حرف برپا بود . بهار روي تخت نشست و با تمام وجود براي مرگ آرزوهاو عشقش زار زد .  
 . نميدانست اين حرفها را کجاي دلش بگذارد

 حرفايي که هر کدام مانند نيشتري به روح خسته اش نيشتر ميزد . فقط يه حرف در مغزش تکرار ميشد 

. 

 « نخوشا به غيرت نداشتت کيا » 

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

وقتي خانه در سکوت وهم انگيزي فرو رفت در اتاق با شدت باز شد . با ترس صورت خيس از اشکش  
 را از روي

 . بالش بلند کرد 

با قفل شدن در اتاق و ديدن صورتِ از خشم ، سرخ شده ي پدرش، ترسِ بيشتري در وجودش ريشه  
 . . صداي غرش بهرام صدايش را در نطفه خفه کردزد . تا لب باز کرد 

خفه شو دختري عوضي ... تو هم ميخواي مثل اون مادره )...( منو پيش خانواده ام سکه ي يه پول  - 
کني ؟ اما من نميذارم توي نيم وجب بچه ، منو خوار کني ... بايد فردا بري به پاي عمه ت بيوفتي و بگي غلط 

 زيادي کردي که اون

 . حرفا رو زدي 

 ببخشيد بابا . اما ..... نميتونم .... من به کيان عالقه ندارم .....من - 

خفه شو تا خودم خفه ت نکردم . پس تو اين مدت براي چي براي پسره غمزه ميومدي ؟! فکر کردي  - 
 ! انقدر بي غيرتم که بذارم هر غلطي که دلت خواست تو خونه ي من بکني

 . ا نميتونم ....باور کنباب - 

 . دستان بهرام که به سمت کمربند چرميش رفت . بهار به عز و جز افتاد 

 . بابا بخدا کيانم منو دوست نداره - 

خفه شو دختره ي سليطه ... حاال ميخواي کيانو خراب کني ؟ اون اگه نميخواست امشب پا تو خونه  - 
 . ي من نميذاشت . بايد ادبت کنم تا بفهمي چه جوري احترام بزرگترت رو توي يه مراسم نگه داري
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س کرد . در سوزش دردناکي روي کمر و بازوهايش ح«شتلق » کمربند که باال رفت همراه با صداي  
 . خودش مچاله شد .نفسش بند آمده بود .اما به زور لب باز کرد

 .... بابا ببخشيد... بخدا راست ميگم - 

ضربه ي دوم همراه با ناسزايي که عرق شرم را روي صورتش نشاند ؛ بدنش را بوسه اي دردناک مهمان  
 . کرد . لرز بدي به جانش افتاد

سکوت کرد و ضربه هايي که بهرام بر تن و بدنِ ضعيف و رنجورش ميزد را ، با  رمق از جانش پر زد . 
 . جيغ هايي که از ته وجودش ميکشيد تحمل ميکرد

 . با هر ضربه ، درد جانکاهي در بدنش ميپيچيد و ناتوانتر از ضربه ي قبل جيغ ميکشيد 

ه حال پدرش را اينگونه خشمگين و افسار گفتن ، نداشت . تا ب« نه»توقع چنين برخوردي را در برابر  
 . گسيخته نديده بود

 . ضربه هاي پياپي بهرام ، همراه با ضرباتي که بر در اتاق زده ميشد در هم آميخته بود 

خشم بهرام جلوي ديدش را گرفته بود . جنون در برابر خشمش کم مي آورد . متوجه نبود پيکري که بي  
 جان

 . زير دستش با هر ضربه، تکان خفيفي ميخورد ، از رمق رفته و صدايي از او بلند نميشود 

 . با شکستن در و وارد شدن کيوان و بهنام داخل اتاق تازه به خود آماد و کمربند از دستش افتاد 

 !!دايي چه کار کردي؟ - 

سمت خود چرخاند .صورت کبودش و لبان کيوان بهت زده به سمت بهار هجوم برد . آرام او را به  
 سفيدش دلش را

 . به درد آورد 

 . بهار جان ... دختر چشماتو باز کن ببينمت - 

 . صداي گريه ي بهنام ، همراه با مشتهاي کوچکش بر سينه ي بهرام نشست 

 ...... تو اونو کشتي ... بيرحم ... سنگدل ... اگه آبجيم بميره ميکشمت - 

 . برادر نوجواني که پيکر بي جان خواهرش ، رگ غيرتش را بيرون زده بود . بي محابا بر پدرش ميتاخت 

 دست مادرش او را از بهرام جدا کرد . ولوله اي بر پا شد . سر بهار روي دستان کيوان تکان ميخورد اما 

 . هيچ عکس العملي از بهار ديده نميشد 

ا زير زانويش انداخت . با يک حرکت او را که وزني نداشت ، مانند پر کاهي بلند کيوان سريع دستانش ر  
 . کرد
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 : با نگراني گفت 

 . دايي جون زودتر دنبالم بياين بايد ببريمش بيمارستان - 

 . بهرام با خشم غريد 

 . اون سگ جون تر از اين حرفاست ...بذار بميره دختره ي خيره سر ... همچين دختري مايه ي ننگه - 

 . صداي فرياد کيوان وراي تصور بهرام بود 

بس کنين دايي االن وقت اين حرفا نيست . داره تنش سرد ميشه . يه نه گفتن جزاش که مرگ  - 
 . نيست

 . د . بهنام از بند دستان مادر خودش را رها کرد و به دنبال کيوان دويدبدون درنگ از اتاق خارج ش 

بهرام با نگراني که حاضر به بروز آن نبود دستي ميان موهاي آشفته اش کشيد . با خشم نگاهي به  
 . رؤيا انداخت

 . نفسش را با صداي بلندي بيرون داد و با گام هاي بلند از خانه خارج شد 

 : کيوان که به حياط رسيد ، مادرش در را باز کرد . با ديدن بهار روي دست کيوان با نگراني گفت 

 !چه کارش کردي بهرام ؟ - 

 . بايد ادب ميشد - 

بدون حرف ديگري همراه کيوان و بهنام از حياط بيرون رفت و ماشين را روشن کرد . بهنام پشت  
 . نشست

 . روي پايش گذاشت و روي صندلي خواباندش .خودش با سرعت کنار بهرام نشست کيوان سر بهار را 

تا رسيدن به بيمارستان هيچ حرفي رد و بدل نشد .فقط صداي گريه ي بهنام و صداي آرامش که  
 . خواهرش را صدا ميزد تا جوابي بشنود در ماشين شنيده ميشد

ن در اين ماجرا بيشتر از بهار مقصر نبود ؟ چرا کسي به کيوان همه ي فکرش مشغول اين بود . آيا کيا 
رفتار او شک نکرد ؟ دلش براي پرنده ي بال و پر شکسته ي پشت سرش به درد آمده بود . کسي که مانند کيميا 

 .برايش عزيز بود و دوستداشتني

با رسيدن به بيمارستان ، بدون معطلي بهار را بغل کرد و به سمت اورژانس دويد . حيران و گيج  
 : نميدانست به کدام سمت برود .با ديدن اولين پرستاري که روبرويش ظاهر شد . با التماس گفت

 . تو رو خدا بدادم برسين دختر داييم داره از دست ميره - 

 : بود با نگراني به صورت رنگ پريده بهارو حال نزارش نگاه کرد و گفت پرستار زني که مقابلش 

 . پشت سر من بيا - 
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 . به اولين تخت خالي که رسيد او را روي تخت گذاشت و پرستار سريعا نبض بهار را به دست گرفت 

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

 . درد تا مغز استخوانش نفوذ کردبا صداي آرام شخصي چشمانش را گشود .با تکان کوچکي  

با ديدن پرستاري که پشت به او ايستاده بود ، دوباره چشمانش را بست . اما زمزمه ي پرستار با  
 شخصي که

 . در ديد بهار نبود دردش را دو چندان کرد 

 ! معلوم نيست دختره چه گندي باال آورده که پدرش چنين باليي به سرش داده - 

 ديدي اون پسره چطوره براش يقه چاک ميداد ؟ - 

 .اره انگار فاميلن ..... حتما ميخواد گند دختره را الپوشوني کنه که مدام با پدر دختره بحث ميکنه - 

 . خودمونيما چقدر سخت جونه که با اين اوضاع سالم از زير دست باباش در اومده - 

شنوه . خوبه تا چند وقت کسي به دستش آينه نده وگرنه غمباد هيس .... ممکنه بهوش بياد و ب - 
 . ميگيره طفلک

 ! در دلش به حرفاي آنها خنديد . چرا فکر ميکردند ديدن صورتش و داغون بودن آن برايش مهم است 

 !زماني که صورتش سالم بود چه مزيتي داشت به االن ؟ 

خودش ميدانست با اين همه دردي که وجودش را در هم مي پيچد، باز هم درد قلبش که حاصل رفتار  
 کيان بود ،

 . بيشتر و سوزاننده تر بود 

آنقدر درد در بدنش وجود داشت که اشکش را به حساب آن بگذارند . به آرامي اشک داغي از گوشه  
 . ي چشمش چکيد

 : به سمتش آمد و گفت صداي پرستار قطع شد . 

 به هوش اومدي دختر خانومي؟ - 

 . چشمانش را گشود . لبش با دردي که توي صورتش پيچيد، توان لبخند زدن را نداشت 

پرستار نبضش را گرفت . بعد از چک کردن فشارش ، لبخندي نثار صورت کبود و ورم کرده اش،  
 : کردوگفت

خوب تالفي رفتار باباتو کرديا ... از ديروز تا االن يه سره تو بيمارستان قدم رو ميرن . از نگراني جون  - 
 . به تنشون نمونده
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در دل به حرف پرستار خنديد . پدرش حتما نگران زنده بودن او بود . با حرفي که در عالم بيهوشي  
 . پدرش هيچ فرقي نداردشنيده بود، فهميده بود مرده و زنده ي او براي 

پرستار از اتاق خارج شد و بعد از چند لحظه در اتاق باز شد . بهرام و کيوان پا به درون اتاق گذاشتن  
 . کيوان با ديدن چهره ي

جديد بهار بغض راه نفسش را بست . بي اراده اشکي از گوشه ي چشمش چکيد . کنار تخت بهار  
 : نشست و گفت

 بي؟بهار خو - 

 . بهار پلک هايش را از درد روي هم گذاشت و قطره اي اشک جاري شد 

 . کيوان با ناراحتي سرش را برگرداند و به بهرام نگاه کرد . نفس عميقي کشيد و از اتاق خارج شد 

پدرش بدون هيچ حرفي سري تکان داد و او را تنها گذاشت . بهار با نگاه کردن به سقف باالي سرش  
 دوباره روز اول عيد را

 . بياد آورد . روزي که ورق زندگيش را برگرداند 

 ******** 

دن مينا و با وارد شدن به باغ ، سر و صداي بچه هاي عمو بهروز به گوشش رسيد . با چشم مسير دوي 
 ميثاق

 . را دنبال ميکرد 

 نرسيده شروع کرده بودند. کافي بود پايشان به باغ برسد. سن و سالشان را به کلي فراموش ميکردند 

. 

سال داشتند اما مانند بچه  20مينا و ميثاق دو قلو بودند اما هيچ شباهتي با هم نداشتند . با اينکه  
 هاي کوچک

 . مدام توي سر و کله ي هم ميزدند 

سال از آن دو بزرگتر بود اما در شيطنت دست کمي از آنها نداشت . ترمز بهار ، کيان بود . با هر  3بهار 
 نگاه کيان

 ميدانست بايد چه کاري را انجام بدهد، چه کاري را انجام ندهد . صداي کيان نگاهش را از آن دو گرفت 

. 

 ومي خوش ميگذره ؟بهار خان - 

 : با لبخند نگاهش کرد . نفس عميقي کشيد و گفت 

 مگه ميشه خونه ي آقا جون بد بگذره ؟به تو هم خوش ميگذره ؟ - 
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 : کيان به چشمانش خيره شد و گفت - 

با تو جهنم هم خوش ميگذره چه برسه به اينجا . فقط يادت باشه بايد اين سري حتما برامون بخوني  - 
 . . اون سري وقت نشد . دلم براي صدات تنگ شده

 . خب موقعيت پيش نميومد . اتفاقا اون سري آقاجون هم ازم قول گرفته - 

 ر ، هرکس گوشه اي ولو شد تا کمي استراحت کندبعد از روبوسي و تعارفات مرسوم عيد و خوردن ناها 

. 

 . بهار به باغ رفت و با بهنام و ميعاد پسر عموي کوچکش که هم سن بهنام بود ،بدمينتون بازي ميکرد 

 . هواي خنک رو به سرد عيد صورت سفيدش را سرخ کرده بود 

 . ي گرم شوددستان يخ زده اش را جلوي دهان گرفته بود و ها ميکرد تا کم 

آقا جون روي ايوان قاليچه ي قديمي اش را پهن کرد و يک به يک نوه هايش را صدا زد . خودش در  
 باالي قاليچه

 . نشست و به ديوار تکيه زد 

 مانند هميشه بهار و کيان دو سمتش را پر کردنند و نوه هاي ديگر هر کدام به ترتيب کنار هم نشستند 

. 

آقا جون بعد از اينکه همه نشستند قرآنش را از کنار دستش برداشت و به ترتيب سن به هر کدام از  
 . نوه ها پول نوي تا نخورده اي را به رسم هر سال عيدي داد

 :آقاجون نگاه پرمحبتي به بهار کرد و گفت 

 . الوعده وفا ، حاال نوبت توئه - 

و به بهنام اشاره کرد تا گيتارش را بياورد . بچه ها دست زدندو هورا  بهار گونه ي آقاجون را بوسيد 
 . کشيدند

آقاجون از ديدن نوه هاي شاد و خندانش دلش غنج ميرفت . چيزي باارزشتر از اين خنده ها ، برايش  
 . وجود نداشت

 : بهنام با ذوق گيتار را به دست بهار داد و گفت 

 . آبجي بابا گفت االن اونا هم ميان - 

بهار سرش را تکان داد و کمي با سيمهاي گيتارش ور رفت . وقتي همه حاضر شدن شروع کرد . عزيز  
 . جون داخل مانده بود تا چايي بعد از ظهر را آماده کند

 . افتخاري را خواند« بي تو برگ زردم »بهار غرق نواختن گيتار شد . به سفارش آقاجون شعر زيباي  
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هر کس در حس خود فرو رفته بود . بهار هر زمان که اين شعر را ميخواند اشک خودش زودتر از بقيه  
 . جاري ميشد

 يارا يارا گاهي ، دل مارا ... به چراغي روشن کن 

 . چشمِ تارِ دل را ، چو مسيحا ... به دميدنِ آهي روشن کن 

 بي تو برگي زردم ...به هواي تو ميگردم .... که مگر بيفتم در پايت 

 اي نواي نايم ، به هواي تو مي آيم 

 . که دمي نفس کنم تازه در هوايت 

 چنان با احساس هر بيتش را بيان ميکرد که همه تحت تاثير قرار ميگرفتند . حتي رؤيا هم عاشق گرمي 

 . و زيبايي صدايش بود 

به آخر شعر رسيده بود . چشمانش را بسته بود . با تمام حسش ميخواند بيت آخر را بهمراه قطره  
 اشکي

 :که از چشمان زيبايش ميچکيد ، رو به کيان دوبار خواند 

 . تا فداکنم جان و دل برايت ... تا فدا کنم جان و دل برايت 

صداي دست و سوت بچه ها به هوا رفت . آقا جون دستش را دور شانه اش انداخت و بوسه اي روي  
 . پيشانيش نهاد

 . خدا سفيد بختت کنه دخترم... مثل هميشه عالي بود . دلمو فکرمو بردي به سالهاي گذشته - 

 . صداي سرفه و سالم غريبه اي سر همه را به سمت خودش کشاند 

با تعجب به دخترو پسري که روبروي آنها ايستاده بودند خيره شدند . هيچ کس آشنايي با آندو همه  
 . نداشت

 : همزمان عزيز از داخل ساختمان بيرون آمد و گفت 

 . جعفر خان اين آقا و خانوم با شما کار دارن - 

دوباره نگاهها به سمت غريبه هايي که بزرگ خانواده را ميشناختند کشيده شد . پسر با صداي رسايي  
 : گفت

 . سالم ... ببخشيد مزاحم جمع خانوادگيتون شدم اما با جعفرخان عرض خصوصي داشتم - 

« بفرمايين از اين طرف»نگاه پسر روي تمام افراد خانواده چرخيد و روي صورت بهار مکثي کرد . با صداي  
 . آقاجون به راهي که نشانش ميداد رفت و بهار را در بهت آن نگاه خاص قرار داد

 : دل بهار از نوع نگاه پسر لرزيد . خودش را به کيان نزديک کرد و گفت 
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 تو اينارو ميشناسي ؟ - 

 : دنگاه کيان هم دختر تازه وارد را همراهي کرد و زمزمه وار جواب دا 

 . نه تاحاال نديدمشون - 

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

صداي قدم هايي که به تختش نزديک ميشد فکراو را از آن ايام جدا کرد . چشم گشود . با ديدن آن دو  
 . چشم خاکستري اخم هايش در هم کشيده شد

 . سرش را به سمت مخالف چرخاند و پلکهايش را روي هم گذاشت 

مرد کنار تختش ايستاد . کمي رو به پايين خم شد . با ديدن صورت بهار اخم هايش بيشتر در هم گره  
 . خورد

 : با صدايي که خش برداشته بود گفت 

 . تقاص کاري که با تو کرد رو پس ميده - 

با زحمت لب باز قلب بهار هري پايين ريخت . با ترس چشمانش را باز کرد . با اينکه درد داشت اما  
 . کرد

 تو چه کاره اي که تقاص بگيري ؟ - 

يه روزي همه کارت ميشم . بهت قول ميدم ... اما تا اون روز از وظيفه م در قبال تو کوتاهي نميکنم  - 
 . .هر کس ضربه به تو بزنه بايد نتيجه ي کارش رو ببينه

 . تو حق نداري - 

 : مرد خوش قيافه با درد به چشمان بهار خيره شد و با مکثي طوالني گفت 

حق دارم ... فقط تو دير اينو متوجه ميشي . مراقب خودت باش تا مجبور نشم کاري کنم که تو راضي  - 
 . نيستي

 . ازت متنفرم - 

 ... خوبه - 

با ژست خاصي که براي هر دختري غير از بهار دو انگشت سبابه و مياني را کنار شقيقه اش گذاشت .  
 : دلبرانه بود گفت

 . فعال خداحافظ ... تا بعد - 

 نثارش کرد« لعنتي » در بهت و تعجب بهار اتاق را ترک کرد . چشمان بهار به در خيره ماند . زير لب  

. 
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 ........ اشک از گوشه ي چشمش سرازير شد . دلش پر بود از کيان از پدرش از همه 

هيچ کس جز ، کيوان ، بهنام و اين مرد به ديدنش نيامده بود . دلش ميخواست الاقل در سمت دختر  
 دايي

 . به ديدنش مي آمد . اما کيان بي معرفت تر از آني بود که فکر ميکرد 

اني که او زير دست پدرش بيجان افتاده بود، کيان در حال حرف زدن با عشق جديدش نميدانست زم 
 . بود

 . فقط از فهميدن ماجرا اخم هايش در هم فرورفته بود 

با باز شدن در اتاق دوباره چشمانش را گشود . به هيکل دکتر ريز نقشي که با لبخند به تختش نزديک  
 .ميشد نگاه کرد

خدا رو شکر با عکسايي که ازت گرفتيم مشکل خاصي نداري . دردي که داري ، بخاطر ضرباتي که به  - 
 بدنت خورده و

با چندتا مسکن قابل کنترله . برگه ي مرخصيت رو امضا کردم و خانواده ت براي تسويه حساب رفتن .  
 ...... تو هم بيشتر از اين مراقب خودت باش

 : ادامه گفتآهي کشيد و در  

نميدونم چرا از شکايت صرف نظر کردي ... اما امثال تو به اين مردان وحشي اجازه ميدن هر غلطي  - 
دلشون خواست با دخترا و زنهاشون بکنن . در اصل ظلم اصلي رو خود زنها، به خودشون ميکنن . اگه از حقشون 

 . دست روي زني بلند کنه دفاع ميکردن هيچ مردي جرات نداشت با دليل يا بي دليل ،

 : بهار با خستگي سرش را برگردانند و به آرامي گفت 

با شکايت ميشه دل شکسته ي دخترا رو مثل روز اولش کرد؟ هر وقت ميشد؛ بهم خبر بدين تا منم  - 
 . اقدام کنم

ربط داره . هيچ قانوني تقصير قانون نيست که بعضي آدمها از انسانيتشون دور ميشن اينا به ذات آدما  - 
 در برابر

 . اين جور آدمها جواب نميده 

 . خودتون ميدونيد که هيچ قانوني براي اين جور آدما جواب نميده .پس شکايت يه کار بي معنيه - 

دکتر سري تکان داد و در دل لعنت کرد به آدمايي که به راحتي دلي که جايگاه خداوند است را ميشکنند،  
 . بدون اينکه اخمي به ابرويشان بنشيند

 . اميدوارم ديگه گذرت به بيمارستان نيوفته پس بيشتر مراقب خودت باش - 
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ز شد . خاطراتي که هر بار با مرورش ، ذره ذره با رفتن دکتر ، دوباره راه خاطرات گذشته به ذهنش با 
جان ميداد ،وقتي ميفهميد کيان اورا بخاطر چه چيزي کنار گذاشت . قلبش با هر يادآوري ، هزار تکه ميشد و 

 هر تکه مانند شمع ذوب

 . ميشد و فرو مي ريخت 

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

نيم ساعتي گذشته بود . هنوز خبري از مهمانان ناخوانده نبود . بچه هاي فاميل دايره وار دور هم جمع  
 . شدند

 : بهار گيتار را به دست گرفت . به بچه ها نگاه کرد و گفت 

 . حاال که آقا جون نيست هر کي هر آهنگي دوست داره بگه همگي با هم بخونيم - 

 . هم بايد برقصن ميثاق و کيوان - 

 : اين حرف پيشنهاد مينا بود . کيوان به اعتراض گفت 

 . برو دلت خوشه همه با يارشون ميرقصن من با اين گردن کلفت برقصم - 

 : مينا با مشتي که روي بازوي کيوان ميزد از جا برخاست و گفت 

 . سرديت ميکنه کيوان خان . اصال خودم با داداش جونم ميرقصم ..... بهار جان بنواز - 

همه ي سرها به سمت بهار چرخيد . بهار نگاه پر از عشقش را به کيان دوخت و دستانش روي تارها  
 . لغزيد

 .با شنيدن آهنگ سلطان قلبها همه هورا و سوت کشيدند 

 . بود . بچه ها با دست زدن و همخواني همراهيش ميکردند آغاز کننده خود بهار 

 يه دل ميگه بِرم بِرم ... يه دلم ميگه نَرم نَرم 

 طاقت نداره دلم دلم ..بي تو چه کنم ؟ 

 پيش عشقت زيبا زيبا...خيلي کوچيکه دنيا دنيا 

 با ياد توأم هرجا هرجا ، ترکت نکنم 

 سلطان قلبم تو هستي تو هستي ...دروازه هاي دلم را شکستي 

 پيمان ياري به قلبم تو بستي، با من پيوستي 

 اکنون اگر از تو دورم به هرجا ...بر يار ديگر نبندم دلم را 

 . سرشارم از آرزو و تمنا...اي يار زيبا 
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 کستيسلطان قلبم تو هستي تو هستي ...دروازه هاي دلم را ش 

با ديدن قامت پسري که به صورتش خيره شده بود و در عالم ديگري سير ميکرد . دست و زبانش از  
 . حرکت ايستادند

 . گفتند و خط نگاهش را دنبال کردند« اَه » مينا و ميثاق با ناراحتي 

 . کيان که روبروي بهار بود با تعجب از نگاه خيره ي بهار ، به پشت سرش نگاه کرد 

 . آن دو به همراه آقاجون کنارش ايستاده بودند بدون انکه خودش متوجه حضورشان شود 

 . بهار سرش را پايين انداخت . سنگيني نگاه تازه وارد راه نفسش را بسته بود . معذب بود 

 خواست توجه هيچ مردي جز کيان به او جلب شود . از اينکه هر دوبار در زمان خواندنش دلش نمي 

 . آنها سر رسيده بودن دلشوره گرفته بود 

 . صداي آقا جون او را از آن التهاب و نگراني بيرون کشيد 

 رم اونا رو تو جمعبچه هاي گلم ... اين دو تا جوون رعنا ، از قوم و خويش من هستن ... دوست دا - 

 ..... خودتون راه بدين 

 : سرفه اي کردو دوباره ادامه داد 

 اين عزيزان نوه هاي برادر من هستن و در باغ کناري ساکن شدن . البته برادرم هم همراهشون اومده - 

 . و وظيفه ي منه که براي ديدنش برم 

همه با دهاني باز به حرفهاي آقاجون گوش ميکردند . اين اقوام تازه از راه رسيده تا به حال کجا بودند  
 که کسي آنها را

 ! نمي شناخت 

 . آقاجون بچه ها رابا ذکر نام به مهمانان تازه وارد معرفي کرد . آن دو با همه ي بچه ها دست دادند 

 . خودشان را به اسم معرفي کردند . پسر آرشام و دختر آرميتا نام داشت 

بهار فقط به دختر زيبايي که با لبخند زيبايش بذر محبتش رادر دلش کاشته بود دست داد . دست بي  
 همراه پسر

 . بعد از عذر خواهي کنار کشيده شد . اما نگاهش نه 

 . يي آنها نگاه ميکرد . ذوق خاصي در چشمان پير و تارش ديده ميشدآقاجون با لبخند به نحوه ي آشنا 

 : بعد از چند لحظه رو به آن دو مهمان تازه واردش کرد و گفت 
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شما بفرمايين باال تا پذيرايي بشين . من و بقيه ي بزرگتر ها يه سر به باغ کناري ميريم و زود برميگرديم  - 
 . شايدم تونستم

 . ا خانواده ش بيارم اينجا تا امشب رو بعد از سالها کنار هم باشيمبرادرمو ب 

ذوق و شوقش به نوه هايش هم سرايت کرد . کيان وکيوان و ميثاق دور آرشام را گرفتند . دختران هم  
 . دور آرميتا حلقه زدند تا بيشتر باهم آشنا شوند

آرميتا و آرشام بزرگ شده با فرهنگ غربي بودند . اين فرهنگ در پوشش و ظاهرشان هم نمود پيدا  
 . کرده بود

آرميتا شالي که به سر داشت بيشتر، شبيه نوار باريکي بود که بي هدف روي سر انداخته بود . وگرنه  
 . مک ميکردتمام موهاي فرشده و بلوندش بيرون بودو به مالحت و زيبايي صورتش ک

آرايشش با اينکه خيلي غليظ نبود اما صورتش را مانند تابلوي نقاشي فريبنده کرده بود . دل دختر و  
پسر را با آن چشمان درشت و وحشي ميبرد . لبهاي نارنجي کوچکش مانند پسته اي در بسته ، روي صورت 

 . خوش فرمش چشم را به تحسين واميداشت

 . وارد ساختمان شدندبعد از لحظاتي همه  

آقاجون به همراه فرزندانش آماده ي رفتن به باغ کناري بودند . اما پچ پچ رؤيا با بهرام نشان از نارضايتي  
 . او داشت

 : در آخر بهرام رو به پدرش کرد و گفت 

رو پدرش از قبل آقا جون با اجازه تون ما فقط ميايم يه عرض ادب ميکنيمو زود ميريم . رؤيا به ماد - 
 وعده داده عصر بريم

 . خونه شون 

 . هر جور راحتي پسرم . همينکه براي ديدنشون ميايي هم غنيمته - 

 : چشم بهنام به خواهرش بود وقتي حرکتي براي رفتن از او نديد رو به پدرش کرد و گفت 

 . بابا من پيش آبجي ميمونم . هر وقت براي بردن آبجي اومدين منم ميام - 

 : رؤيا با تغير گفت 

الزم نکرده ... تو بايد به ديدن پدربزرگ و مادربزرگت بري . بهار ممکنه چند روز پيش آقا جون بمونه  - 
 تا ما به عيد

 . ديدني هامون برسيم 

 : اخم هاي بهنام در هم فرو رفت . با دلخوري گفت 

 . چرا بهار با ما نمياد چيزي بهش نميگين! .... منم ميخوام پيش خواهرم باشم - 
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 . رؤيا خسته از اين يک به دو کردن دستش را گرفت و او را به اتاق کناري برد 

ن بود ودر عالم ديگري سير ميکرد . غمي در نگاه پر از اندوه بهار روي پدرش لغزيد . سر پدرش پايي 
 . چشمانش بود که مفهومش را بهار نميفهميد . غمي که با شناختن آن دو نفر هويدا شده بود

با رفتن بزرگترها بچه ها در محوطه ي جلوي ايوان آتشي برپا کردند و دورش نشستند . شعله هاي  
 . ندوهش را معصوم تر از هميشه کرده بودآتش روي صورت بهار ميرقصيدو چهره ي غرق در ا

صداي کياني که نگاههاي مشتاقش روي صورت آرميتا از چشم عاشق بهار دور نمانده بود ، او را از  
 . خلسه اي که در آن فرو رفته بود بيرون کشيد

اين فکرايي که داره  بهار جان هنوز بعد از اينهمه سال نتونستي با رؤيا و رفتارش کنار بيايي ... ول کن - 
 . داغونت ميکنه

 : چشمان بهار را هاله اي از اشک در برگرفت . در حالي که نفس عميقي ميکشيد گفت 

چه جوري کنار بيام وقتي بابا اون طور رؤيا رو به من که دخترشم ترجيح ميده ؟ حتي حاضر نيست از  - 
خودم بپرسه ميخوام بمونم يانه !! اومده يواشکي ميگه بهار جون سعي کن تا آخر تعطيالت پيش آقا جونينا 

 بموني تا اونا

 ... هم تنها نباشن 

بيدرنگ با نوک انگشت آن را زودود تا مايه ي آبروريزيش نشود . اشک از چشمان زيبايش چکيد .  
 غمش را با نفس بلندي

 : بيرون داد و با بغض گفت 

به من چه مادرم بخاطر درس و خانواده ش پدرمو رها کرد و ديگه برنگشت . مگه اون موقع من مقصر  - 
مانم بد ميگه اما خودش اگه واقعا عاشق مادرم بود، بودم که دل هيچ کدومشون پابند هم نبود ؟ بابا مدام از ما

براي پيشرفت زنش هم شده از وابستگيهاش کم ميکرد و همراه زنش ميرفت . اونوقت منو اينجور االخون 
واالخون نميکرد . چطور االن بخاطر رضايت رؤيا حاضره از مني که بچه ش هستم بگذره ، تا خانوم در کنار 

 .. اما براي مادر من نتونست از کار و پدر و مادرش بگذره ؟خانواده اش راحت باشه.

کارش عزيزتربود يا دخترش ؟ ... ميبيني اگه بشينم دردامو کنارهم بچينم ،قلبم از اين همه درد به فشار  
 . مياد . اين تازه يکي از اون چيزايي که روز به روز مثل خوره داره روح و روانم رو ميخوره

قربون اون چشماي نازت برم گريه نکن فدات شم . تا تابستون تحمل کن تا امتحاناتت تموم بشه .  - 
تا آخر عمر خودم تموم کم کاري هاي باباتو برات جبران ميکنم . خودم ميشم همه کست . همون طور که تو 

 . شدي همه کسم

ت . از کنار کيان برخاست و به سمت بهار با حرف کيان بغضش ترکيد . دستانش را روي صورتش گذاش 
 . داخل ساختمان رفت تا در جمعي که خنده ها و صداي حرفشان به هم همه تبديل شده بود رسوا نشود

 . دلش درياي درد بود و هيچ ساحلي نمي يافت جز کيان 
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 ***************** 

 . صداي مينا داخل ساختمان نسبتا بزرگ پيچيد 

 ايي ؟بهار کج - 

بهار سرش را از روي زانو بلند کرد و به در اتاق خيره شد . ميدانست تا لحظه اي ديگر در باز ميشودو  
 : مينا وارد ميشود . حدسش درست بود . در با شتاب باز شد . مينا نفس زنان گفت

 ..... اينجا چه کار ميکني دختر ؟ از کي منتظرم برگردي - 

 :کنارش زانو زد و با مهرباني خاص خودش بوسه اي روي گونه ي بهار زد .با لحن دلجويانه اي گفت 

بهار انقدر خودتو ناراحت نکن . همه ميدونيم تو با وجود رؤيا چه عذابي ميکشي .بايد عادت کرده  - 
واده ي رؤيا مشکل داري برات باشي .سالهاست داري تحمل ميکني چرا امروز انقدر بهم ريختي ؟ وقتي تو با خان

بهتره کنارشون نباشي . براي همين عمو با حرف رؤيا موافقه . منم ناراحت ميشم وقتي عمو انقدر در برابر تو 
 . بي خياله اما کاري از دست کسي بر نمياد

 . درسته از تو کوچکترم اما دوستت دارم . دلم نميخواد ناراحتيتو ببينم 

با رفتارش باعث ترحم مينا شده بود از خودش و ضعفش بيزار شد . اشکش را با نوک بهار از اينکه  
 : انگشتان کشيده و ظريفش از روي گونه زدود . لبخندي از روي درد زد و گفت

 . ممنون مينا جون که به فکرمني ....االن ميام . بذار کمي قرمزي چشمام کم بشه ميام - 

 . ن مهمون جديد آقا جون بدجور داره مريد براي خودش جمع ميکنههر چه زودتر بهتر . اي - 

 : بهار با دلهره پرسيد 

 منظورت چيه ؟ - 

 : مينا نفسش را با حرص بيرون داد وگفت 

کيان و ميثاق چنان مبهوت حرفاشن که نگو ...... خانوم از تجربه هايش در اون ور آب ميگه و اين  - 
 !!دوتا هم مثل نديد بديدها زل زدن با دهنش . من نميفهمم ، اگه اونجا انقدر خوبه پس چرا برگشته ايران ؟

ا کنه . وقتي همه ي اين سالها انقدر حساس نشو . باالخره بايد با يه حرفي خودش رو ميون جمع ج - 
 . اون ور آب بوده حرف ديگه اي براي گفتن نداره

پس پاشو تا آقا کيان از دست نرفته ، جمعش کن . يه چيز بگم ناراحت نشيا ... همش منتظر بودم  - 
..غريبه پرست بياد دنبالت ، اما وقتي ديدم بيخياله حرصم گرفت . کيميا هم از کنار اين دختره تکون نميخوره .

 . مزخرف

مينا خجالت بکش اين حرفا چيه پشت سرش ميگي ... بعد ميگي چرا کيميا با من خوب رفتار نميکنه  - 
 . ؟ از بس که زبونت نيش داره
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 : مينا از سادگي و مهرباني بهار حرص ميخورد . با اخم بازوي بهار را رو به باالکشيد و گفت 

 . پاشو هالو ......که ميترسم آخرش با اين همه خوش بيني سرت کاله بره - 

بهار از جا برخاست و همراه مينا وارد باغ شد . با ديدن خنده هاي از ته دل کيان لبخند روي لبش  
 .نشست . شادي و خنده ي کيان هم برايش دنيايي ارزش داشت .با شاديش شاد بود و با غمش هم ميمرد

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

گام هاي محکم آرشام ، روي سنگ هاي مرمر بيمارستان از خشم درونش نشأت ميگرفت . خشمي که  
 . رو به انفجار بود

با کيوان سينه به سينه شد . اخم هاي در هم هر دو نشان از ناراضي بودنشان داشت . کيوان با خشم  
 : گفت

 !؟تو اينجا چه کار ميکني  - 

 : ابروي راست آرشام باال رفت و گفت 

 . اومدم شاهکار داداش نامردتو ببينم . خدا رو شکر يکيتون از مردي نصيبي بردين - 

تنه اي به کيوان زد و از کنارش گذشت . کيوان هاج و واج به حرفش فکر ميکرد . جرقه اي در ذهنش  
 .زده شد

 : با سرعت به دنبالش دويد . از پشت بازويش را کشيد و پرسيد« او از کجا خبر داشت  » 

 !ببينمت ....... تو از کجا باخبر شدي ؟ - 

 : آرشام پوزخندي زد و با دست روي شانه ي کيوان زد و گفت 

 . برو از برادر نامردت بپرس - 

 ند . در دل لعنتي به آرشام فرستاد و به سمت اتاق بهار رفتکيوان با تعجب و بهت به رفتنش خيره ما 

. 

 : آرشام با خارج شدن از بيمارستان گوشيش را از جيب بيرون کشيد و گفت 

آرش کجايي ؟... هر چه زودتر فرزام و احمدرو پيدا کن و بيارشون پيش من ... کاريت نباشه تا من  - 
 برسم بايد

 . اونجا باشين 

با خشم گوشي را قطع کرد و به سمت ماشينش قدم برداشت . در دلش غوغايي بر پا بود . ميخواست  
دنيا رو بهم بريزد و تاوان مظلوميت دختري که با قصاوت محرمترين مرد زندگيش ، روي تخت بيمارستان افتاده 

 . بود را از مسببش بگيرد
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لي ، خود را جنس برتر ميدانستند . در فکرش هم ، چنين نامردان مرد نمايي که با اعمال زور به برگ گ 
 . گفتن تصور کند« نه»شقاوتي را نميتوانست تاوان يک 

دوباره گوشي را روشن کرد و شماره گرفت . با بر قرار شدن تماس خشم شديدش را با فريادي بر سر  
 . مخاطبش هوار کرد

.. فقط تذکر ميدم برو هر قبرستوني که ميشناسي ، تا وقتي ميام جلوي چشمم نبينمت ... خفه شو . - 
چند روز نبينمت، که اگه ببينمت باليي سرت ميارم که مرغاي آسمون به حالت گريه کنن ............ داداشت 

 . مُرد و تو هم براش مردي

گوشي را روي صندلي کناري پرت کرد . چند ناسزاي ناجور نثار کساني که دل بهارش را به درد آورده  
 . بودند ، کرد

با مشت روي فرمان کوبيد . چرا نميتوانست کنترل اين خشم در حال فوران را به دست بگيرد . قلبش  
 . تير ميکشيد

رص اشکش را پاک کرد . دلش به کاري که ميخواست با دست روي قلبش چنگ زد و اشکش چکيد . با ح 
 . انجام دهد خوش بود تا بتواند آرامشش را پيدا کند

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

کيوان در ماشين را بست. خودش پشت فرمان نشست و با ناراحتي ماشين را به حرکت در آورد .  
 . ذهنش مشغول بود

 . اشت . نتوانست سوالش را تا رسيدن به کيان در دل نگه داردهيچ توجيهي براي کار کيان و بهار ند 

گفتي . چه چيزي « نه»بهار ميدونم حالت خوش نيست . اما بايد بدونم تو که عاشق کيان بودي چرا  - 
بين شما اتفاق افتاده که من خبر ندارم ! هر چي که منکر بشي من ميدونم حرف اون شب صحت نداشت . 

 من اراجيف به همبراي همين براي 

 . نباف و راستش رو بگو 

 : بهار بغضش را قورت داد و گفت 

 . کيوان پي جوابي نباش که پيش من نيست ... دردمو با حرفات بيشتر نکن - 

خب بگو تا کاري کنم دردت کمتر بشه . روي من حساب کن . اگه کيان مقصر باشه خودم کاري ميکنم  - 
 . به پات بيوفته

 : بهار اشک ريخت . هنوزم درد داشت . به بيرون نگاه کرد و گفت 

 . ممنون که انقدر به فکرمي . لطف کن منو ببر خونه باغ - 

 چرا ؟ - 
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 . نميخوام جايي که جا ندارم برم - 

حرف چرت نزن . دايي هم شوکه شده بود از حرفات . جلوي فاميل شرمنده شد . پدره ... نميتونست  - 
 . حرفايي که پشت سرت ميزدنو تحمل کنه

حرفا رو ديگران زدن و من تاوان دادم . اگه پدر بود بايد نگرانم ميشد و ميومد . اما اگه تو  - 
 ..................نبودي

بغضش ترکيد و به هق هق افتاد . واقعا اگر کيوان نبود چه کسي او را حمايت ميکرد ؟ تنها و وامانده  
 از خانواده توي بيمارستان چه ميکرد ؟

کيوان با ناراحتي دستش را روي صورتش کشيد ونفسش را با حرص بيرون داد . جوابي نداشت به  
 . ي روبرويش بدهد . اما هنوز کنجکاو بود دختر درمانده

فقط بگو چرا اينکارو کردي بهار ؟! چرا خودتو بده کردي .... اون کيان لعنتي بهت چي گفته بود که  - 
 بخاطرش اين همه بال رو به جون خريدي ؟

 . کيوان برو خونه باغ ... وقتي رسيدي صدام کن - 

بور به پاسخگويي نباشد . نميتوانست حرفايي که از عشقش شنيده چشمانش را روي هم گذاشت تا مج 
بود را براي بار ديگر به زبان بياورد . ميدانست با گفتنش جان از بدنش به در ميرود . يک بار درد آن را کشيده 

 . بود ديگر تواني براي تکرارش نداشت

 . چه فايده اي داشت بازگويي ماجرايي که تمام شده بود و جز قلب شکسته ي او بازمانده اي نداشت 

با صداي کيوان چشم گشود . نگاهي به در سبز رنگ باغ انداخت . تکاني به جسم پردردش داد .  
 اخمهايش از درد

 . در هم فرو رفت 

 . و در سمت او را باز کردکيوان متوجه دردش شد . از ماشين خارج شد  

 کمک ميخواي ؟ - 

بهار دستش را به عالمت نه تکان داد و با درد فراوان از ماشين پياده شد . به آسمان آبي نگاهي کرد  
 . . نفس عميقي کشيد

بايد بهار ديگري را در اين باغ ميساخت . خسته از شکستنها و ترحم ها بود . دلش بهاري ديگر  
 !ت . بهاري که پاييزي او را به خزان نکشد ... مگر ميشد ؟ميخواس

درست جايي پا گذاشته بود که سرنوشتش آنجا تغيير کرده بود . مگر جايي جز اينجا داشت ؟ خدا نکند  
 . کسي از درماندگي مجبور باشد، از فشار درد به خود درد پناه ببرد . اين باغ خود درد بود

 . با صداي کيوان به خودش آمد 
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 بيا اينم گوشيت ... صبح که يه سر رفتم خونه برات آوردم . بريم تو ؟ - 

 . بريم ... اميدوارم آقاجون تو جبهه ي بابا نباشه .وگرنه هيچ جايي براي رفتن ندارم - 

 . اخم کيوان در هم فرو رفت 

ش اينو داره که خودت رو اينجور االخون واالخون کردي ؟ ميترسم تو که الل شدي اما نميدونم کيان ارز  - 
 دايي بفهمه

 . نرفتي خونه بيشتر عصبي شه 

 : بهار آهي از سينه بيرون داد و گفت 

 . اونا از خداشونه من تو خونه نباشم . اينو که نميتوني انکار کني - 

با هم همقدم وارد باغ شدند . آقاجون همراه دوتا کارگر پاي درختان ميوه ايستاده بود. براي چيدن ميوه  
 . ها تذکرات الزم را ميداد

با ديدن بهار با آن چهره داغون شده ، خشکش زد . به سمتشان گام برداشت و با نگراني که در  
 چشمانش هويدا بود

 : به کيوان غريد 

 ه باليي سرش آوردين ؟! چرا بچه م اين شکلي شده ؟چ - 

 : کيوان با ناراحتي گفت 

آقاجون اين سوال رو بايد از پسر گلتون بپرسين . وقتي کمربند رو، روي تک دخترش ميکشه و نميدونه  - 
 . عاقبتش چي ميشه

آقاجون به آنها رسيد . با چشماني که اشک مهمانش شده بود سر بهار را بوسيد . با دستان پر از  
چروکش روي سر بهار را نوازش کرد . آن دو را به سمت ساختمان هدايت کرد . در حالي که با بهار قدم بر 

 : ميداشت گفت

ردک بي لياقتو ...اي خدا به چه کسايي خدا ازش نگذره ... بذار ببينمش ميدونم چه کارش کنم ...م - 
 !دختر ميدي ؟

 . مردي که روي زن جماعت دست بلند کنه مرد نيست 

دل بهار با تمام ناراحتي که از پدرش داشت به درد آمد . دوست نداشت اين حرفها را پشت سر پدرش  
که اين اسطوره نامهربان بود  بشنود . دختر است و عشق پدرش . دختر است و اسطوره ي زندگيش . هر چند

 . ،اما دل بهار ماالمال محبت بود
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با ديدن عزيزجون اشکش سرازير شد و خود را در آغوش امنش رها کرد . يک دل سير اشک ريخت .  
عزيز با مهرباني نوازشش کرد و با تعجب به کيوان نگاه ميکرد . با چشمان نگرانش از کيوان علت اين ماجرا را 

 . ميپرسيد

کيوان روي مبل خودش را انداخت و دستش را درون موهايش فرو برد . با ديدن اشکهاي بهار بي قرار  
 : شده بود . حالش گرفته بود . سرش را به عقب تکيه داد و رو به عزيز کرد و گفت

ي باال وقتي همه رفتن بعد از چند دقيقه صداي جيغهاي بهار بلند شد . سريع خودم را به طبقه  - 
رسوندمو ديدم دايي در اتاق بهار و قفل کرده و داره اونو کتک ميزنه . با بهنام انقدر به در تنه زديم تا باالخره 
قفل شکست . بد بختانه دير شده بود و بهار از هوش رفته بود . با عجله بردمش بيمارستان . تا امروز صبح 

ما بهار راضي به خونه رفتن نيست ..... از من خواست بيهوش بود . بعد از آزمايشات کامل مرخصش کردن ا
 . بيارمش اينجا

عزيز با ناراحتي بهار را از خودش جدا کرد . دلش از ديدن صورت کبود و پر از خط هاي کمربند که به  
 : خراش تبديل شده بود فشرده شد . آهي کشيد و گفت

ال اله اال الله ... ببين دختر با يه حرف نابجا چه باليي سر خودت آوردي !! تو که سالهاست با کيان  - 
نشست و برخاست داشتي . طوري رفتار ميکردي که همه فکر ميکردن شما همو دوست دارين .البته اون بچه م 

بيچاره باباتم شوکه شد خب ...  که دوست داشت که اومد خواستگاري اما تو چت شده بود ما هم نفهميديم .
 حق داشت ... چکار ميکرد وقتي

آبروش رو جلوي خواهرو برادرش وخانواده ش بردي ؟ اگه نميخواستي بيخود کردي اين مدت اين همه  
 ....... براش

 . صداي اعتراض آقا جون حرف زنش را نيمه تمام گذاشت 

ني ... بجاي اينکه مرهم دلش بشي بيشتر زخم ميزني ... بسه زن اين حرفا چيه پشت هم رديف ميک - 
گفتن اين بال رو سر اين طفلک بياره . حاال چون مادر باال سرش نيست بايد هر « نه » بهرام غلط کرده براي يه

جور دلش خواست رفتار کنه . اصال احساسي به نام پدري تو وجودش داره ؟! ... من که گمون نميکنم احساس 
 ه . من تا به اين سنداشته باش

رسيدم هنوز دست روي هيچ زني بلند نکردم اونوقت پسرم بايد بزنه دخترش رو لت و پار کنه... اونوقت  
 توي مادر ميگي حق داشته ؟

 : کيوان و بهار با نگراني به حرف هاي آن دو گوش ميدادند . عزيز اخم هايش را در هم کشيد و گفت 

خب آقا اگه شما چنين کاري نکردي علتش اين بود هم من حرف گوش کن بودم هم دخترمو مثل  - 
خودم بار آورده بودم هر چي ميگفتي ، چشم ميگفتيم... نه مثل اين ،که تو روي اون همه آدم تو چشم باباش 

 . نگاه کرد و مخالف حرف باباش حرف زد

 : ان داد و گفتآقا جون عصباني دستش را رو با باال تک 
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برو بابا با اين عقل ناقصت ... جون به جونت کنن پسردوستي ... بهناز بيچاره هم تا وقتي توي اين  - 
خونه بود از دست تو آب خوش از گلوش پايين نمي رفت .... خودتون هم به خودتون رحم ندارين اونوقت از 

 . مردا ايراد ميگيرين

فت . بهار هم روي مبل تکي در انتهاي سالن پذيرايي کز کرد . عزيز با با اخم از ساختمان بيرون ر  
 ناراحتي به بهار نگاه

 : کرد و گفت 

دخترم به خودت نگيري حرفامو ... من که بدتو نميخوام .تو هم عزيزمي اما بايد بگم که ايراد کارت کجا  - 
 . بوده که اين بال سرت اومده

در دست گرفت . با آخي که بهار گفت سريع دستش را رها کرد . با ديدن کنارش نشست و دستش را  
 کبودي روي دستش

 : آستينش را کمي باال زد و چشمانش تا آخر باز شد . سريع دستش را گرفت و گفت 

 پاشو بريم تو اتاق ببينم اين بي رحم با تو چه کار کرده ؟ - 

بهار در دلش به حرفش پوزخند زد . همين چند ثانيه ي پيش او را دراين ماجرا مقصر ميدانست و محق  
 . کتک خوردن

 . همراهش به اتاق رفت 

 : عزيز با ديدن آثار کمربند در گوشه گوشه ي بدن بهار دلش ريش شد . با ناراحتي گفت 

نذاشته ... اونوقت اون رؤياي گور به گور شده کجا بود که خدا ازش نگذره اينکه يه جاي سالم تو تنت  - 
 . دستشو نگرفت

 .... هر چند مادرت که نيست دلش بسوزه ... مادر خودت چه گلي به سرت زده که نامادري بزنه 

يک ريز براي خودش غر ميزد و حرف هاي خودش را به آني نقض ميکرد . بهار که درد داشت حوصله  
 نداشت بيشتر از اين

 : روي پا بايستد . رو به عزيز کرد و گفت 

 عزيز اجازه ميدين اينجا پيش شما بمونم؟ - 

اما هر چي باشه پاره ي تن خودمي . معلومه که اجازه ميدم گلم ... درسته که از حرفام ناراحت شدي  - 
 . بهرام هم تا عصبانيتش نخوابيده حق بردنتو نداره . اينجا متعلق به خودته عزيز دل من

عزيز همين بود ديگر ، هم متهم ميکرد ، هم دفاع ميکرد ، هم حکم را صادر ميکرد. غر زدن هم از ذاتش  
 بود نه

 . از روي کينه و بدخواهي 
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 ************ 

کيوان با خستگي ماشين را داخل حياط برد. چشمان خسته از بيخوابي شب گذشته را ، با دوانگشت  
 . ماساژ داد

 . نفس عميقي کشيد . مدارک شناسايش را از روي صندلي کناري برداشت و از ماشين خارج شد 

نگاهي به ساختمان قديمي دو طبقه و نيم شان کرد . چراغ خاموش اتاق بهار بد جور توي ذوق ميزد .  
 . سالها هم خانه بودند و به وجودش و صدايش و شيطنت هايش عادت کرده بود

ل از ديروز بهاري را ديده بود که اصال نميشناخت . بهاري که هر وقت با کيان دعوا ميکرد براي او دردد 
 . ميکرد و او را واسطه ميکرد براي آشتي دادنشان، چه ديده و شنيده بود که سکوت کرده بود

 چرا اورا ديگر چون گذشته محرم رازش نميدانست ؟ اين سکوتش را چه زماني ميشکست ؟ 

وارد ميترسيد زماني دردش را بفهمد که نتواند برايش کاري انجام دهد . آهي کشيد و آرام و بي صدا  
 .خانه اي که در سکوت فرو رفته بود شد . چراغ ها روشن بود اما کسي خانه نبود .حتما طبقه ي باال بودند

به سمت اتاقش چرخيد که با صداي زمزمه اي که از اتاق کيان مي شنيد راهش را به سمت اتاق او که  
 . روبروي اتاق خودش بود کج کرد . صداي ضعيف کيان را ميشنيد

 ............ نه عزيزم تو ناراحت نباش ... خودم درستش ميکنم - 

 !چه چيزي را ميخواست درست کند ؟ اين عزيزمش براي بهار که نبود ، پس براي که بود؟ 

عصبي شد . با خشم در اتاق را باز کرد . چشمان به خون نشسته اش ترس به جان کيان انداخت . با  
 : نگراني پرسيد

 چي شده ؟ باليي سر بهار اومده ؟ - 

 : نعره زد 

مگه برات مهمه بي بوته؟ خجالت نميکشي اسم خودتو مرد گذاشتي ؟ تف به روت بياد که آبرو براي  - 
 هيچ مردي

 نذاشتي ... مثل دخترا رفتي پشت بهار قايم شدي و اونو سپر بالي خودت کردي؟ 

 : کيان با خشم گفت 

خفه کيوان حد خودتو بدونا ... فکر نکن نفهميدم تا جواب نه از بهار شنيدي دايه ي دلسوزتر از مادر  - 
 ! شديا

 . مشتي که کيوان بر صورتش خواباند راه حرف رادر دهانش بست 

اال خفه شو عوضي ... من از ديشب دارم کاري که تو بايد ميکردي و انجام ميدادم ... تو از کي تا ح - 
 ! انقدر پست شدي که من نفهميدم
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 : کيان با خشم مشتي در شکمش زد . با حرص گفت 

 . به تو ربطي نداره که من چه کار ميکنم . حواست به کار خودت باشه که راهتو عوضي نري - 

و اين خونه کيان چي به بهار گفتي که اينجور آالخون و واالخونش کردي . ميدوني ديگه نميخواد بياد ت - 
؟! هر چند شايد برات مهم نباشه ... معلومه که مهم نيست ... چون اگه مهم بود الاقل از ديشب يه بارم که 

 !شده حالشو ميپرسيدي

تويي که طاقت دوري بهار رو براي يه نصف روز نداشتي به کدوم آخور سرت گرم شده که مرده و زنده  
 دي ؟ي بهار برات فرقي نداره و بيخيالش ش

زر مفت نزن وقتي جلوي کل فاميل پررو پررو تو چشم همه نگاه کرد و گفت منو نميخواد توقع داري  - 
 براش

 ! تب و لرز کنم 

 : کيوان يقه ي کيان را در مشت گرفت و او را به ديوار کوبيد . فرياد زد و گفت 

مرتيکه ي عوضي فکر نکن منم مثل بقيه کور بودمو نديدم . وقتي بهار داشت از استرس ميمرد و با  - 
هزار جون کندن اون چرت و پرتا رو ميگفت ، چهره ي مزخرف تو رو نديدم که خنده از تو چشمات هم پيدا بود 

 ... ، چه برسه به لبات

يکردي و شوکه ميشدي ؟! نه داداش بزرگه ... انقدرا تويي که همه عشقت بهار بود نبايد کمي تعجب م 
 . هم که فکر ميکني زرنگ نيستي ... من ميدونم تو از احساس پاک بهار به نفع خودت استفاده کردي

خنده ي کيان باعث خشم بيشتر کيوان شد .دوباره زد و خورد شروع شد . با صداي فرياد بهناز هردو  
 . عقب کشيدند

 ه خبره ؟ چرا مثل سگ و گربه به جون هم افتادين ؟اينجا چ - 

 : کيان موذيانه گفت 

 . انگار کيوان خيلي بيشتر از اوني که ما فکر ميکنيم براي بهار ناراحته - 

 : حرف دو پهلويش اخم هاي مادرش را بيشتر در هم گره زد و گفت 

غلط کرده بخواد به بهار فکر کنه خودم چشماشو از کاسه در ميارم ... نکنه براي تو نقشه کشيده که  - 
 ................ کيانو جواب کرده ، فهميده تو مهندس شدي و اسم و رسمي بهم زدي

 . صداي غرش کيوان مادرش را مبهوت کرد 

چيه که ميزنين ؟! گل پسرت گند خودشو داره با خراب  بسه مامان ... از خدا بترسين ... اين حرفا - 
 . کردن بهار ميپوشونه

 . کيان ميان حرفش پريد 
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 .. مامان ميبيني چه سنگ بهار و به سينه ميزنه - 

 . کيوان به سمتش هجوم برد و دوباره با هم گالويز شدن . بهناز با خشم فرياد زد 

 ....... بسه ديگه ... اگه يه بار ديگه به جون هم بپرين من ميدونم و شما - 

 : کيوان از خشم سرخ شده بود با حرص گفت 

 مامان انقدر از اين گل پسرت دفاع نکن . همه تون دل بهار و شکستين . از روزي بترسين که با دل - 

 . شکسته ش آه بکشه 

 . نه پدر درستي ... اين شازده کاري کرد که ديگه تو خونه ي باباش هم جا نداره اون دختر نه مادر داره 

 : بهناز دستش را باال برد . او را ساکت کرد و گفت 

يه بار براي هميشه ميگم ... اون دختر لياقتش همين بود. خودش نخواست که خانومي کنه ... پس  - 
 تو هم حق

پشتيباني از اون چشم سفيد رو نداري ... ديگه هيچ کس حق نداره تو اين خونه اسمش رو بياره .  
 اونوقت

 . من از داييت هم بي رحمتر ميشم . والسالم ختم کالم 

کيوان با تأسف سرش را براي کيان تکان داد و به اتاقش رفت . در آن را با شدت بهم کوبيد . بهناز  
 هم رو به

 : کيان کرد و گفت 

 . تو هم مراقب حرفات باش تا کيوانو تحريک نکني به طرف بهار بره ... اونوقت من ميدونم و تو- 

کيان با حرف مادرش قلبش تير کشيد ،کمي به فکر فرو رفت . نميدانست چرا با حرف مادرش قلبش  
 تير کشيد ؟

تا االن فکر ميکرد احساسش به بهار از روي عادت بوده ، اما فکر اينکه کيوان بخواهد به سمت بهار  
 برود

 : قلبش را فشرد . اخمي کرد و با حرص گفت 

 . مطمئن باش نميذارم چنين خبطي بکنه . بهار لقمه ي کيوان نيست - 

 : بهناز با ترديد نگاهي به کيان کرد وگفت 

 ببينم منظور کيوان از اون حرفا چي بود ؟ - 

 : کيان هل شد و با مِن مِن کردن گفت 
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گفته من بايد براش عزا ميگرفتم . نميدونه « نه»هيچي ... توهم زده ... فکر کرده چون بهار به من  - 
 . من روي هر دختري دست بذارم با سر طرفم مياد . اين بهار بود که ضرر کرد نه من

 : بهناز سري تکان داد و گفت 

نبينم دور و برش بپلکي و به التماس بيوفتيا . همون بهتر که تا يه مدت خونه ي آقاجون ميمونه و  - 
 . نمي بينمش

االن خونه ي داييت بودم . کلي حرص خورده از ديشب تا حاال ... آخرش داداش بدبختم از دست اين  
 مادر و دختر

 .سکته ميکنه 

از کنار کيان گذشت . از کنار اتاق کيوان که گذشت دلش طاقت نياورد . در اتاق را باز کرد و با ديدن  
 کيوانِ خوابيده

 . روي تخت ، وارد اتاق شد 

 شام خوردي کيوان ؟ - 

 : کيوان چشم گشود با ناراحتي به مادرش نگاه کرد و گفت 

 . ميل ندارم . خسته ام... بيشتر از هر چيز به خواب احتياج دارم تا صبح بتونم برم شرکت - 

 چرا از ديشب يه کله پا تو بيمارستان موندي ؟ مگه بهار بي کس و کار بود که تو موندي؟ - 

 : کيوان با تاسف سري تکان داد و چشمانش را بست و زير لب گفت 

 داشته باشه و در زماني که بهشون احتياج داره ، کنارش نباشن از همه بي کس ترهکسي که خانواده  - 

.... 

 : دوباره چشم باز کرد و با ناراحتي گفت 

اگه من نمي موندم کي ميخواست اون دختر بدبختو از بيمارستان مرخص کنه ، وقتي باباي باغيرتش  - 
 کنارش

 . به ها براش صدقه جمع کنن و خرج بيمارستانشو بدننموند . نکنه بايد منتظر ميشد غري 

بهناز از حقيقتي که کيوان با زشتي تمام بيان کرده بود ، به خودش لرزيد . با ناراحتي به سمت در اتاق  
 . رفت

 : به سمتش چرخيد و به آرامي گفت 

ديگه سراغش نميري ... فهميدي ؟ اگه کالغه به گوشم برسونه زياده از حد داري براش دلسوزي ميکني  - 
 من
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 . ميدونم و تو 

من بچه نيستم که دارين با اين حرفا تهديدم ميکنين ... به جاي اين حرفا کمي رحم و انصاف داشته  - 
 . باشين کافيه

ت نداشت ... همينکه گفتم ... بهتره حرفمو جدي بگيري ... شايد وقتي خودش نخواست يعني لياق - 
مثل داييت نتونم تنبيه بدنيت کنم ... اما ميتونم کاري کنم که بهار تو خونه باغ هم جا نداشته باشه تا پسرامو 

 . از راه به در کنه

ه اينکه اون ايراد داشته براتون متاسفم با اين فکراي بکرتون . چَشم من سمت اون بيچاره نميرم . ن - 
 باشه

 . براي اينکه با وجود خانواده اي که دارم لياقتشو ندارم 

 !کيوان ؟ - 

 . کيوان مُرد . خيالتون راحت شد ... حاال اگه بذارين ، ميخوام بخوابم - 

 : بهناز با خشم از اتاق خارج شد . کيوان با خشم مشتي روي بالش زد . زير لب زمزمه کرد 

 اگه ميدونستم کيان انقدر بيشرفه محال بود راه رو براش باز کنم . لعنت به من ... لعنت به کيان و - 

 . هرچي حس برادريه 

هي به ساعت انداخت . نيم ساعت بيشتر صبح زود با دردي که در سرش مي پيچيد بيدار شد . نگا 
 زمان

نداشت . از جا برخواست و به سرعت لباس پوشيد . کيفش را به همراه نقشه هايي که نيمه تمام  
 مانده

 . بود را برداشت و از خانه اي که در سکوت و خواب فرو رفته بود خارج شد 

 . با درد، سرش را از روي ميز برداشت و شماره ي منشي شرکت را گرفت 

 . خانوم نيازي هر وقت رييس اومد خبرم کن .در ضمن به آقا رحيم بگو يه ليوان آب برام بياره - 

 .چشم آقاي مهندس - 

ن همه ريزه چشمان پر دردش را با انگشت شصت و سبابه ماساژ داد . نميدانست با نقشه اي که آ 
 کاري داره

 . چه کار کند . با ضربه اي که به در خورد چشمانش را باز کرد و بفرماييد گفت 

آبدارچي شرکت ليوان آبي کناردستش روي ميز گذاشت . آب را بهمراه قرص مسکني نوشيد . ليوان  
 . خالي را به سمت آقا رحيم گرفت و تشکر کرد



 

 
37 

بعد از رفتن آبدارچي نقشه را باز کرد و با درماندگي نگاهش کرد . صداي زنگ گوشيش روي اعصاب  
 . نداشته اش خنج ميکشيد

با ديدن اسم کيان پوزخندي روي لبش نشست . از جواب دادن طفره رفت و بيخيال شد . اما گوشي  
 . رياد زدخيال ساکت شدن نداشت . با حرص گوشي را کنار گوشش گذاشت و ف

 ديگه چي مونده که نگفتي؟ - 

 . سالم آقا کيوان ... ببخشيد من علي هستم - 

 : علي کارگر زير دست کيان بود . با تعجب گفت 

 چيزي شده ؟ - 

ببخشيد آقا ... دونفر ريختن اينجا ... همه جا رو بهم ريختن . تا تونستن آقا کيان رو کتک زدن و  - 
 . لش خوب نبود آورديمش بيمارستان . خواستم خبر داشته باشينرفتن . حا

 . نگران و درمانده از اين اتفاقات پشت هم ناليد 

 چه جوري دو نفر تونستن حريف شما بشن ؟ - 

 . آقا دو نفرشون اندازه ي ده نفر بودن يه غواليي بودن که ما در برابرشون جوجه بوديم - 

 . خب براي چي اين بال رو سرش آوردن - 

نميدونم آقا کيوان . فقط يکيشون ، آخرش به برادرتون گفت ؛ اين جواب نامرديته . من نمي  - 
 . شناختمشون

 باشه من االن ميام . کدوم بيمارستان هستين ؟ - 

 : نشي کرد و گفتبا فهميدن نام بيمارستان آهي کشيد و از اتاق کارش خارج شد . رو به م 

 . رييس اومد بگو کار واجبي پيش اومد مجبور شد بره . همينکه کارم تموم بشه برميگردم - 

 . با عجله سوار ماشين شد و به سمت مقصد راند . مدام سوالي ذهنش را مانند موريانه ميجوييد 

کيان چه نامرديي و در حق چه کسي ، کرده بود که چنين مجازاتي برايش بريده بودند ؟ هزاران فکر در  
 . و هم و بر هم در سرش ميچرخيد

تا وارد بيمارستان شد به سمت اورژانس رفت . با گفتن نام کيان تختي را نشانش دادند. به سرعت  
 به سمت تخت

 . رفت 

ه ي سبز رنگ بهت زده به صورت برادرش خيره شد . امکان نداشت اينگونه صورت با کنار رفتن پرد 
 کسي را داغون
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ببيند و دلش نسوزد چه رسد به کيان که برادرش هم بود . جداي از دعواي شب گذشته آن دو هميشه  
 دوست

 . و رفيق هم بودند 

کنار کيان نشست و با نگراني به کبوديها و زخمها و چشمهاي ورم کرده اش خيره شد . آرام صدايش  
 . کرد

 .......کيان ... داداش - 

چشمان کيان باز شد . اما با آن همه درد و ورم قادر به ديدن برادرش نبود . دوباره چشمانش بسته  
 . شد

 : به آرامي گفت 

 . يلي خوشحالي که منو اين طور ميبينيفکر کنم خ - 

حرف مفت نزن ... خودت ميدوني چقدر برام عزيزي پس دهنتو ببند . فکر کنم آه دل بهار يقه تو  - 
 . گرفت

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

بهار با صداي آقا جون که با کارگرها در مورد زردآلو هايي که چيده بودند حرف ميزد ، از خواب بيدار شد  
 . نگاهي به ساعت انداخت . چشمانش چهار تا شد . چه طور عزيز اجازه داده بود تا ساعت دوازده بخوابد ؟

 . ديگر مرتب گذاشتسريع از جا برخاست . رخت خواب را جمع کرد و روي رخت خوابهاي  

موهاي خرمايي بلندو لختش را شانه زد و باالي سرش جمع کرد . لباسي براي عوض کردن نداشت .  
 . مانده بود اگر بخواهد به حمام برود بايد چه کار کند

از اتاق بيرون رفت . باد کولر مستقيم به صورتش خورد . نفس عميقي کشيد و به سمت آشپزخانه  
 . ي غذايي که دوست داشت و هيچ وقت رؤيا نمي پخت در ساختمان پيچيده بودرفت . بو

 . سالم عزيزجون خسته نباشين - 

 سالم دخترم ... مونده نباشي . بهتر شدي ؟ تونستي راحت بخوابي ؟ - 

 ممنون عزيز ... خيلي خوابيدم . چرا زودتر بيدارم نکردين ؟ - 

ديشب دوبار کابوس ديدي و از خواب پريدي . براي همين آقاجونت سفارش کرد تا خودت بيدار نشدي  - 
 . صدات نکنم

 جداً ! ديشب شما هم با کابوساي من بيدار شدين ؟ - 

با اون جيغايي که تو ميکشيدي اگه خونه ي خودتون بودي عمه ت هم بيدار ميشد! ... راستي به  - 
 . ن برات آبگوشت بار گذاشتم تا کمي جون بگيريسفارش آقاجو
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ممنون عزيز جون بوش که مستم کرده . از عيد که اينجا آبگوشت خوردم تا االن نخوردم . باز هم  - 
 . ممنون

 . نوش جونت باشه ... در ضمن تو باغ فعال نرو تا کارگرا کارشون تموم بشه - 

 . ام بدمچشم . اگه کاري هست بگين تا انج - 

بشين اين سبزي خوردنا رو پاک کن تا من يه سر به باغ بزنم .تا فراموش نکنن زردآلوهاي رسيده رو  - 
 . براي برگه درست کردن جدا کنن

 . در حالي که سبزي هاي داخل سيني را پاک ميکرد ذهنش دوباره به مرور گذشته پرداخت 

آن شب آقا جون بدون مهمان برگشت . ناراحتي در صورتش بيداد ميکرد . دليلش را دقايقي بعد  
 . فهميدند

برادرش بيمار بود و ناتوان ، براي همين نتوانسته بود همراهيش کند . آرشام و آرميتا بعد از برگشت  
 بزرگترها

 . خداحافظي کردند و رفتند 

 . ا هم صحبت ميکردند به گوشش رسيدصداي کيان و کيميا که ب 

 داداش ديدي چه با کالس بودند ؟ - 

 . آره ... خب محيط زندگي آدم ، روي رفتار و منش آدم خيلي تاثير ميذاره - 

خوش بحالشون بهترين جاي دنيا دارن عشق ميکنن. ما بيچاره ها ، هنوز براي چندتار موي بيرون  - 
 افتاده از مقنعه

 . بايد با حراست دانشگاه در بيوفتيم 

 ! آهي که کيميا کشيد از حسرت بود . اما آهي که کيان کشيد را نمي دانست از چيست 

 : کيان نگاهش کرد و گفت 

 نظر تو چيه بهار ؟ - 

ت ....... نظر خاصي ندارم ... اما به نظرم اون طور که همه فکر ميکنن اون جا هم مدينه ي فاضله نيس - 
شنيدين ميگن صداي دهل از دور خوش است ؟! اينم حکايت همونه . من هر وقت مجله ميخرم ماجراي سراب 
رو که ميخونم چه تحصيل کرده چه غير تحصيل کرده يه جورايي اونجا آسيب ديدن . البته منکر نميشم افرادي 

حاضر نيستم يه وجب از خاک کشورمو هم هستن که موفق شدن و باعث افتخار کشورمون شدن . اما من که 
 . با تمام امکانات اونجا عوض کنم

 : کيميا اخم کرد و گفت 
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واي بهار ... مثل اُمال حرف نزن ! مثال دانشجوي اين مملکتي . من که با ديدن آرميتا و شنيدن حرفاش  - 
 عاشق

 . زندگي در اونجا شدم 

نگاه بهار از کيميا روي کيان چرخيد که به صورتش خيره بود . اما نفهميد ، همان حرفاي به ظاهر ساده  
، پايه و اساس عشقش را سست کرد . نفهميد، نگاه کيان به آينده اي مشغول شد که او در آن نقشي نخواهد 

 . داشت

د و تمام تنهاييش همراه با حجم زيادي همه ي فاميل همان شب به تهران برگشتند جز بهار . بهار مان 
 . از حسرتهايش

تمام تنهاييش را با گردش در باغ و کمک به عزيزجون پرميکرد . تحمل آرشام را با آن نگاههاي سنگين  
 . نداشت

 . براي آنها که هر روز به آقاجون سرميزدند ، ديدن تنهايي بهار در آنجا سوال بر انگيز شده بود 

 آرميتا مهربان بود و ذاتي شيطان داشت . وقتي که به آنجا مي آمد، بهار هم از بودنش شاد ميشد نگاه 

. 

خيلي زودتر از آنچه فکر ميکرد، با آرميتا دوست شد . اما آرشام ، در سکوتي که نگاه هاي سنگيني را بر  
 او تحميل

 . مينمود ، آن دو را همراهي ميکرد 

در خالل حرفهاي آرميتا فهميده بود، آنها بخاطر پدربزرگشان که خودش هم ، روز بعد به همراه عزيز و  
 آقاجون

 . به ديدنش رفته بود ، به ايران برگشته بودند 

پدرشان مردي همسن و سال بهرام بود . چقدر با محبتي که در عرض يک ساعت از آنها ديده بود دلش  
 . گرم شده بود

انگار سالها با هم رفت و آمد داشتند .گرم و صميمي برخورد ميکردند . حتي پدربزرگ و پدرشان بهاري  
 که معذب

 . از حضور نامحرم بود را بدون نظر خواهي در آغوش کشيده و روي سرش را بوسيده بودند 

ي نمي کرد . در حضور آن بهار در روز دومي که همراه آقاجون به باغ کناري رفت ديگر احساس غريبگ 
 .خانواده شاد بود

تنها ناراحتيش حضور آرشام بود . حس خوبي به او نداشت . معني نگاه هايش را نمي فهميد . آرميتا  
 گفته بود
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مادرشان را ده سال پيش بر اثر بيماري سرطان از دست داده بودند و عمه يشان زحمتشان را کشيده  
 . بود

عمه اي که در آنجا دکتر بود و در کنار همسرش از خانواده ي خودش هم نگهداري ميکرد . علت  
 . مهاجرتشان هم درس خواندن پدر و عمه يشان بود

همه ي اين دانسته ها در روز دوم توسط آرميتا در اختيارش قرار گرفته بود . چه خوش خيال بود که  
 . نهايي سر نشد . چون تنهايي اصلي را چندماه بعدبه او هديه دادندفکر ميکرد در کنار آنها عيدش به ت

صداي زنگ گوشي حواسش را از گذشته پرت کرد و به امروزش کشاند . با ديدن نام بهنام قلبش به  
 . شدت ضربان گرفت

اني نبود دلش براي برادري که تنهايي را مثل او مزه چش ميکرد تنگ شده بود . رؤيا اساساً زن مهرب 
 . بداخالق و تندخو بود .تنها کسي که ميتوانست تا حدي او را کنترل کند بهرام بود

 . پس جاي تعجب نداشت بهنام هم احساس خوبي با مادرش نداشته باشد 

تماس را برقرار کرد . بعد از شنيدن دلتنگي هاي بهنام ، به او توصيه کرد در حضور رؤيا چيزي از اين  
 ! دلتنگي ها نگويد . ميدانست رؤيا براي دور کردن آنها هرکاري ميکند . اما با شنيدن حرف بهنام جا خورد

کار خشم رؤيا را بيشتر خواهد کرد . او تصميم داشت به تنهايي به خونه باغ بيايد بهار ميدانست اين  
 . تالش بهار براي منصرف کردن بهنام بي فايده بود

بعد از قطع تماس درمانده به ديوار روبرو زل زد . برايش پيام رسيد . به خيال اينکه بهنام است سريع  
 . به گوشي نگاه کرد

 . کوتاه بدنش رعشه گرفت شماره ناشناس بود . پيام را باز کرد . با ديدن آن جمله ي 

 « تاوان نامرديش را پس داد. درست شکل خودت شد » 

ترس تمام وجودش را گرفت . دلش بيتاب شد . نميدانست بايد چگونه از آن پسر عمه ي نامهربانش  
 . سراغ بگيرد

 . دلش پر از آشوب و دلهره شد 

 . نگران به گوشي نگاه کرد . تنها راهي که داشت به کيوان ختم ميشد 

 : با دستان لرزان شماره گرفت . تا کيوان الو گفت ، اشکش سرازير شد . با بغض گفت 

 کيوان حال کيان چطوره ؟ - 

 : کيوان با مکث پرسيد 

 تو از کجا خبر داري حال کيان خوب نيست ؟ - 

 . نگراني متوجه ي کنايه ي کيوان نشدبهار از  
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 کيوان دارم از دلهره ميميرم تو رو خدا بگو چي شده ؟ چه باليي سرش اومده ؟ - 

 . صداي فرياد کيوان اورا مبهوت کرد 

 با تو هستم بهار... تو از کجا ميدوني کيان حالش خوب نيست ؟ - 

 : جرأت گفتن واقعيت را نداشت . براي همين با صدايي که ميلرزيد گفت 

 من ...من دلم به شور افتاد . ترسيدم اتفاقي براي کيان افتاده باشه . بگو چي شده ؟ - 

 : کيوان نفسش را پر صدا بيرون داد و گفت 

 نبودي ... ميفهمي منظورم چيه ؟ به تو ربطي نداره اون چش شده ، همون طور که تو براي اون مهم - 

 ...................اون منو دوست نداره که براش مهم نبود اما منکه دوس - 

 تا فهميد چه چيزي از دهانش بيرون پريد ، حرفش را قطع کرد .صداي کيوان جايي براي توجيه نگذاشت 

. 

تو هم دوسش نداشتي ...وگرنه جلوي کل فاميل نميگفتي اونو نميخواي ... مگه اينکه يه قراري بين  - 
 . شما باشه که من علتشو نمي فهمم

گذشته رو ول کن کيوان به عنوان يه دختر دايي که ميتونم حالش رو بپرسم ؟ شايد اين حقم ندارم  - 
 !؟

 : کيوان با ناراحتي فرياد زد 

اين حقم نداري ... فقط چون نگراني و دلم نميخواد اذيت بشي بهت ميگم . از دو نفر کتک خورده و  - 
حالشم خوبه و جاي نگراني نداره . خدا جاي حق نشسته، زود تقاص تو رو ازش گرفت . ديگه هم بخاطر کيان 

 . به من زنگ نزن

 !کيوان ؟ - 

رف مامانم نشنوي . مخصوصا وقتي خونه هستم اصال با من تماس بله ... اينو بايد ميگفتم تا از ط - 
 . نگير

 ......... يعني به عنوان دختر دايي هم - 

 . آره بهار... ديگه جوّ خونه مثل گذشته ها نيست . فعال تا زماني که مامان ناراحته بايد مراعات کنيم - 

 : بهار بغض کرد . با چانه اي که ميلرزيد گفت 

 . باشه ... ديگه مزاحمت نميشم تا به دردسر نيوفتي - 

لعنتي من براي خودت ميگم نه خودم . بغض نکن ... احمق داري براي کسي ميميري که حاضر نيست  - 
 . برات تب کنه
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 . ميدونم - 

 ميدوني و اينقدر دوسش داري ؟ - 

 . آره - 

پس بدون رو در بايستي ميگم بينهايت احمقي ... خودتو پيدا کن بهار ... وگرنه اين احساس داغونت  - 
 . ميکنه

 . اين تويي که ميبازي ... وگرنه کيان که ککش هم نمي گزه 

 . ميدونم - 

 مرض و ميدونم ... خوبه که ميدوني و انقدر ديوونه اي .کاري نداري ؟ - 

 . ببخشيد مزاحمت شدم نه ... - 

بدون اينکه منتظر جواب باشد تماس را قطع کرد . گوشي را به ديوار کوبيد و به هق هق افتاد . حقارت  
 . اين عشق او را ميکشت . اين پس زدن کيان، از بد رفتاري رؤيا و پدرش و بي مهري مادرش هم بدتر بود

. از مادري که از توي بيمارستان او را رها کرده بود و رفته از رؤيا که مادرش نبود انتظار مهري نداشت  
 . بود . بجز يک اسم هيچ چيزي از او نميدانست هم توقعي نداشت

 . از پدرش فقط طلب مهر پدري داشت و کم و بيش نصيبش شده بود 

کيان همه ي احساس ناب دخترانه اش و قلب پر مهرش را از آن خود کرده بود. براي همين از او بيشتر  
از همه توقع داشت . بيشترين زخم را ، پس زدن او بر قلبش وارد کرده بود . قلبي که پر از احساسات بکر و 

 لطيفي بود که از وقتي

 . ده بودخود را شناخته بود ، همه ي آنها را خرجش کر  

با شنيدن صداي حرف زدن عزيز با آقاجون روي ايوان به سمت سينک ظرفشويي رفت . سبزي ها را  
 . درون ظرف بزرگي ريخت و آب را رويش باز کرد

 . بعد از شستن سبزي ها سنگيني نگاهي را حس کرد . سرش به سمت در آشپزخانه چرخيد 

 . طوفاني اخم هايش در هم رفت با ديدن آن چشمان خاکستري سرد اما 

 . اينجا ايرانه جايي وارد ميشي بايد، يا سالم کني يا يالله بگي - 

با خشم از کنارش گذشت و به اتاقش رفت . شالش را روي سر انداخت . از پررويي اين پسر در عجب  
 . غ رفت و آمد داشتبود . چطور اعتماد آقاجون را به خودش جلب کرده که وقت و بي وقت در آن با

از اتاق بيرون آمد . او را تکيه زده به ديوار روبرويش ديد . دستانش را روي سينه گره زده بود . با  
 . پوزخندي ابرويش را باال داده بود و او را تماشا ميکرد
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 . چيزه خنده داري نميبينم که اينطور نيشت بازه - 

 : آرشام دستانش را باز کرد و در حالي که با دست راست صورت کبود بهار را نشان ميداد گفت 

فکر کردي با ديدن اين قيافه و دو تا شويد مو ... من تحريک ميشم که خودتو انقدر به زحمت ميندازي  - 
 ؟

بزنين . حرمت خودتونو خيلي بي حيايي آقاي فرهمند . من هيچ خوشم نمياد با من انقدر رک حرف  - 
 . نگه دارين

 : آرشام با خونسردي کامل به او نزديک شد و گفت 

اگه نگه ندارم مثال چه کار ميکني ؟ فقط موندم ، تو که انقدر به من ميرسي پاچه ميگيري چرا در برابر  - 
 اون پسرعمه ي

 بي بته ات اللي ؟ چرا انقدر خودتو براش کوچيک ميکني ؟ خوبه که نشون داد چه آدم بزدل و ترسوييه 

. 

 . به شما ربط نداره - 

به سمت در ورودي ساختمان رفت . عزيزو آقا جون روي ايوان در حال حرف زدن بودند . آرشام با فاصله  
 . کنارش ايستاد

 . و گفتن سفره بندازي تا اونا هم بياناومده بودم بگم زن عم - 

بهار اخمي کرد و به سمت آشپزخانه راهش را کج کرد . کاسه ها را چيد و با پر کردن سبد مخصوص  
 سبزي در يخچال را باز

 . کرد و باقي مانده ي ترشي سال گذشته را بيرون کشيد 

رخي زد با چشم به دنبال وسايل گشت . با وقتي به سمت کابينت برگشت . از وسايل خبري نبود . چ 
 . ديدن صورت بي خيال آرشام خشمش بيشتر شد

 : قبل از اينکه لب باز کند آرشام گفت 

 . من سفره انداختم و وسايل رو بردم - 

 . صداي عزيز از پشت سر آرشام شنيده شد 

 . ممنون پسرم . خير ببيني . برو دستاتو بشور تا من گوشتاشو بکوبم - 

 : بهار بهت زده به اين همه راحتي او و محبت عزيز نگاه کرد . عزيز از کنارش گذشت و گفت 

 . عزيزم اگه جاييت درد ميکنه برو بشين خودم اومدم ديگه - 

 . نه عزيز ميتونم کمک کنم - 
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نون هايي که آرشام جان اورده رو ، از تو ايوون بيار و بذار تو سفره . ميترسم همونجور که پس برو  - 
 . من يادم رفت آقاجونت هم يادش بره بياره

 چرا خودش نياورد تو خونه ؟ - 

 : عزيز خنديد و گفت 

 . طفلک تا رسيد نون رو گذاشت رو پارچه اي که تو ايوون بود و رفت کمک آقات - 

پوفي کشيدو از آشپزخانه خارج شد . دلش ميخواست هر چه در دلش ناسزا بلد بود نثارش کند . او  
 . ذاردحريم آنجا را به نام خودش کرده بود. وگرنه با اخالقي که آقاجون داشت ، نميذاشت پا در آن باغ بگ

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

کيوان گوشي را در جيبش گذاشت . سرش را که باال آورد با ديدن آرميتا در انتهاي راهروي بيمارستان  
 که با نگاه کردن

 . شماره ي باالي در اتاقها وارد اتاق کيان ميشد ، خشم وجودش را فرا گرفت 

پس بهار را فداي اين دختر کرده بود ! در دل آندو را با هم مقايسه کرد اما هر کاري کرد نتوانست مزيتي  
 پيدا کند

 . که بهار را در برابر او پس بزند 

از نظر او بهار دختر آرام ، مهربان ، باحيا ، خنده رو ، زيبا و جذاب بود . تحصيالتش هم که از کيان  
 . کيان فوق ديپلم برق داشت . بهار ليسانس کامپيوتر داشتباالتر بود . 

بخاطر وجود نامادري دختر زرنگ و کدبانويي بود . نوع پوشش بهار ، آرزوي هر مردي بود ، که دوست  
داشت زن آينده اش بدون اينکه بحثي در کار باشد خودش را از نامحرم بپوشاند . حريم ها را حفظ کند و بي 

 . باشدقيد و بند ن

 پس چه چيزي باعث شده بود کيان دلش هرز برود ؟ 

آرام پشت در ايستاد . براي کارش هيچ توجيهي نداشت . حق خود ميدانست از راز پشت پرده سر در  
 . بياورد

صداي آرام آرميتا امکان فالگوش ايستادن را از او گرفت . تيرش به سنگ خورد . بدون در زدن وارد اتاق  
 . شد

با صحنه اي مواجه شد که عرق شرم را روي پيشانيش نشاند . تک سرفه اي کرد . آرميتا دست کيان را  
 . رها کرد

با لبخند کمي ، از او فاصله گرفت . بجاي او ، کيوان از خجالت آب شد . کيان با فاش شدن رازش اخم  
 هايش
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 : در هم فرو رفت . با ناراحتي غريد 

 ميميري قبل از ورود به اتاقي در بزني ؟ - 

 : کيوان مانند خودش به در بي عاري زد . نيشخندي زد و گفت 

شرمنده داداشي... نميدونستم تا من برم بيرون و برگردم ، خدا حوري بهشتي برات ميفرسته تا ثواب  - 
 . کاري که با بهار کردي رو دست به نقد بهت بده

 : قير به آرميتا کرد و با خشم گفتنگاهي با تح 

وقتي سر دل يه بيچاره اي مثل بهار هوار شدي بايد حواست ، شش دونگ به اين آوار باشه که خودت  - 
، زيرش دفن نشي . وقتي بهاري که سالها دوست داشتو با نازو غمزه ي تو فراموش کرد ... فراموش کردن تو 

 . مثل آب خوردنه

 . فرياد کيان باعث شد آرميتا گوشش را بگيرد 

 . برو بيرون کيوان ... لعنتي برو گم شو - 

 . چشم داداشي ... معلومه که بايد برم گم بشم ... چه نيازي به سرخر داري . خوش باشين - 

ميکرد و نثار کيان و با حرص به آرميتا نگاه کردو از اتاق خارج شد . هزاران حرف نگفته را با خود زمزمه  
 . بي عرضگي بهار ميکرد

تمام وجودش از خشم ميلرزيد . ميدانست مادرش حاضر نيست قبول کند چه شازده پسري تربيت  
 . کرده ، کاري که بهار کرد همه را ضد خودش کرده بود . کاري جز برگشتن به محل کارش نداشت

خدايا امروز از همه طرف »را شنيد . در دل ناليد .  همينکه به محل کارش رسيد صداي فرياد رييسش 
 « داره ميباره ها

رييس با ديدنش دهان باز کرد و هر چه دلش خواست بارش کرد . نقشه هايي که بايد صبح تحويل  
ميداد بالي جانش شده بود . مجبور بود تحمل کند وگرنه در اين شهر درندشت که کار پيدا نميشد . چگونه 

 ت دوباره شرکت ديگري را پيدا کند . وقتي رييس خشمش فروکش کرد . آرام کنار ميزش ايستاد و گفتميتوانس

: 

شرمنده اقاي نامي ديروز يکي از افراد خانواده بيمارستان بود ، نشد کارمو انجام بدم ...امروز هم حال  - 
 . برادرم بد شده بود و مجبور شدم برم بيمارستان . قول ميدم تا آخر شب بمونم و کارم را آماده کنم

ه بيان . ديگه نميتونم بد قولي کنم به شرطي که بدون ايراد باشه . چون فردا قراره براي گرفتن نقش - 
 ..آبرومو به اندازه ي کافي با اين بدقولي بردي

 . قول ميدم - 

 ********************* 
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بهار بعد از غذا ظرف ها را شست . عادت نداشت ناز کند و خودش را توي رخت خواب حبس کند .  
 . اين کارها نازکش ميخواست که او نداشت

 . بون دستت دخترم ... تو که حالت خوب نيست ميذاشتي اينا رو عزيزت ميشستقر  - 

 . ممنون آقا جون عادت ندارم بيکار بشينم . دستام که سالمه ميتونم کار کنم - 

استغفرلله ... بگم خدا چه کار کنه بهرام رو که با ديدن صورتت خون به جگرميشم . به کجا رسيده  - 
 . که انقدر بي رحم شده

 . چيزي نيست آقاجون تا دو روز ديگه کبودياش ميره - 

با محبته که  بخدا روم نميشه کسي پاشو بذاره اينجا مبادا تو رو با اين حال ببينه . اين پسر هم انقدر - 
نتونستم بهش نه بگم . نميدوني آقا جون از وقتي داره ساختمون تو باغ پدربزرگش رو تعمير ميکنه چقدر به 

 . من و عزيزت کمک ميکنه

 . تنهاييمون رو پر کرده . کم حرف هست اما دنيايي از محبته 

مي آمد . همينکه فهميده بود دو نفر را هر چه پير مرد از او بيشتر تعريف ميکرد بهار بيشتر از او بدش  
براي کتک زدن کيان فرستاده از او ناراحت بود . فکر ميکرد اين آتش زير سر خواهر اوست و کيان فريبش را 

 . خورده بود . براي همين کيان را مقصر نمي دانست

 . ونت اضافه بشهبهار جان برو استراحت کن . نميخوام به غير از اين دردا درد ديگه اي به ج - 

 . چشم آقاجون ... پس من ميرم بخوابم - 

 . برو عزيزم - 

از آشپزخانه بيرون آمدو آرشام را مقابل تلوزيون ديد . انگار نه انگار مهمان است . با خيال راحت روي  
 . مبل لم داده بود

با حرص از کنارش رد شد و وارد اتاق شد . آرشام به اطراف نگاهي کرد . لبخندي روي لبش نقش بست  
 : . زير لب گفت

 . بچرخ تا بچرخيم خوشگله . خيلي راه داريم که بايد با هم باشيم - 

 راحتي بکشد از جا برخاست . از آقا جون و عزيزخداحافظي کرد و رفت . رفتنش به بهار اجازه داد نفس 

. 

 . روي زمين دراز کشيده بود . دوباره گذشته مانند دفترچه خاطرات روبروي چشمانش باز شد 

روز سيزده همه ي خانواده در باغ جمع شده بودند . برادر آقاجون که جمشيد نام داشت به همراه  
 پسرش آرمان و
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دوتا نوه اش هم حضور داشتند . نگاه دلتنگ بهار فقط به دنبال کيان ميگشت . کيان به نزديکش آمد  
 و با

 : لبخند زيبايي گفت 

 چطوري عزيز دل کيان ؟ - 

 : بهار با دلتنگي گفت 

ش گذشته که بنظرت بايد چطور باشم وقتي مانند تبعيديها زندگي ميکنم ؟ اما ميدونم به تو خيلي خو - 
 . يه خط در ميون تماس ميگرفتي

 : کيان خنديد و گفت 

تاحاال ديدي يا شنيدي در نبود تو به من خوش بگذره ؟ منم درگير اين مهمون بازياي مسخره بودم .  - 
در  انگار تمام روزاي سال رو از ما گرفتن . همه مشغول خاله بازين . هنوز از خونه شون برنگشته پشت در خونه

 . ميزنن. بابا اين همه وقت حاال حکم خداست ميترسيد عقب بيوفته

 : بهار خنديد و گفت 

مگه بده در عرض چند روز کل فاميل رو ميبينين . در طول سال همه سرشون گرم گرفتارياشونه نمي  - 
تونن زياد مهموني برن . جاي من بودي چه کار ميکردي . همه ميگن اين بازيها و گوشيها بالي جون جووناس ، 

 . اگه همين گوشي نبود تا سرم گرم بشه از تنهايي ديوونه ميشدم

 .با عزيزو آقاجون بيشتر گپ ميزديخب  - 

 . همون دو روز اول همه ي حرفامون رو زديم . اونا هم سرشون گرم جمشيد خان و بچه هاش بود - 

اخم هاي کيان در هم رفت . با نگاهي در اطراف، نگاه خيره ي آرشام را روي خودشان شکار کرد و با  
 : ناراحتي گفت

 يومد اين جا ؟اين پسره ي نچسب هم م - 

 . آره اما هميشه با آرميتا ميومد... منو آرميتا خيلي با هم جور شديم- 

 . از پسره اصال خوشم نمياد .نگاهش حس بدي بهم ميده . اما دختره خونگرم و خوبه - 

 :صداي سالم آرميتا سر هر دو را به سمتش چرخاند . دستش را روبروي کيان گرفت و با ناز گفت 

 . فکر ميکردم بعد از اون شب دوباره شما رو تو باغ ميبينم . اما جز بهار جون کسي اينجا نبود - 

 : کيان دستش را فشرد و با مکثي رها کرد و پاسخ داد 

 . متاسفانه ما آزادي بهار جانو نداريم - 

 : آرميتا دست بهار را گرفت و گفت 
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خودش کرده . مخصوصا با صداي زيبايي که داره آدمو جذب ميکنه . خيلي بهار جان که مارو شيفته ي  - 
 . دلم ميخواد امروز هم که شما هستين به افتخار شما ما هم نصيبي از صداشون ببريم

 : بهار لبخندي به او زد و گفت 

 . ممنون از تعريفت ولي صداي من اون طور هم که ميگي نيست - 

با جمع شدن همه ي بچه ها در اطرافش بحث عوض شد . ميثاق توپي از پشت ماشين بيرون کشيد  
 : . با ذوق به کيوان نگاه کرد و گفت

 کيوان وسطي يا واليبال ؟ - 

 . بجاي کيوان همه باهم دم گرفتند: وسطي 

سرخ شده از تقال و هيجان  ساعاتي پر شور و هيجان را به بازي وسطي مشغول شدند . صورت ها همه 
 . بازي و لبهايي که مدام به لبخند باز بود فضا را شاد کرده بود

 . بهار براي ساعاتي ، روزهاي گذشته را فراموش کرده بود 

باد و طوفان ، به همراه غرش آسمان ، مانند سالهاي گذشته بساط بازي را بهم زد . چهره ي دمغ بچه  
 . ها ديدن داشت

 . رگبار شديد همه را به سمت ساختمان فراري داد . بهار کنار مينا و کيميا نشسته بود 

 : سر کيميا به سمتش خم شد وبه آرامي گفت 

 . يه جورايي داره از اين پسره خوشم مياد . خيلي ساکته . مثل پسراي ما پرحرف و شيطون نيست - 

ر بود که از زبان کيمياي مغرور ميشنيد که از کسي خوشش آمده با تعجب به کيميا نگاه کرد . اولين با 
 . . از نظر بهار، چون مانند خودش گوشه گير و مغرور بود او را به خودش جذب کرده بود

 . صداي عمه اش بعد از اينکه ولوله ي بچه ها خوابيد ؛ سرها را به سمت بهار چرخاند 

 . فتادين الاقل اينجور بيکار نشين يه چيزي برامون بخونبهار جان حاال که از بازي کردن ا - 

بچه ها دست زدند و هورا کشيدند . بهار برايش سخت بود در حضور آن نگاههاي سنگين لب بخواندن  
 . باز کند

 . توجه او برايش عذاب آور بود . از اينکه کيان متوجه آن نگاهها شده بود و حرفي نميزد دلخور بود 

توقع داشت مانند گذشته از او محافظت کند . اما با درخواست کيان ، چشمانش او را در کنار آن خواهر  
 . و برادر يافت . خوب بود، همين چندلحظه پيش به او گفته بود ؛ از آن پسر خوشش نمي آيد

 . با درخواست کيان همه آن را تاييد کردند .بهار مردد به اطرافش نگاه کرد 

 . بهار جان الهه ي ناز رو بخون . دلمون براي اين ترانه تنگ شده اونم با صداي تو - 
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 . بهنام که گيتارش را به دستش داد مسحور تارهاي گيتارش شد و بي اراده دستش را روي آنها کشيد 

 . چشمانش را بست تا تمرکزش را به دست آورد . با شروع ترانه سکوت مطلق شد 

 ... ي ناز ..... با دل من بساز ......زين غم جانگداز برود از برم اي الهه 

 به انتهاي آهنگ رسيد . چشم که باز کرد صورتش خيس از اشک بود . چشمان براق از اشکش دل 

 . هر بيننده اي را ميبرد . زيبايي چشمانش چندبرابر شده بود 

 . بهرام طي احساساتي که او را در بر گرفته بود از جا برخاست و در حضور جمع به سمت بهار رفت 

 !بهار به احترامش برخاست . چشمان پدرش هم خيس بود . او از چه، چشمانش تر شده بود ؟ 

ا از غم سوالي که بهار جوابش را نميدانست و بر عکس ديگر دختران، آنقدر با پدرش راحت نبود ت 
 .نهفته در چشمانش سوالي بپرسد

 : در آغوش پدرانه اش جاي گرفت . روي سرش را بوسيد و کنار گوشش گفت 

 . ديگه اين ترانه رو نخون . هيچ وقت ... مخصوصا وقتي من هستم نخون - 

 . بود بهار سرش را باال گرفت و در چشمان پدرش خيره شد . غم سنگيني در چشمانش خانه کرده 

 : لبش را به آرامي تکان داد 

 . چشم بابا - 

 ... پدرش دور شد .جرقه اي در ذهنش روشن شد . نام مادرش الهه بود . شايد 

بچه ها درخواست آهنگ ديگري داشتند . بهار فکرش مشغول حال و روز پدرش بود . گيتار را زمين  
 . گذاشت

 : رو به کيوان گفت 

 . کيوان تو ادامه بده من نميتونم - 

کيوان چشمي گفت و گيتار را برداشت . آهنگ شيش و هشتي که ميخواند فضا را شاد کرده بود . بهار  
به آرامي از ساختمان خارج شد . روي لبه ي ايوان به ستون تکيه داد و به بارش باران خيره شد . بوي خاک 

 باران خورده روحش

 . را جال ميداد 

 . چشمانش را بست و نفس عميقي کشيد . با صداي خش دارش از حال خود خارج شد 

 . صداي خيلي قشنگي داري ... فکرکنم ارثيه . خيلي دوسش دارم - 

 : دور از ادب بود در برابر تعريفش تندي کند . به آرامي گفت 
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 ..... ممنون شما لطف دارين - 

 ........خيلي باز و خوبه . اگه روش کار کني ميتوني اونور براي خودت صدات - 

من براي دل خودم و خانواده م ميخونم . خواننده نيستم که براي بهتر شدنش تالش کنم . از اين کار  - 
 . هم خوشم نمياد

 اوکي ...چرا عصبي ميشي ! چرا انقدر غم تو صدا و چشماته ؟ - 

بهار براي اولين بار به صورت و چشمان آرشام نگاه کرد . نگاهش هزاران حرف داشت که از فهميدن  
آن عاجز بود . ميدانست اين سوال دروازه شروع خيلي از حرفها خواهد بود . نفسش را مانند آه بيرون فرستاد 

 : و گفت

 . من بايد برم تو .... با اجازه - 

 . ر آنها را در خانه ي عمه اش ديده بود . خواهر و برادر با هم آمده بودندبعد از آن روز دو با 

به طور نامحسوسي ، حس ميکرد کيان ديگر آن ذوق و شوق هميشه را ندارد . ديرتر از هميشه به خانه  
 . بر ميگشت

گرفته بود .  کارش فتوکپي و پرينت گرفتن بود . مغازه اي نزديک دانشگاه تهران داشت و کارش خوب 
 . دوتا شاگرد داشت و هر وقت اراده ميکرد ميتوانست به خانه برگردد

 . خرداد ماه فرا رسيد . طبق قرار قبلي ، نزديک مراسم خواستگاري و ديگر رسومش ميشدند 

 . کيان عمال ، خودش را از بهار پنهان ميکرد . در برابر اعتراض او کار را بهانه مي آورد 

همه ي رفتارهايش را کنارهم چيد . دير آمدن ها ،قطع شدن تماس ها ، عصبي بودنش ، اخم هايي که  
 ...... . روي صورتش بدجور غريبگي ميکرد ، سکوتي که پر از حرف بود ، نگاههاي گريزان از چشمان بهار

خودش را به او آويزان  آهي کشيد و به سقف خيره شد . چقدر ابله بود که زودتر نفهميده بود و مدام 
 . ميکرد

چه کار بايد ميکرد که نکرده بود ؟کيان ، دل پر از مهرش را چگونه به ديوار کوبيد ،که هنوزم نفس  
 کشيدن برايش

 . سخت و جانفرسا بود 

اشک روي گونه اش راه باز کرد . بغض سنگيني گلويش را چنگ ميزد . در دل خدا را صدا کرد و زير لب  
 : گفت

خدايا کمکم کن فراموشش کنم . ميدونم با نبودنش نميتونم کنار بيام . ميميرم خدا ..... تو که از دلم  - 
خبر داشتي چرا کمکم نکردي ؟ خدايا منم بنده ي خودتم پس چرا هواي دلمو نداري ؟! کيان دست يکي ديگه رو 

 . ودت به داد دلم برسبگيره ، من سکته ميکنم . ميدونم اين کارو ميکنه . پس خ
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بود . کارگران در حال رفتن بودند . ديگر  7از روي زمين برخاست و از پنجره به باغ خيره شد . ساعت  
 . آزاد بود . ميتوانست براي خودش آزاد بگردد

صداي زنگ تلفن خانه به يادش آورد از وقتي موبايلش را به ديوار کوبيد، ديگر از او سراغي نگرفته از  
 . اتاق خارج شد

عزيز در حال حرف زدن با مخاطبش بود . از صحبتش متوجه شد با بهناز حرف ميزند . به سمت  
 . آشپزخانه رفت

 : پيشانيش گذاشت و چرخي زد . زمزمه کرد هر چه گشت اثري از گوشي نبود . دستش را روي 

 . پس کجاست ؟! حاال بدون گوشي چه کار کنم - 

 . صداي عزيز در گوشش زنگ زد 

 . بفرما پسرم . بيا تو - 

 . اين يعني بازم مزاحم دارد . بايد زودتر به اتاق برميگشت و شالش را به سر ميکرد 

کم از دست خواهرش کشيده بود ، حاال نوبت خودش بود . سريع از آشپزخانه بيرون رفت . هنوز به  
 . اتاق نرسيده بود که هيبت آرشام روبرويش قرار گرفت

 . سالم . اميدوارم ديگه ايراد نگيري که بيصدا وارد شدم - 

فت . بازهم بدون حجاب در برابرش اخم بهار در هم فرو رفت . از کنارش گذشت و به سمت اتاقش ر  
 . ظاهر شده بود . وقتي وارد اتاق شد از پشت در صداي عزيز را شنيد

 خوش اومدي پسرم . از جمشيد خان چه خبر بهتر شدن؟ - 

سالم . ممنون . راستش به فکر اينم يه پرستار براش پيدا کنم . اين آلزايمرش کار دستمون ميده .  - 
ده ،داشته ميرفته بيرون که بابا سر رسيده بود . اگر بيرون ميرفت پيدا کردنش مصيبت بود . مدام امروز تنها بو

در خيالش با دوستاني که در گذشته داشته و جعفر خان حرف ميزنه . براي همين بابا برش گردوند ايران . 
ونه . اما گاهي خيلي حالش نميخواست خداي نکرده طوريش بشه و در آرزوي ديدار برادرش و دوستانش باقي بم

 . خوبه

انشاال خدا خودش شفاش بده . نگران نباش پسرم آدم که پير ميشه هزار و يک دردسر هم پشتش  - 
 . مياد

 : آرشام با زيرکي گفت 

 بهار خانوم نيستن ؟ - 

 : عزيز رو به اتاق کرد و گفت 
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چرا هستش ...اين دختر هم با ندونم کاريش زندگيش رو تباه کرد . خودشو از خونه و زندگيش  - 
 . انداخت . جوونا هم جووناي قديم رو حرف بزرگتر حرف نميزدن

 : آرشام با نگاهي به در اتاق گفت 

 . زن عمو زمونه عوض شده - 

ج شد . چشمش به عزيز افتاد . براي ظاهر سازي سالمي در اتاق باز شد و بهار با ناراحتي از اتاق خار 
 . کرد و به باغ رفت

تحمل حضور هيچ مردي را در کنارش نداشت . مخصوصا از نوع چشم خاکستري که به تعبير خودش  
 زندگيش با ورود

 . آنها به آتش کشيده شده بود و خاکسترش هم در چشمانش نشسته بود 

بي اراده اشکش سرازير شد . به بوته ي گل سرخي که خود کيان به اسم بهار خريده بود و حاال بوته  
 . اي بزرگ و پرگل بود ، نزديک شد

هواي گرم تير ماه و بوي سبزه هاي آب خورده مستش نکرد . چشمانش را بست و هواي اطرافش را بو  
 . يگر برايش لذت گذشته را نداشتکشيد . با غم چشمانش را باز کرد . اين هوا د

 . حتي بوته ي گل هم زيبايي گذشته را نداشت و عطر گلها به مشامش خوش نيامد 

 . انگار دنيايش زيرورو شده بود . هيچ چيز جاي خودش نبود 

 بوي عفونت زخمهاي قلبش را ، بيشتر از هر چيزي حس ميکرد . دقايقي از ورودش به باغ نگذشته بود 
 . که صداي احوالپرسي پدرش را شنيد

ميدانست رؤيا نميگذارد بهنام بدون خودش به باغ بيايد . اما اميد داشت، به اينکه همراه پدرش آمده  
 . باشد . براي سالم کردن به سمت جايي که پدرش ايستاده بود رفت

داي سالمش از ترس آنقدر آرام پدرش روي ايوان با عزيزو آقاجون و آرشام در حال حرف زدن بود . ص 
 . بود که فکر نمي کرد پدرش شنيده باشد

نگاه پدرش در تاريک وروشن دم غروب روي صورتش چرخيد . اخمي که بر ابرويش نشست از روي  
 . دردي بود که خودش مسبب آن بود . اما غرور مردانه اش نمي گذاشت ابراز عالقه کند و از در دلجويي در آيد

 : نگاهش را از بهار گرفت و با لحن سردي گفت 

 . بهار بايد با هم حرف بزنيم - 

پدرش وارد ساختمان شد بهارهم پشت سرش حرکت کرد . وارد اتاق که شدند در را بست . پدرش به  
 . سمتش چرخيد

 : با اقتدار پدرانه گفت 
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 چطوري؟ - 

 : بهار سرش را به زير انداخت و گفت 

 . زنده ام هنوز - 

خودت ميدوني تقصير خودت بود . فکر نکرده هر چي از دهنت در اومد گفتي و آبرو برام نذاشتي .  - 
 . االنم دير نشده

حاضر شو بريم خونه . از ديشب وقت داشتي فکراتو بکني و بفهمي در چه موقعيتي قرار داري . اگه اين  
 وصلت صورت نگيره

 . تو فاميل هيچکس نگاهت نميکنه . با اون رمانتيک بازي کيان ، همه شما رو براي هم ميدونستن 

 : دستي پشت گردنش کشيد و گفت 

االن برميگرديم فردا سر حوصله ميريم خونه ي عمه ت يه عذرخواهي اساسي ميکني و همه چيز به  - 
 خير و خوشي

 . تموم ميشه 

 : بهار سکوت کرد . بهرام منتظر عکس العملش بود . وقتي سکوتش طوالني شد . به آرامي گفت 

 . منم ميبخشمت . پاشو دخترم ... با رفتار بچگانه با سرنوشتت بازي نکن - 

 : بهار آب دهانش را قورت داد و به آرامي گفت 

 ....... زش داره . بخواين از عمه هم عذر ميخوامبابا من خيلي دوستون دارم . حرفتون برام خيلي ار - 

سرش را باال گرفت و به صورت پدرش که نقش لبخند کمرنگي را به خود گرفته بود ، نگاه کرد و ادامه  
 :داد

 . اما نميتونم تقاضاي کيان رو قبول کنم . باور کنين اين براي هردومون بهتره - 

. در حالي که خشمش را کنترل ميکرد تا صدايش بيرون از اتاق نرود  خشم تمام وجود بهرام را گرفت 
 :.غريد

 . تمومش کن بهار ... صبر منم اندازه اي داره - 

 . بابا باور کنين کيان هم منو نميخواد مجبور بود که اومد - 

دهنتو ببند دختره ي نفهم . از کي تا حاال ياد گرفتي مثل بچه ها پشت ديگران خودتو قايم کني . کيانو  - 
 که يه سکه ي پول کردي حاال ميخواي خرابش کني ؟

با خشم عرض اتاق را ميرفت و مي آمد . بهار در دل ناله اش بهوا رفت . پدرش انقدري که کيان را  
 . را باور نداشتقبول داشت دختر خودش 
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ميدانست براي چنين باوري کاري از دستش بر نمي آيد . پس بهترين راه را سکوت دانست . بايد همان  
 . طور که تا اين جاي کار را تنها آمده بود ، بقيه ي راه را هم برود

 . نميتونم انجام بدمببخشيد بابا . نمي خوام ناراحتتون کنم . اما هر کاري بگين ميکنم اما اين کارو  - 

 : پدرش با خشم به طرفش هجوم برد و گفت 

ديگه چه کاري مونده که انجام بدي . تا وقتي سرت به سنگ نخورده همين جا بمون . دردم اينه کاري  - 
کردي که اسم مادرتو پشت اسم خودت قرار دادي . کاري که ازش ميترسيدم رو به سرم اوردي .در ضمن با اين 

 ه که اين جا مياد و ميرهپسر 

 . هم صحبت نمي شيا . ببينم از اين ببعد با پسري هم کالم شدي من ميدونم و تو 

 . چشمان بهار از حيرت تا انتها باز شد . دهان نيمه بازش را بست و آب دهانش را قورت داد 

 ............. بابا ... اين حرف يعني - 

 : بهرام ميان حرفش پريد 

يعني ببينم حتي با ميعاد که همسن بهنامه حرف زدي اسمتو از شناسنامه ام خط ميزنم . اون پسر  - 
چون فاميل آقاجونه نميتونم به اون چيزي بگم . اما خودت حواستو جمع کن . يه خطا ببينم پشت ميکنم به هر 

 . اندازه ي بچه هام برام مهمهچي که اسمشو پدر و فرزندي ميگن . آبروم به 

 . اين ... يه توهين به شخصيت منه - 

 . توهين رو خودت به خودت کردي . پس عواقبشو تحمل کن . ديگه هشدار نميدم - 

 ........ خواهش مي کنم بابا - 

من ميرم . چون فکر ميکردم انقدر لجباز هستي که روي حرفم نه بياري برات يه ساک لباس آوردم .  - 
 . بمون ببينم تا کي ميخواي توي اين باغ خودت رو پنهون کني

با خشم از اتاق خارج شد و بهار را هاج و واج رها کرد . سرش به دوران افتاد . چه شنيده بود ؟! اين  
 د به کجا ختم ميشد ؟تحکم و تهدي

حرف زدن او با ميعادي که ده سال از او کوچکتر بود چه منکراتي داشت ... واي بر دلي که بي دليل  
 . شکسته ميشد و هيچ مرهمي نداشت

 . در اتاق باز شد و ساک آبي ورزشي جلوي پايش روي زمين افتاد 

همه ي کاراتو لحظه به لحظه از آقا و عزيز ميپرسم .  فکر نکن اينجا نيستم از کارات بيخبر ميمونم . - 
 . فقط مراقب باش اون روي منو باال نياري

پدرش رفت و او را در ميان دريايي از ناباوري غوطه ور کرد . اکسيژن کم شد . سرش به دوران افتاد .  
 . آرام روي زمين نشست و سرش را در دستانش پنهان کرد
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دلش براي تنهايي و بي کسي هايش خون گريه ميکرد اما تنها کاري که از دستش بر مي آمد زل زدن  
 به زمين

 . زير پايش بود 

هضم حرفي که شنيده بود بسيار سنگين بود . دلش ميخواست فريادي از بن جگر بکشد و دردهايش  
 . ند . اما توان آن کار را هم نداشترا بر سر دنياي بيرحمي که در آن دست و پا ميزد ، هوار ک

 . رفتنت نامردي بود ... بدتر از نامردي تو ...مردي بود که برايم دنيا را سياه نقاشي کرد 

 رفتنت را باور نداشتم ، بدتر از آن باور... قفسي بود هديه از خاطراتت 

 . بالهايم بسته شد ...اما تو ... در هواي ديگري پرواز کردي 

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

يک ماه گذشت ، بدون آنکه کسي سراغي از بهار بگيرد . دل کيوان براي اين همه بي رحمي گرفته بود  
 . دختري که روزي

باعث شادي و نشاط خانواده بود چه زود فراموش شد . از اينکه اين دوست داشتنها در پي منافع  
 شخصي اشخاص بود

 . بيشتراز قبل ، از اطرافيانش بيزار ميشد 

مخصوصا که فهميده بود زير سر برادرش چه خبرهايي بود . چه ماهرانه و رندانه ، کم کم و مخفيانه  
 . بهار را از زندگيش بيرون کرده بود

کيان به دلش بيشتر از همه براي بهاري ميسوخت که احمقانه خود را از چشم فاميل انداخته بود. تا  
 . راحتي به خواسته اش برسد

 . در اين چند هفته انقدر تالشش را در محيط کار زياد کرده بود ، که فقط براي خواب وارد خانه ميشد 

دلش از همه پر بود .ميترسيد با کوچکترين حرفي طغيان کند . دلش بهانه گير شده بود . کيوان شاد  
 . هميشه نبود

نميتوانست در آن خانه تحمل کند . بهاري که از کيميا بيشتر براي او و کيان وقت نبودن بهار را  
 . ميگذاشت

 . زماني که مادرش خانه نبود ، بهار برايشان غذا ميپخت و آب خنک و چايشان را آماده ميکرد 

با مهرباني ذاتيش همه را راضي نگه ميداشت . اما چرا با اينهمه خوبي کسي دلتنگش نميشد ؟! چرا  
 کسي اسمي از او

 به زبان نمي آورد ؟ 
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اينقدر بزرگ نبود . شب گذشته ديده بود مادرش با زل زدن به بوته ي « نه » در اين خانواده تنبيه يک 
 گل سرخي که

م کاشته بودن اشکش سرازير شده بود . گل سرخ ، گل مورد عالقه ي بهار بود .کيان بهار و کيان با ه 
 هم بخاطر دل بهار

يک بوته در باغ آقا جون يکي هم در حياط کوچک خانه کاشته بود . هر گلي که ميداد لبخند بهار عميقتر  
 . ميشد

ند . اما حاال خودش از خانواده جدا هيچ وقت نديده بود براي لذت لحظه اي گلي را از شاخه جدا ک 
 . افتاده بود

از طريق بهنام فهميده بود پدرش او را طرد کرده بود . ياد بهار دلتنگيش را دو چندان کرد . سر ماشين  
 را به سمت

 . خونه باغ کج کرد 

سر راه برايش انواع لواشک و پاستيل و خوراکي خريد . چيزهاي کوچکي که دنيايي شادي نثار دل بهار  
 . ميکرد

وارد باغ که شد آرشام را در حال گفتگو با آقاجون ديد . انگار هردو با هم قصد خروج را داشتند . با  
 . ديدن کيوان لبهاي پدربزرگش به لبخندي باز شد

 اجون .جايي ميرين ؟سالم آق - 

 . سالم پسرم . آره آقاجون دارم ميرم به جمشيد يه سر بزنم . تا غروب برميگردم . بمون تا بيام - 

 . باشه پس منتظرما زود برگردين - 

با آرشام هم سرسري سالمي کرد وکيسه ي خوراکي ها را برداشت . راه سنگفرش را طي کرد و به  
 ساختمان رسيد . نگاهش در باغ پي بهار ميگشت . ميدانست بهار در اين زمان درون ساختمان بند نمي شود

. 

شد و سالم بلندي کرد .  هر چه البه الي درختان ميوه را نگاه کرد ، خبري از او نبود . وارد ساختمان 
 . عزيز از اتاقي بيرون آمد و با رويي گشاده سالمش را جواب گفت

 خوش اومدي عزيزم . چه عجب از اين ورا ! راه گم کردي بيمعرفت ؟ - 

شرمنده عزيزجون سرم حسابي شلوغه . امروزم از سرکار جيم زدم اومدم يه سر بهتون بزنم . ديگه  - 
 مع نميشن؟بچه ها اينجا ج

 . نه امسال کسي اين طرفا پيداش نشده . اگه بچم بهار هم نبود حسابي تنها ميمونديم - 

 االن کجاست ؟ - 
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 . تو اتاقشه - 

 : کيوان مشکوک به در اتاق نگاه کرد و گفت 

 خوابه که بيرون نمياد ؟ - 

 . نه پسرم . خودش رو تو اتاق حبس ميکنه جز منو آقاجونت هر کي تو خونه باش بيرون نمياد - 

 : صدايش را به طور محسوسي پايين آورد و گفت 

از روزي که بهرام اومد و ساکش رو داد ، نميدونم چي بهش گفت ؛ طفلک عين يه گنجشک شده .  - 
 انگار بهرام

د . جز سالم و شب بخير حرفي نميزنه ... گريه هم تا دلت بخواد روزي سه زبونش رو با خودش بر  
 . وعده کارش شده

 . دارم از ديدنش غمباد ميگيرم . هر چي هم باهاش حرف ميزنم فقط با اشک جواب ميده 

 : از کنار کيوان گذشت و گفت 

 . حاال بشين تا برات شربت بيارم دلت خنک بشه . گرما بيداد ميکنه - 

روي نزديگترين مبل نشست و به در اتاقي که عزيز نشان داده بود خيره شد . چه بر اين دختر گذشته  
 . بود که به اين روز در آمده بود

 : دلش بيتاب تر از گذشته شد . با صداي بلند گفت 

خانوم گل ... نميخواي از اتاق بيرون بيايي و يه احوال پرسي با پسر عمه ت داشته باشي  سالم بهار - 
 . . اين همه راه نيومدم که تو رو نديده از اينجا برم . پاشو زود بيا بيرون که حساب من از ديگران جداست

ق ايستاد . هيچ صدايي شنيده نميشد . نفس عميقي کشيد و از روي مبل برخاست . پشت در اتا 
قلبش به شدت ميکوبيد . با تعجب به دستانش نگاه کرد . لرز خفيفي انگشتانش را در بر گرفته بود . ضربه اي 

 : به در زد وگفت

 . اگه نيايي بيرون من ميام تو - 

صداي آالرم پيام گوشيش بلند شد . با تعجب نگاهي به گوشي انداخت . با باز کردن پيام دانه هاي  
ق روي پيشانيش نشست . اخم هايش بيشتر در هم فرو رفت . نفسش تنگ شد . نوشته ي بهار، دردي به عر 

 . جانش انداخت

برو کيوان . من تو دنيا فقط يه پدر و برادر برام مونده کاري نکن اونم از دست .» دوباره پيام را خواند  
 « بدم .....برو و فراموش کن بهاري وجود داشته مثل يه ماه گذشته .... ببخشيد مزاحمت شدم

بود؟! از همه بدتر جمله کلمه به کلمه خواند وبا هر کلمه قلبش فرو ريخت . اين دختر به کجا رسيده  
 . ي آخر بود
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او فکر کرده بود مزاحم اوست . ياد آخرين تماسش افتاد . دستش را روي صورتش کشيد . آهي از ته  
 . وجودش کشيد

 . پسرم بشين شربتت رو بخور - 

 : صداي عزيز از کنارش به گوشش رسيد . بدون توجه به شربتي که در دستش بود ، گفت 

 !عزيز شما به دايي از حال بهار چيزي نگفتين ؟ - 

 . چرا پسرم هر شب خودش زنگ ميزنه و حالشو ميپرسه . ما هم براش گفتيم که بهار چه حالي داره - 

 دايي چي گفت ؟ - 

 . هيچي نميگه فقط ميگه خوبه - 

 : کيوان با بهت گفت 

 ! اين چيش خوبه ؟!! دايي يه چيزيش شده ها - 

نمي دونم عزيزم من که از کار اين پدر و دختر سر در نميارم . فقط اينجور ادامه بدن اين دختر از بين  - 
 . ميره . منم که با اين سن حريف اينا نميشم

 : کيوان به سمت در چرخيد . ضربه اي به در زد و گفت 

 . رون تا ببينم چي به سرت اومده . از اين لوس بازيا خوشم نميادبهار بيا بي - 

وقتي جوابي نشنيد دستش را روي دستگيره گذاشت و آن را پايين کشيد . درهايي که قديمي بود و  
عاري از کليد . يعني تا به آن روز کسي درِ آن اتاق را قفل نکرده بود تا کليدي روي آن باشد . در را به آرامي باز 

 . کرد

در هم پيچيده ي او مشتي از استخوان را به بهار را مچاله شده در گوشه ي اتاق پيدا کرد . از جسم  
 . چشم ميديد

مبهوت منظره ي روبرويش به عزيز اشاره کرد تا اجازه دهد با او صحبت کند . عزيز با ناراحتي سرش را  
 . تکان داد و رفت

تقيم روي به آرامي وارد اتاق شد . بهار هيچ تکاني نخورد . نوري که از پنجره اتاق را روشن ميکرد ،مس 
 : جسم نحيف بهار بود . روبرويش زانو زد . سرش را پايين برد و به آرامي گفت

 !بهار جان ؟ - 

لرزي را در بدنش ديد که کوهي از غم روي دلش نشاند . ضربان قلبش کوبنده شده بود . با صدايي که  
 : ميلرزيد گفت
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با بهار ده سال پيش روبرو شدم . يادته وقتي تو  بهار خانوم سرتو باال بيار ببينمت . حس ميکنم - 
مدرسه با يکي از دوستات دعوات شده بود و ميترسيدي از طرف مدرسه به بابات زنگ بزنن ؟ يادته اومدي خونه 

 ي ما قايم شدي تا دايي پيدات نکنه ؟

دايي خودم مراقبتم  يادته کسي که ترس رو از دلت بيرون برد من بودم ؟ يادته گفتم تو بيا بريم پيش 
 ؟

 : نفس عميقي کشيد و گفت 

يادته دايي اصال دعوات نکرد ؟ تازه وقتي ماجرا رو فهميد ، رفت مدرسه و از دوستت که کيفت رو توي  - 
 . گل انداخته بود شکايت کرد

 . صداي لرزون بهار لرز به جانش انداخت 

يادمه اون موقع همه دوسم داشتن . مثل االن تنها نبودم ....بي کس نبودم . عمه که بود همه بودن  - 
 . اما حاال ....عمه که نيست هيچ کس نيست

دست کيوان بي اراده به سمت سر بهار رفت . به آرامي سرش را باال کشيد . چشمانش آنچه که ميديد  
 . باور نداشت

 !ر بود اما صورت ، صورت بهار نبود . چه بر سر اين دختر آورده بودند ؟صدا ، صداي بها 

درد بي وفايي کيان کم چيزي نبود که درد طرد شدن هم به آن اضافه شده بود ! خودش را هم در اين  
ماجرا مقصر ميدانست . تالشي برايش نکرده بود . سعي کرده بود بخاطر آرامش خودش و خانواده اش سکوت 

 . کند

 .همه دست به دست هم داده بودند تا بهار را به پاييز و خزان بکشانند 

اگر تصويري که روبريش بود را در خيابان ميديد او را نميشناخت .حتي ممکن بود اورا معتادي خيابان  
 . گرد بداند

صورت چون برگ گلش ، زرد و رنگ پريده با لباني که به سفيدي ميزد و از ترکهاي روي لبش خط هاي  
باريک خون خشک شده ديده ميشد . چشمان شفاف وبراقش هيچ تاللؤيي نداشت . حلقه ي قهوه اي رنگي 

ونه هاي برجسته اش که دور چشمانش مانند هاله به وجود آمده بود او را شبيه بيماران محتضر کرده بود . گ
خشک و استخواني شده بود . درشتي چشمانش ديگر زيبايي سابق را نداشت ، بر عکس ،چهره اش را وحشتناک 

 . کرده بود

 : دهانش خشک شده بود . بي اراده گفت 

 !بهار ؟ - 

دنبالش ...  مُرد . برو اين جسد متحرک و زير خاکش نکن ... برو کيوان بهاري نمونده که اومدي - 
 ... خواهش ميکنم



 

 
61 

کيان که همه چيزمو گرفت تو با حرف زدنت بابامو ازمن نگير که ديگه بايد بيايي برام فاتحه بخوني ...  
 . برو کيوان

 . هر کيواني که ميگفت کوه دردي که در دل کيوان بود ذره ذره به خشم تبديل ميشد 

چيزي به انفجارش باقي نمانده بود . بازوي بهار را گرفت و به آرامي تکان داد . زير دستش دو پاره  
 استخوان

 .را حس کرد .اخمش در هم کشيده شد 

چي به سر خودت آوردي ؟ اين چه بساطيه راه انداختي ؟ اين حرفاي بي ربطي که ميزني چيه ؟ دِ  - 
 . حرف بزن تا بتونم کمکت کنم

 : بهار پوزخندي زد و گفت 

تو کمکت رو وقتي منو رسوندي بيمارستان و به اين زندگي زجر آور برگردوندي ، کردي . منت گذاشتي  - 
تو بيمارستان نذاشتي مثل بدبخت بيچاره هاي آس و پاس بمونم . ديگه توقعي ازت ندارم . برو زندگيتو بخاطر 

 اين الشه ي مونده

 ..........ا خراب نکن . خاطر مادرت مکدر بشه تو هماز اون ماجر  

 . بسه بهار ... چرا انقدر زبونت پرازنيش وکنايه شده - 

 . بهار سرش را روي زانو گذاشت و گهواره وار تکان خورد . زير لب زمزمه کرد 

 ........ اگه عزيز به بابا بگه با تو حرف زدم . اوت ميشم . اوتم کردي - 

بهار چشمانش را بست و اشکش جاري شد . صداي هق هقش که بلند شد دنيا روي سر کيوان خراب  
 . شد

 . کيوان طاقت از کف داد . مانند گردبادي از جا جست و از اتاق خارج شد 

مرد بود ، بايد از ديدن آن صحنه ميمرد . اما خودش ميدانست او هم بخاطر آرامش خانواده اش بهار  
 در سخترينرا 

 . زمان ممکن رها کرده بود 

چه گاليه اي ميتوانست از ديگران بکند زماني که خودش هم دست کمي از آنها نداشت . رفتن و مردن  
 در اين

 .نامردي بهترين راه فرار از واقعيت عريان و زشت خانواده ي نامهربانش بود 

به سمت در ورودي رفت . هنوز دستش به دستگيره نرسيده صداي عزيز جون در همان جايي که ايستاده  
 . بود پاگيرش کرد

 . کجا ميري پسرم ؟! ... هنوز که ، آقاجونت برنگشته - 
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 . بايد برم ... کاري برام پيش اومده - 

 : ت عزيز برگشت و گفتدر را باز کرد نيمه ي بدنش بيرون نرفته دوباره به سم 

 . عزيز بيشتر مراقب بهار باشين . به حرفش گوش ندين و نذارين تو اون اتاق پناه بگيره - 

 . آخه حرف گوش نميده - 

از من گفتن ... اگه اين جور پيش بره تا چند وقته ديگه ديوونه ميشه . آقا جون رو جلو بنداز خودتون  - 
 . ميدونين بهار به حرف آقا جون مثل دايي احترام ميذاره

 . باشه پسرم ببينم چه کار ميشه کرد - 

 . از طرف من از آقاجون هم عذرخواهي کن . فعال خداحافظ - 

زودتر ميرفت . دلش طاقت اينهمه بي رحمي را نداشت . با شتاب زيادي ماشين را ميراند . حرفايي  بايد 
 . که بايد به بهرام ميزد را در ذهنش مرور کرد تا بهانه اي به دست بهرام ندهد

ميدانست وقتي بهار آن گونه ترسيده يعني تهديدي جدي در حرفهاي پدرش شنيده بود . بهاري که  
ه در زير سايه ي زني زندگي کرده بود که ميان عشق پدرو دختري قرار گرفته بود ، در حال از هم پاشيدن هميش

 . بود

مانند ساقه اي خشک در حال شکستن بود .چرا بهرام اينگونه با بهارش رفتار ميکرد ؟ ميدانست بهرام  
 . به بهار را نميتوانست درک کند ، بهار را از جانش هم ،بيشتر دوست دارد . اما اين دست رد زدنها

با رسيدن به محل کار بهرام با ديدن پر بودن جاي پارک هاي گوشه ي خيابان با عجله ماشين را دوبله  
 . پارک کرد و وارد شرکت شد

 : با ديدن منشي سالمي کرد و گفت 

 آقاي فرهمند تشريف دارند ؟ - 

 : منشي که از قبل او را ميشناخت لبخندي زد و گفت 

 . بله بفرمايين - 

ضربه اي به در زد و وارد شد . سالم کرد و روبروي بهرام ايستاد . بهرام با تعجب به کيوان نگاه کرد و  
 : گفت

 چي شده پسرم ؟ - 

 . دايي مرد و مردونه اومدم با شما حرف بزنم - 

 خير باشه چي شده دايي؟ - 

 دايي شما به تازگي بهارو ديدين ؟ - 
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اخم هاي بهرام در هم فرو رفت . دوست نداشت در مورد رفتارش با بهار به خواهر زاده ي احساساتيش  
 : جواب پس بدهد . با لحني که ناراضي بود گفت

 !منظور؟ - 

 منظور اينکه ديدين يا نه ؟ - 

ده که اينو ميپرسي ؟ من که بي کار نيستم پاشم برم اونجا . دختري که از خونه ي پدريش چي ش - 
 ... بريده

برام ارزشي نداره که به خودم زحمت بدم برم ديدينش ... دنيا برعکس شده ؟! بجاي اينکه بچه ها  
 سراغ از بزرگتراشون بگيرن بزرگترا بايد برن ديدنشون؟

ب نيست . داره از بين ميره . تا دو روزه ديگه به جاي اينکه دخترت رو توي اون باغ دايي حال بهار خو - 
 ببيني بايد بري

 . تيمارستان بهش سر بزني . داره از غصه دق ميکنه 

 . خودش اين زندگي رو انتخاب کرده . پس بايد تاوان بده - 

 دايي؟ - 

 . کيوان حق نداري با بهار در تماس باشي . برو پي زندگي خودت. نبينم اون طرفا آفتابي بشي - 

 . دايي؟بهار مقصر نيست . شما دارين ناعادالنه قضاوت ميکنين - 

صداي فرياد پر از خشم بهرام با کلمه ي )بسه ( در جا ميخکوبش کرد . بهرام با خشم به سمتش رفت  
 : انگشت سبابه اش را به صورت هشدار روبروي صورتش تکان ميداد با لحني پر از حرص گفت . در حالي که

اگه بخواي با بهار يه آبروريزي ديگه اي رو راه بندازين در جا ميکشمش . چند سال از دست مادرش  - 
 کشيدم

 . ديگه نميتونم با اين رسوايي که به بار اورده ننگ ديگه اي رو تحمل کنم 

 . دايي گناه داره بخدا . بهار اوني نيست که شما فکر ميکنين - 

 : پوزخندي زد و گفت 

ميدونم ... دختر من بي عرضه ترين آدميه که تا حاال ديدم . برو و ديگه نبينم اطرافش بري وگرنه  - 
 . تاوانش رو بهار ميده

 اين بي انصافيه . آخه چرا ؟ - 

 . ه .بايد تنبيه بشهبهار نمک نشناس - 

 .............دايي ... کيان مقص - 
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 . کيوان برو و حرفاي اون دختره ي احمقو براي من بلغور نکن . برو نميخوام صداتو بشنوم - 

در اتاق را باز کرد و در کمال ناباوري کيوان را از اتاقش بيرون کرد . کيوان با شانه هاي افتاده زير لب  
 : زمزمه کرد

 . بيچاره بهار - 

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

ايش آقا جون با لبي خندان وارد خانه شد . نگاهي در سالن پذيرايي انداخت و با نديدن اهالي خانه صد 
 . را باال برد

 عزيزخانوم ... کيوان... کجايين ؟ - 

در اتاق بهار باز شد و عزيز با رنگ و رويي پريده بيرون آمد . آقا جون با نگراني به چشمان خيس  
 :همسرش نگاه کرد و گفت

 چي شده خانوم ... کيوان کو؟ - 

 ......... آقا...بهار ... بهار حالش خوب نيست ... بچه م - 

گريه امانش نداد . آقا جون با ترس به اتاقش وارد شد . با جسم نيمه جان و صورت رنگ پريده ي  
 . دخترکش مواجه شد

 !چي به سر اين دختر اومده ؟ - 

 : و چروکش را روي صورتش کشيد و گفتکنار بهار نشست و پاي دردناکش را دراز کرد . دستان گرم  

 . بهار ... عزيز آقاجون ... دخترم بيدار شو ببينم - 

 : هيچ تکاني نخورد . با نگراني به همسرش خيره شد 

 آخه چي شده . با کيوان دعواش شده ؟ - 

نه بچه م کيوان هم نگرانش بود . ميگفت مراقبش باشيم . همينکه رفت اومدم تو اتاق ديدم گريه  - 
 . ميکنه تا صداش کردم سرش گيج رفت و از حال رفت . هر کاري کردم چشم باز نکرد

 اين بچه بيهوشه ...پس چرا صدام نکردي ؟ - 

 : گرفت و گفتاز اتاق خارج شد و تلفن را برداشت . شماره اي  

سالم پسرم لطفا هر چه زودتر بيا تو باغ ما .............. با ماشين بيا پسرم . .............. نه حال بهار  - 
 . بد شده بايد ببريمش بيمارستان

 : تماس قطع شد . به عزيز نگاه کرد و گفت 

 . ه دخترش هم رحم ندارهيه چيزي تنش کن تا ببريمش ... لعنت به اين دنيا که پدر ب - 
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با شنيدن صداي آيفون به سمت گوشي آيفون رفت . در را با دکمه اي که روي دستگاه بود باز کرد .  
دل در دلش نبود . از ترس رعشه به جان پير مرد افتاده بود . اگر باليي سر دخترکش ميآمد چگونه بايد جواب 

ميداد؟ .... ظلم خانواده اش را به  اين ظلم را ميداد .... بايد پاسخگوي کسان ديگري هم ميبود . چه جوابشان
 . بهار چگونه تفسير ميکرد

با وارد شدن آرشام پيرمرد کنار رفت . آرشام با ديدن بهار اخم هايش در هم رفت . کنارش زانو زد و با  
 : خشم گفت

 !چه باليي سرش اومده توي اين مدت ... عمو ، بهار چرا انقدر داغون شده ؟ - 

 : ي عزيز و التماسش او را از سوال و جواب کردن منصرف کرد . رو به پيرمرد کرد و گفت صداي گريه 

 . بااجازه ... چاره اي ندارم - 

دستانش را زير زانو و شانه اش قرار داد و با يک حرکت او را از روي زمين بلند کرد . زير دستش  
 . س تمام وجودش را در بر گرفتاستخوانهاي دنده ي او را حس ميکرد . نگراني و استر 

از اينکه در اين مدت از حال او بيخبر بود ناراحت بود . فکر ميکرد شايدخبر جديد را شنيده که به اين  
روز افتاده اما يادش آمد اين خبر، تازه دوساعت پيش به گوش خودش رسيده بود . مطمئناً هنوز به گوش او 

 .نرسيده بود

بهار را پشت ماشين روي صندلي خواباند . هنوز در را نبسته بود که عزيز و آقاجون پشت هم کنار  
 .ماشين ايستادند

آرشام در پشت را باز کرد و به عزيز تعارف کرد . عزيز هم باالي سر بهار نشست و سرش را روي  
 . دامانش قرار داد

تاب زيادي به حرکت در آمد . با خشم رو به آقا جون خودش و آقاجون هم سوار شدند . ماشين با ش 
 : کرد و گفت

 عمو جون دوباره ازکيان بهش خبري رسيده ؟ - 

نه عمو جون ... توي اينمدت نه غذا ميخورد نه حرف ميزد . با ما هم جز سالم و شب بخير حرف ديگه  - 
 . اي نمي زد

 . چرا آخه ؟ وقتي من ميرفتم که خوب بود - 

 : عزيز چادرش را روي سر محکم کرد و گفت 

همون شبي که باباش ساکش رو آورد نميدونم چي تو اتاق زير گوشش خوند که اين دختر از اين رو  - 
 . به اون رو شد

 : آرشام با خشم گفت 

 توي اين مدت به پدر بزرگ من سر نزده ؟ - 
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نه ...اصال با هيچ کس حرف نميزد همش تو اتاقش بود . امشبم کيوان اومد بهش سر بزنه از اتاق  - 
بيرون نيومد . البته يه بار چند هفته پيش کيان و کيميا اومدن اما بهار با اونا هم حرف نزد . از اتاق اصال بيرون 

 .نيومد که اونا رو ببينه

 : ان پر سرعت ميراند که آقاجون با نگراني گفتآرشام در سکوت رانندگي کرد . چن 

 ! پسرم حواست به سرعتت باشه . خيلي تند ميري - 

به اولين بيمارستاني که از توي جي پي اسش پيدا کرده بود رسيد . سريع بهار را در آغوش گرفت و  
 : که رسيد گفتبدون توجه به همراهانش به سمت اورژانس رفت . با نگراني به اولين پرستاري 

 . خانوم ...دکترتون کجاست ؟ سريع صداش کنين - 

 : پرستار يکي از تختها را نشان داد و گفت 

 . روي اين تخت بخوابونش تا دکتر برسه شما توضيح بده چش شده - 

 . نميدونم يهو از حال رفته - 

پرستار ضربان نبضش را گرفت . نچي کرد و سريع فشارش را گرفت . با ترس سريع از تخت فاصله  
گرفت و به استيج پرستاري رفت . در همان لحظه نام دکتر نوري را پيج کردند . پرستار به اتاقي وارد شد و همراه 

 :ارش را انجام ميداد .گفتبا سرم از آن خارج شده و به تخت بهار نزديک شد . در حالي که با سرعت ک

چه شوکي بهش وارد شده که انقدر افت فشار پيدا کرده اگر چند دقيقه دير تر ميرسيدين تو کما  - 
 . ميرفت

 . نميدونم . من وقتي بيهوش شده بود ديدمش - 

 : پرستار آستين بهار را باال زد و به دستان الغرش نگاه کرد و گفت 

 سوءتغذيه داره ؟ - 

 . نه . اما فکر کنم تو اين يک ماه خيلي الغر شده . چون من يه ماه پيش ديدمش اين طور نبود - 

 : با آمدن دکتر ، دکتر با اخم نگاهي به سرم کرد و گفت 

 چي تشخيص دادي ؟ - 

 . آقاي دکتر افت شديد فشار داشت اگه دير ميشد به کما ميرفت - 

 : دکتر سري تکان داد و بهار را معاينه کرد . روي برگه اي که دستش بود چيزي نوشت و گفت 

 . اکسيژن رو بهش وصل کنين ccu بايد ازش آزمايش بگيريم . ببرينش - 

 : بعد رو به آرشام کرد و گفت 

 چه کاره شي ؟ - 
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 . فاميل هستيم - 

 . اگر برادر يا شوهرش نيستي پدرش رو خبر کنين من بايد ببينمش - 

با اخم ازکنار آرشام گذشت و به تخت کناري سري زد و رفت . آرشام درمانده به گوشي نگاه کرد شماره  
 . ي پدر بهار را از کجا به دست مي آورد ؟ نگاهي به همراهانش کرد که هن هن کنان نزديک ميشدند

 : ي آقا جون ايستاد و گفتروبرو 

 . عمو جون شماره ي بهرام خان رو از حفظ بلدين - 

 : پيرمرد گوشي کوچک و قديمي را از جيب شلوارش بيرون کشيد و گفت 

 خودت پيدا کن ... دکتر چي گفت ؟ - 

 . فشارش خيلي افت کرده . بايد آزمايش هم بگيرن . ميخوان با پدر بهار حرف بزنن - 

از آنها فاصله گرفت . شماره را گرفت و با اضطراب منتظر برقراري تماس شد . در آخرين مالقاتي که با  
 . هم رودرو داشتند مکالمه ي دلچسبي با هم نداشتند. خدا اين ديدار را به خير بگذراند

 . بله بفرمايين - 

 سالم بهرام خان . ببخشيد که مزاحم شدم ميشه يه نوک پا تا بيمارستان )....( تشريف بيارين ؟ - 

 چرا چي شده ؟ - 

 . شما بياين من بهتون حضوري عرض ميکنم - 

 . تماس قطع شد و به ساعت نکشيده بهرام وارد بيمارستان شد . آرشام در حياط بيمارستان او را ديد 

 :بهرام به گامهايش سرعت بخشيد . با نگراني به سمتش رفت و گفت 

 براي آقاجون و عزيز اتفاقي افتاده ؟ - 

 . نه ... بهار خانوم حالشون مساعد نيست - 

 : د و گفتصدايش آرام ش 

 بهار؟! چه باليي سرش اومده ؟ - 

 . نگراني در صدايش موج ميزد . تازه انگار ياد موضوع خاصي افتاده باشد فرياد زد 

 مگه نگفته بودم به دختر من نزديک نشو به چه حقي االن تو اينجايي ؟ - 

اوال بهرام خان احترام خودتون رو حفظ کنين چون من مثل بهار نيستم ، که از شما بترسم اون کسي  - 
که بايد بترسه شما هستين نه من . پس سر من فرياد نزنين . دوما من به خواسته ي شما اينجا نيستم که به 
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حرفا نيست حال بهار خرابه و خواسته ي شما نباشم . خودتون که منظورمو ميفهمين ! سوما االن وقت اين 
 . دکتر ميخواد با شما حرف بزنه

حواست جمع باشه که نزديکش نشي وگرنه من ميدونم و تو ... اون دختر منه نه کس ديگه ... اگه  - 
 . پاتو از گليمت دراز تر کني با من طرفي

 : آرشام عصبي خنديد و گفت 

نم بهار همه چيزو ميفهمه ... پس منو تهديد نکن . اگه تا االن انگار يادتون رفته اگه من لب باز ک - 
حرفي نزدم بخاطر حرفاي اون ديدار قبلي و خود بهار بود . اما حال خراب بهار نشون ميده بايد روال کارمو عوض 

 کنم .شما لياقت

 . داشتنو اونو ندارين 

کرد که دستان پر قدرت آرشام  بهرام عصبي به سمتش هجوم برد . مشتي به سمت صورتش پرت 
 : مشتش را در چنگال خود اسير کرد و با فشاري بر مشتش غريد

گفتم من مثل بهار نيستم ... اگه االن دارم خودداري ميکنم و احترامتونو نگه داشتم فقط به خاطر  - 
 .... دخترته نه خودت

بهرام با خشم مشتش را ازدستان او بيرون کشيد و با خشم وارد اورژانس شد . آرشام با پوزخندي  
 : مسيرش را نگاه کرد و در دل گفت

 . داشتن بهار لياقت ميخواد که هيچ کدومتون ندارين - 

ور گوشي صداي زنگ گوشي او را از خيره شدن به در اورژانس باز داشت . با ديدن نام روي مانيت 
 . پوزخندي زد و تماس را برقرار کرد وبه مخاطبش سالم کرد

 سالم .خوبي عزيزم . چه خبرا ؟ - 

 ممنون . منتظري چه خبري باشه ؟ - 

 !آرشام ؟ - 

 . جانم - 

 . چرا انقدر تلخ شدي ؟ فکر نميکردم چنين برخوردي رو از تو ببينم - 

 . فکر خيلي چيزاي ديگه هم نکردي که االن اوضاعتون اين شده . اگه حرفي نداري بايد برم - 

 کارامو طوري انجام دادم تاهر چه زودتربرگردم ... طاقت دوري برام سخته...خيلي مراقب خودت باش - 

. 

 امر ديگه اي نيست ؟ - 

 !آرشام ؟ - 
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 . من بايد برم . خدا حافظ - 

گوشي را با خشم خاموش کرد و درون جيبش قرار داد . نفس عميقي کشيد . نفس کشيدن بي او  
 چقدر سخت و دردناک

 .شده بود وقتي ميدانست او به سختي نفس ميکشد 

مي ايستاد و بهار  ccu به سمت ساختمان اصلي بيمارستان گام برداشت . حاال چگونه پشت در اتاق 
 خزان زده اش

 . را تماشا ميکرد 

 . لعنت فرستادبه کياني که با استفاده از احساسات پاک بهار ، او را اينچنين منزوي و مطرود کرده بود 

با اينکه بخاطر سفرش از او دور بود اما از تمام کارهايش خبر داشت . اين رفتاري که او را به ورطه ي  
 افسردگي

 . بودکشانده بود ،برايش قابل درک ن 

چرا اين دختر تا اين حد مظلوم بود و حرف گوش کن ... خصيصه اي که خيلي کمياب بود در دختران  
 . امروزي

انگار خدا هم با بهار يار نبود که او را در چنين خانواده اي انداخته بود . او را از شر همه ي آنهايي که  
 . عذابش داده بودند نجات ميداد به شرط آنکه شرايطش را پيدا ميکرد

 . تا وقتي عشق کيان دست از سرش بر نميداشت ، نمي توانست کاري برايش انجام دهد 

هرام که ، کنار دکتر ايستاده بود و با نگراني شديد به صورت دکتر خيره شده بود فهميد او هم با ديدن ب 
 . در برزخ دست و پا ميزند . برزخي که از گذشته تا به حال اسيرش بود و خودش خبر نداشت

 : با رفتن دکتر به بهرام نزديک شد و گفت 

 چي گفت ؟ - 

 : سرش را تکان داد و گفت 

ميگفت ضعف عمومي شديدي که داره اونا رو مشکوک کرده به اينکه بهار شکنجه شده باشه . ميگفت  - 
 . تا وقتي بهار به هوش بياد صبر ميکنن تا از خودش بپرسن اونوقت پليس رو در جريان ميذارن

 : آرشام پوزخندي زد و گفت 

خب به دکتر ميگفتي چه باليي سر دخترت آوردي . بگو مثل يه زنداني باهاش رفتار کردي و اونو با  - 
 . سوق دادن به افسردگي ميخواي نابود کني تا از مادرش انتقام بگيري

 : بهرام با خشم يقه ي آرشام را گرفت او را تکان داد و گفت 
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يشدين اون االن حالش خوب بود . فکر ميکني نفهميدم خفه شو عوضي اگه شما وارد زندگيش نم - 
خواهرت به کيان جواب مثبت داده .حق نداري اسم اونو حتي به زبونت بياري . فکر نکن چون از گذشته خبر 
داري ميذارم از اين حربه استفاده کني . برو به همون قبرستوني که تا حاال بودي . به اونم بگو مگه تو خواب 

 . بهار و از نزديک ببينهببينه بذارم 

 : آرشام خنديد و گفت 

پسر عمو با بچه حرف نمي زني ... يادت رفته بهار چند سالشه ؟! فکر ميکني با فهميدن زندگي گذشته  - 
 . پيش شما ميمونه ؟ ديگه اين همه تحقير و تحمل ميکنه

 : بهرام دندان هايش را روي هم فشرد و گفت 

 . خفه ميشي و حرفي به اون نميزني . وگرنه دودمانتو به باد ميدم - 

 . شرط داره - 

 چه شرطي ؟ - 

 ....................... اينکه بهاررو آزاد بذاري و آزارش ندي . اگه اذيتش کني - 

زندگي من و دخترم باشه . تو دهنتو ببند من خودم ميدونم با دخترم چه جور رفتار کنم . سرک تو  - 
 . نکش وگرنه کاري ميکنم تا عمر داري دنبالش بدوي

 : آرشام پوزخندي زد و گفت 

 . بهرام خان تهديدي کن که بتوني انجام بدي ... با آدم عقب مونده که طرف نيستي - 

ف داشت اما يک هفته تو بيمارستان بستري بودن جان دوباره به بهار بخشيد . با اينکه هنوز هم ضع 
 . آمپول هاي ويتامين و سرم هاي غذايي تا حدي او را سر پا کرد ه بود

نگاه بي فروغش به پنجره بود . هرم گرماي مرداد ماه را ، از امواجي که پشت شيشه در حال حرکت بود  
 .ميشد ديد

 . صداي پايي در اتاق يک تخته و خصوصيش پيچيد . حوصله برگشتن و نگاه کردن نداشت 

صداي گام هاي مردانه تخت را دور زد و روبرويش ايستاد . پرتوي نورخورشيد مژه هاي بلندش را بورتر  
اندوه اين  از واقعيت نشان ميداد . دل مردانه اش باديدن صورت تکيده و چشمان بي فروغش لرزيد . غم و

 . دختر تا به کجا او را کشانده بود! مانند مرده ي متحرک شده بود . بدون آنکه همدمي و مونسي داشته باشد

 سالم بهار خانوم ... خوبي؟ - 

 : گلوي خشکش را با قورت دادن آب دهانش کمي تر کرد . آرام و بيجان گفت 

 . خوبم - 
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. نميخواي از الک خودت بيرون بيايي؟! خسته نشدي از اين همه سکوت  پس چرا تغييري ديده نميشه - 
 ؟

 . نگاه بهار روي صورت آرشام چرخي زد و بي خيال دوباره به سمت پنجره برگشت 

 . حرفي براي گفتن ندارم - 

 چرا ؟ - 

 : با تعجب نگاهي به آرشام کرد و گفت 

 . چرا داره؟... وقتي حرفي ندارم که بگم - 

سکوت تو هزار حرف نگفته س . اين تو چشمات داد ميزنه . دلتو خالي کن از اين همه غم و غصه ...  - 
 ............ دردتو بريز بيرون و خودت رو از نو بساز

 ميشه بري ؟ - 

 . نه ... من به خواست خودم اومدم و به خواست خودم هم ميرم - 

بهار نفس عميقي کشيد و چشمانش رابست . آرشام به چشمان بسته و خوش حالتش خيره شد .  
 : بهار بدون آنکه چشم باز کند به آرامي گفت

 . سنگيني نگاهت آزارم ميده - 

 . بي محلي تو هم ... منو آزار ميده - 

 تالفي ميکني ؟ - 

 . نه دارم دلمو آروم ميکنم - 

 . بهار آهي کشيد و چشم باز کرد . بي خيال به چشمان خاکستري و وحشي پسر روبرويش نگاه کرد 

در دلش به خود اعتراف کرد اگر جاي هر دختر ديگري بود ، حتما عاشق اين نگاه ميشد .اما دلي براي  
 . عاشقي و دوست داشتن برايش باقي نمانده بود

 : با چشمک ريزي که آرشام به همراه لبخندي نثارش کرد، از نگاه کردنش دست کشيد و گفت 

ي براي آرامش وجود نداره . خواهش ميکنم وجودت رو تحميل نکن . راهو اشتباه اومدي ... اينجا چيز  - 
 .نميدونم به چه هدفي وارد زندگيم شدين اما ديگه چيزي ندارم که بخواين ازم بگيرين

 . من چيزي نميخوام بگيرم . بعدا ميفهمي چرا کنارتم - 

 : رش موذي شده بود ، داد و گفتبهار از حرفش جا خورد . دوباره نگاهش را به آن چشماني که در نظ 

 !!منظور ؟ - 
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 : آرشام از اينکه توانسته بود تا اينجاي کار او را با همين چند جمله به حرف بکشد لبخندي زد و گفت 

 . بايد برم ... مراقب خودت باش هميشه بهار . تا بعد خداحافظ - 

 . آرشام هنوز به در اتاق نرسيده بود که حرف بهار مجبورش کرد بايستد 

 . لطفا ديگه به ديدنم نيا . نميخوام برام دردسر درست کني . من ديگه تواني برام نمونده - 

 : چرخيد و دو قدم به سمت بهار حرکت کرد . مانند يک بازپرس خبره نگاهش کرد و گفت 

 !رف ميزني ... اومدن من چه دردسري براي تو داره ؟از چه دردسري ح - 

 : بهار بي خيال گفت 

 . نميخوام کسي تو رو اينجا ببينه و برام حرف در بياره. مخصوصا که بابام خيلي رو من حساس شده - 

 هر کس حرف بزنه با من طرفه . فکر نکن من مثل اون پسر عمه ي بي وجودتم . بهرام خان هم با - 
 ......... من

 : پوزخندي زد و ادامه داد 

 . اون با من شاخ تو شاخ نميشه . خيالت راحت . اما اگر کسي چيزي گفت به خودم بسپارش - 

 !مگه تو کي هستي که انقدر به خودت مطمئني ؟ - 

 . هر وقت دلت رو از عشق اون بي وجود خالي کردي ، ميفهمي من کي هستم - 

سرش را پايين انداخت و از اتاق خارج شد. بهار به حرفهايي که شنيده بود فکر ميکرد . نمي توانست  
بين حرفاهايش رابطه اي برقرار کند . چرا او انقدر مطمئن و محکم رفتار ميکرد . اعتماد به نفس بااليش او را 

 .ميترساند

بود با ديدن آرشام اخم هايش در هم رفته بود  ياد دو روز پيش افتاد . وقتي پدرش براي ديدنش آمده 
بهار «. چه حرفي به او گفته ؟». اما کالمي نامربوط به زبان نياورده بود . وقتي او رفته بود . پدرش پرسيده بود 

 . و پدرش نفس راحت کشيده بود« هيچي» هم تنها گفته بود

و کرده بود . اما همان موقع با خبري که به نمي دانست چه اتفاقي افتاده بود که پدرش تحريمش را لغ 
 . او داده بود دلش را سوزانده بود و برايش خط و نشان کشيده بود

شنيدن خواستگاري رفتن کيان او را به مرز جنون کشانده بود . در عرض يک ماه و نيم چه زود پرونده  
ي او را بسته بود . هر چند با پيامي که برايش فرستاده بود همه ي کارهايش را توجيه کرده بود . اما پررويي بود 

ت به خرج داده بود . براي بهار آرزوي که از بهار خواسته بود برايش آرزوي خوشبختي کند!! در آخر سخاو
 . خوشبختي در کنار کسي که بهار را دوست دارد کرده بود

بهار در قبرستان دلهاي شکسته مجنون وار قدم ميزد که حرفهاي پدرش او را در گور واقعي سرنگون  
 . کرد
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و سرحال و قبراق در مراسمش گفته بود تا زمان نامزدي کيان يک ماه فرصت دارد تا خودش را پيدا کند  
 . شرکت کند

دادي « نه » غلط ميکني که نميتوني ....وقتي جواب »بهار گفته بود نمي تواند اما پدرش گفته بود ؛  
بايد فکر اينجا رو ميکردي که کيان منتظر ناز و اداهاي تو نميشينه . بايد بيايي و طوري رفتار کني که هيچ کس، 

 .« دت چطور خودت رو بدبخت کردي و فرصت را به ديگران دادينفهمد تو با زبون خو

از حرف هاي پدرش فهميده بود او تمام ماجرا را فهميده و نميخواهد حرفي بزند که رويش به روي  
 . خواهرش باز نشود . نمي خواست حرمت خانواده گيشان بخاطر بچه هايشان از بين برود

رش رفته بود تنها کسي که مرهم درد پدرش بود همين خواهر بوده و بهار نميدانست روزهايي که ماد 
او بوده که از بهار با جون و دل نگه داري کرده بود . براي همين پدرش نسبت به خواهرش عِرق خاصي داشت 
. به نوعي او را مادر دوم دخترش ميدانست . اين وصلت نوعي اداي دين بود براي بهرامي که تيرش به سنگ 

 . بود خورده

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

روزها در پي هم گذشت و بهار کم کم با واقعيت زشت زندگيش کنار آمده بود .پشت پنجره ي اتاقش  
 . نشسته بود . اما دلش هنوز آرام و قرار نداشت

از وقتي شنيده بود قرار است نامزدي را در آخر شهريور در باغ آقا جون برگزار کنند مانند ماري زخم  
خورده در خود ميپيچيد و تاب ميخورد . هر شبش با گريه به خواب ميرفت اما صبح که بيدار ميشد ، هنوز هم 

 . اميد داشت اتفاقي تا آن روز بيوفتد و همه چيز به روال سابق برگردد

دلش معجزه ميخواست ... معجزه اي که کيان را دوباره مانند گذشته عاشق او کند . دلش بدجور هواي  
ديدنش را داشت . تنها مانع اين ديدار قلب شکسته و غرور خرد شده اش بود . غروري که در آن روز نحس در 

وزي توان به زبان آوردن آن حرف ها را کافه با هر جمله ي کيان هزار تکه شد . از خدا خواسته بود کاري کند ر
 . نصيبش کند

روزي که بتواند با کوبيدن آن حرفها به صورتش دلش را آرام کند . آيا آن روز را با چشم خود مي ديد  
 ؟؟

 .صداي عزيز او را از افکار تلخش جدا کرد 

 . بهار جان عزيزم پاشو با آقا جون ميخواييم بريم به باغ کناري - 

 : درمانده نگاهي به ساعت کرد و گفت 

 . عزيز نميشه من نيام - 

 . نه عزيزم . درست نيست تو اين باغ تنها باشي در ضمن آقا جونت و جمشيد خان ناراحت ميشن - 

اما عزيز من خوشم نمياد جمشيد خان منو بغل کنه و با نوه هاي خودش اشتباه بگيره ... درسته  - 
 آلزايمر داره اما
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حس بدي به اين کارش دارم . درسته بهم محرمه اما من ، نميتونم راحت باشم . تازه پسرش هم مثل  
 باباش با

 . من برخورد ميکنه 

 : با صداي آه مانند بيرون داد و گفت عزيز اخمي کرد و نفسش را 

چه عيبي داره اونم مثل آقاجونته . پسرش هم مثل بابات ميمونه . اين حرفا رو بذار کنار و از اين  - 
دخمه اي که براي خودت درست کردي بيا بيرون . خسته نميشي انقدر به يه گوشه زل ميزني ؟ از آدم به دور 

آتيش پاره چي شد که کارش به اينجا کشيد ؟ اونجا هم انقدر ساکت و بي زبون  شديا ! ... اون بهار شيطون و
 . نشين . همه فکر ميکنن ما باليي سرت آورديم که تو انقدر ساکتي

 !شما هنوز نميدونين چي شد که بهارتون اينجور شد ؟ - 

هر چي بود کار خودت بود ... پس بايد کنار بيايي تقصير خودت بود که بچگي کرد و همه رو از هم  - 
 .دور کردي

 : بهار در فکر فرو رفت و زير لب گفت 

 . کسي چه ميدونه چه داغي رو دلمه - 

عزيز برايش بي حوصله از جا برخاست و به سمت کمد لباسش رفت . تونيک زرد رنگي که به تازگي  
خريده بود را به همراه شلوارجين زرشکي پوشيد . جلوي آينه ايستاد . گودي پاي چشمش بهتر شده بود . 

 . داروهاي تقويتي اثر کرده بود و از آن تکيدگي در آمده بود

دلش کمي بهار سابق را ميخواست . ناخودآگاه دستش به سمت ريمل رفت . هميشه از مژه هاي قهوه  
 . اراضي بودايش ن

با کشيدن ريمل ، سياهشان کرد و چشمان قهوه ايش جذاب تر شد . رژکالباسي را روي لبان سفيدش  
کشيد . شال سفيد را روي سرش انداخت و مانتوي سفيدش را هم پوشيد . بدون آنکه دکمه هايش را ببندد 

 . از اتاق خارج شد

ه رفت . دقايقي بعد با اسپند دود کني که دودش فضا را پر عزيز از ديدن بهار لبخندي زد و به آشپزخان 
 . کرده بود برگشت

 . صلوات ميداد و چشمان حسود را ميترکاند 

 : بهار بعد از مدتها به اين کار بي ثمر عزيز خنديد وگفت 

 .......... آخه کي ميخواد منو چشم بزنه عزيز ؟ يکي اينکارو ميکنه که - 

هيس دختر انقدر از من حرف نکش خودت ميدوني که خوشگلي و منم انقدر کودن نشدمو ميدونم  - 
دوست داري از زبون من بشنوي اما من نميگم تا به خودت مغرور نشي ... همين غرورت باعث شد کيان رو از 

 . دست بدي
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بود ديگر! ... با تمام  اخمهاي بهار در هم شد . حال خوشش به ثانيه نکشيداز خراب شد . عزيز 
 . مهربانيش نيش زبانش بد جور دل طرف مقابل را مي سوزاند

 بهار سرش را که پايين انداخت . عزيز فهميد حال دخترکش بد شد . دستي به بازويش کشيد و گفت 

: 

باشه که گل دختر انقدر نازک نارنجي نباش . من که حرف بدي نزدم . حقيقت تلخه ... بايد يه نفر  - 
اشتباهات تو رو بهت گوشزد کنه . جز من کي دلش برات ميسوزه .... هان ... چند وقته ديگه کيان ميره سر 

 زندگيش اونوقت تو خودتو آواره کردي که چي بشه ؟

 . صداي آقا جون از روي ايوان آن دو را به آن سمت هدايت کرد 

 . آماده شدين ... بابا زير پام علف سبز شد - 

 . اومديم آقاجون - 

 : با ديدن بهار لبخندي زد و گفت 

 . پير شي دخترم . زود بريم که االن سفره پهن ميشه و زشته انقدر دير برسيم - 

 وشي را برداشتبهار با ديدن دستان خاليش ياد گوشيش افتاد . ببخشيدي گفت و به داخل برگشت . گ 

. 

 . نگاهش کرد . تنها پيامي که داشت از بهنام بود . ابراز دلتنگي کرده بود 

روز اولي که آرشام گوشي خرد شده اش را برداشته بود و اين گوشي جديد را برايش خريده بود با اخم  
 با او برخورد

 . کرده بود 

حتي تشکر هم نکرده بود . ميدانست هر کس ديگر جز او بود به اين بي ادبيش جواب دندان شکني  
 . ميداد

 . تمام رفتار و کردارش ، حتي نگاه هايش هم برايش پر از راز و رمز بود که او از فهميدنش عاجز بود 

 .ون پيوستنفسش را با آرامش بيرون داد و از اتاق خارج شد و به عزيز و آقاج 

با وارد شدن به باغ آرشام به استقبالشان آمد . آقا جون با مهرباني دستش را فشرد و سالمش را  
 . پاسخ گفت . عزيز هم با محبت جوابش را داد و به همراه آقا جون وارد ساختمان شدند

دلش از اين همراهي بهار در پشت سرشان همگام با آرشام اما بي توجه به او قدم بر مي داشت . در  
 . ها دوري ميخواست اما نميشد در جمع باشي و دور بماني . صداي گرمش او را به خود آورد

 . چه عجب خانوم خانوما کمي تغيير کردن ! ايکاش هميشه اين جور بموني - 
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با تعجب به پسري که با پررويي به صورتش خيره شده بود نگاه کرد . لب باز کرد تا جوابش را بدهد که  
 خود

 :آرشام ادامه داد 

 . خيلي خوشگل شدي . البته خودت خوشگلي االن خوشگلتر شدي - 

 : نگاه خصمانه ي بهار لبخندش را بيشتر کردو گفت 

 . گم ... فکر کنم اينجوري بيشتر خوشت بياد ... در کل شکل آدميزاد شديخب بذار غير رمانتيک ب - 

چشمک ريزي حواله ي چشمان پر از خشم بهار کرد و قدمهايش را بلندتر برداشت . با فاصله اي که  
 . ايجاد شد بهار با حرص نفسش را بيرون داد ويک لعنتي نثارش کرد

وارد ساختمان تازه تعمير شده و زيبا شد . در همان ابتداي ورودش به دنبال او حرکت کرد و به تنهايي  
 بوي رنگ به

 . مشامش خورد . رنگ سفيد و گلبهي به او آرامش تزريق ميکرد 

نگاهش در اطراف چرخي خورد تا به روي شخصي که گوشه ي پذيرايي ايستاده بود و او را کنجکاوانه  
 برانداز ميکرد،

 . خشک شد 

دلش بي پروا به در ديوار قفسه ي سينه ميکوبيد . با ديدن دستاني که در دستش بود نفرت تمام  
 . وجودش را گرفت

هم زمان دو حس را با هم تجربه ميکرد . هم دلتنگ کسي بود که سالها عاشقانه او را دوست داشت  
اد فروخته بود و او را مانند کاغذي ، هم نفرت داشت از کسي که عشقش را به تازه واردي که بوي غربت ميد

 . مچاله کرده و در سطل آشغال خاطراتش انداخته بود

قلبش ذره ذره در حال ذوب شدن بود . حجم سنگيني از ناراحتي و دلتنگي روي قفسه ي سينه اي  
 . سنگيني ميکرد

 . و به سمت آرميتا برودتکان خوردن آرميتا و حرکتش به سوي او باعث شد چشم از روي کيان بردارد  

 با اينکه از او ضربه خورده بود اما نسبت به او بدبين نبود .ميدانست اگر عشق کيان واقعي بود هيچکس 

 . نمي توانست آنها را از هم جداکند 

 !سالم بهار جان ... خوش اومدي . خيلي وقته همو نديديم . ديگه قابل نميدوني با ما بگردي ؟ - 

 : لبان خشکش را با زبان تر کرد و با زحمت گفت 

ممنون آرميتا جون ... راستش حالم خوب نبود . نميتونم زياد از خونه دور باشم . االنم به زور آقاجون  - 
 . و عزيز اومدم
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چرا حالت خوب نيست ؟ البته آرشام گفته بود يه هفته بيمارستان بودي ... شرمنده نشد به ديدنت  - 
يام سرمون گرم خريداي مراسم نامزديمونه . ايکاش ميتونستي تو هم با ما همراه باشي . اما کيان ميگه تو زياد ب

 . اهل خريد کردن نيستي

بهار از هر کلمه اي که آرميتا به زبان ميآورد دلش بيشتر براي خودش ميسوخت . اما دل ديوانه اش  
ست داشت . چقدر خود را در برابر آرميتا و کيان خوارو حقير ميديد هنوز هم عاشقانه آن مظهر بي وفايي را دو

. وقتي هيچ حرفي نميتوانست بزند تا کمي حالش را بهتر کند . با بغضي که به سختي گلويش را مي فشرد لب 
 : باز کرد و به آرامي گفت

بله همينطوره من از خريد کردن زود خسته ميشم . من برم پيش عزيز جون شما هم بريد پيش  - 
 . نامزدتون

وا ... بهار چرا مثل غريبه ها حرف ميزني خوبه که فاميل هردومون هستي . تو هميشه انقدر تنهايي  - 
 ؟

برايش روزي بهترين آهنگ را داشت مانند  صدايي که«تا قبل از اينکه تو بيايي، نه » تا لب باز کرد بگويد 
 . ناقوس مرگ در گوشش پيچيد

سالم بهار خانوم. ... آرميتا جان ، بهار هميشه ساکت و آرومه . فقط با افراد خانواده ي خودش راحته  - 
 ... زياد اجتماعي نيست . مگه نه دختر دايي ؟

ميشد . اشک در خانه ي چشمانش حلقه زد . مانده بود با هر جمله ، ضربه اي به روح و روان بهار وارد  
 به اين همه سنگدلي کيان چه پاسخي بدهد . هر چه فکر کرد هيچ پاسخي براي اين حرفهاي وقيحانه پيدا نکرد

. 

 : با نگاهش تمام نفرتش را به صورت کيان کوبيد و گفت 

 . از اجتماعي که ، دو رنگي رو يادم مياره بيزارم - 

 . صداي آرشام براي اولين بار لبخندي را به لبانش که از بغض ميلرزيد هديه داد 

 . بهار جان قرار نيست فاميلتو ديدي بيخيال من بشيا - 

 : رو به کيان که با تعجب به آن دو نگاه ميکرد ، کردو گفت 

 . شما هم لطفا با نامزد خودتون خوش باشين . افتخار همنشيني با بهار جان با من - 

 : کيان پوزخندي به آرشام زد و گفت 

 قول ميدم بهار همنشين دلچسبي برات نميشه ... مگه نه بهار ؟ - 

 : بهار با بغض نگاهش کرد . آرشام لبخندي زد و گفت 

 . خواهيم ديد - 
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بدون در نظر گرفتن عقايد بهار، دست بهار را گرفت و از ساختمان خارج شد .قدمهايش را با خشم بر  
 . ميداشت

 بهار هم مانده بود چه اتفاقي افتاده که آرشام اينگونه غضب کرده او را مانند کودکي در پي خود ميکشد 

. 

ش را عقب کشيد . اما بدون هيچ تغييري در از اينکه دستانش را در دست گرفته بود کالفه بود . دست 
 . موقعيت دستش، به دنبال آرشام کشيده ميشد

وقتي وارد باغ شدند آرشام ايستاد و روبه او چرخيد . بهار که به دنبالش کشيده ميشد . بي اراده با  
 . ضرب به سينه ي او برخورد کرد

د . دستش را با خشم و به زور از دست آرشام به سرعت خودش را عقب کشيد و فاصله را برقرار کر  
 : بيرون کشيد و گفت

چته تو ؟! ... معلوم هست چه کار ميکني ؟ با چه اجازه اي دست منو گرفتي ؟! ميدوني من حساسم  - 
 . ، باز هم کار خودتو ميکني و رعايت حال منو نميکني

 : سرش فرياد زد آرشام با خشن ترين لحني که تا به حال نشنيده بود به 

توي احمق تا کي ميخواي جلوي اين بي بوته ، موش باشي ... هان؟! .... به من ميرسي مثل ماده  - 
 شير درنده حمله

ميکني اون وقت... در برابر اون عوضي ... مثل مادرمرده ها ايستادي تا اون بيشرف هر چرتي که ميخواد  
 !!بارت کنه ؟

اين بهاري که االن روبروي منه اوني نيست که بار اول توي اون باغ ديدم . تا کي ميخواي مثل دختراي  
 شونزده ساله

خودتو براش کوچيک کني هان ... نميخواي بفهمي هر کسي لياقت دوست داشتنو نداره ؟ بيدار شو  
 ........ بهار

 . ش را گرفته بود و تکان ميداددر حالي که جمله ي آخر را بيان ميکرد بازوهاي 

بهار مات و مبهوت به فريادهاي آرشام و چشمان به خون نشسته اش خيره ماند . سوالي که در ذهنش  
 مدام

 . رژه ميرفت را به زبان آورد 

 اگه کيان بي بوته س پس چرا خواهرتو از دستش نجات ندادي؟ - 

اونم مثل تو احمقه .... شما دخترا وقتي عاشق ميشين کور و کر ميشين . آرميتا هم يکي مثل خودت  - 
 . . اما آرميتا از تو زرنگتره کيان نميدونه با کي طرفه . اون تو رو خيلي مفت باخت

 اين يعني تعريف از من يا خواهرت ؟ - 



 

 
79 

 : اه او غرق ميشد به آرامي گفتآرشام به چشمانش خيره شد و در حالي که در نگ 

وقتي نمي خواي بفهمي ، نميتونم توجيه ت کنم . اگه چشماتو باز کني ... مرور زمان همه چيزو نشونت  - 
 . ميده . فقط اون عوضي رو فراموش کن

 : بهار اشکي که روي گونه اش چکيده بود را با نوک انگشت گرفت و گفت 

 . تا جاي من نباشي درک نميکنيفکر ميکني راحته ؟!  - 

 : آرشام قلبش از چشمان پر از اشک بهار فشرده شد . با ناراحتي گفت 

درکت ميکنم چون منم کشيدم اما نه با خيانت با جبر زمونه . بهت ميگم اگه بخواي ميتوني خودت رو  - 
از اين بند رها کني و پرواز کني . تا وقتي اسير اون بي لياقت باشي بال و پرت بسته ست ... بذار حسرتت رو 

 بخوره نه اينکه از له

 . کردنت لذت ببره 

؟! نه ....چون در زماني که تو براي عشق اون خودتو عذاب ميدادي اون داشت خوش اصال حالتو پرسيد  
 . ميگذروند

 ! سخته ... درد داره دونستن اينا ... چرا منو با حرفات آتيش ميزني - 

 . آرشام محو صورتش شد . به آرامي لب زد 

 . پر هاتو باز کن بهار ... نذار پرواز از يادت بره - 

 : هي کشيد و از بهار فاصله گرفت . بهار به حرف هاي او فکر ميکرد . در دل از خودش پرسيدآ 

 . چگونه بالهاي شکسته اش را براي پرواز باز کند؟؟ مگر با بال شکسته هم ميشه پرواز کرد - 

نميدانست چگونه در عرض مدت کوتاهي ميشود آن همه خاطرات خوش گذشته را فراموش کند . تنها  
ميدانست حق با آرشام است . کيان لياقت از خودگذشتگي او را نداشت . او را از چشم خانواده انداخته بود و 

 .خود ، به خوبي و خوشي روزگار ميگذراند

برداشت . آرشام را پشت شيشه ي پذيرايي ديد که آمدنش را آهي کشيد و به سمت ساختمان قدم  
 . نظاره ميکرد . آرميتا کنارش ايستاده بود و با آرامش با او صحبت ميکرد

با ورود بهار آقاجون او را صدا زد . با تعجب نگاهش را به آقا جون داد که او را ميان خود و برادرش جاي  
 : و گفت ميداد . آقا جون رو به برادرش کرد

برادر من... نميدوني بهار چقدر برام عزيزه . تنها نوه اي که هواي دل منو عزيزش رو داره همينه . اگر  - 
 . مهربونياي بهار نباشه من توي اين باغ درندشت دق ميکنم

 : جمشيد خان با مهربوني نگاهش کرد و دستش را در دست گرفت و گفت 
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تا اين جا هستي به منم سر بزني . منم خيلي تنهام . بچه ها روزها ميرن  پير شي دخترم . ايکاش - 
بيرون و شب برميگردن . منو با يه پرستار تنها ميذارن . حيف نمي تونم زياد راه برم وگرنه خودم ميومدم توي 

 . اون باغ

بهار سرش را پايين انداخته بود . از محبتي که در حرف هاي جمشيد خان نهفته بود دلش گرم شد .  
 : نتوانست محبتش را بي جواب بگذارد . نگاهي به صورت پر از چروک و الغرش کرد و گفت

تا انقدر چشم وقت باشه حتما ميام . اما سعي ميکنم تا هفته ي ديگه کاري براي خودم دست و پا کنم  - 
 . بي کار نمونم

 : آقا جون گفت 

 . بايد اول با پدرت حرف بزني و رضايتش رو بگيري ميدوني که روي اين جور مسايل حساسه - 

 : آرشام کنار پدربزرگش ايستاد و گفت 

بتونم به نظر من هم بهترين کار همينه که مشغول به کار بشي . اگه کار خاصي در نظرته بگو شايد  - 
 . کمکت کنم

 : بهار معذب از اين حمايت هاي ناخواسته گفت 

 . ممنون . فعال که بايد بگردم تا جايي که مرتبط به رشته ام باشه رو پيدا کنم - 

 منظورت کامپيوتره ؟ - 

 . بله - 

 : آرشام کمي فکر کرد و گفت 

عمو جون اگه شما راضي باشين من فردا ميام بهار جانو چند جا ميبرم شايد تونستم براش جاي  - 
 . مطمئني کار پيدا کنم

 : بهار با اخم نگاهش را به صورت اين مرد بي نهايت پررو دوخت و در دل گفت 

 « همين مونده هر جا ميرم اين دنبالم راه بيوفته »- 

 : لبش را تر کرد و گفت 

 . ممنون خودم ميتونم کار پيدا کنم . شما بهتره به کاراي خودتون برسيد - 

 . صداي کيان را از پشت سر آقاجون شنيد 

 کي مشکل کاري براش پيش اومده ؟ - 

 : آرشام پوزخندي زد . گفت 

 . شکسي مشکل کاري نداره شما برو به فکر مراسم خودت با - 
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 : عزيز که تا آن زمان شنونده ي صحبت آن ها بود گفت 

 . آقا آرشام ميخواد براي بهار کار پيدا کنه - 

 : کيان با اخم به آرشام نگاه کرد و گفت 

اما فکر نکنم دايي بهرام خوشش بياد دخترش بره سرکار .... تازه اگه بهار احتياج به کار داشته باشه  - 
 . ما خودمون ميتونيم براش کار پيدا کنيم . احتياجي نيست شما زحمت بکشين

ر نداري نه زحمتي داره نه شما ميتوني کمک کني . شما انقدر گرفتار هستي که از حال بهار جان هم خب - 
 .چه برسه بخواي براش کار پيدا کني

 : دستان کيان از خشم مشت شد . آرميتا کنارش ايستاد و آرام زير گوشش زمزمه کرد 

 .............چيه چرا بهم ريختي ؟ نکنه تو هنوز به بهار - 

 : کيان با اخم نگاهش کرد و زير لب غريد 

 . و کنارم نبودي ... پس دنبال آتو از من نباشنخير اگر هنوز بهار مهم بود ت - 

 : رو به بهار کرد و گفت 

 . بهار خودت ميدوني پدرت راضي به اين کار نيست پس به خودت زحمت نده - 

 : دوباره آن پوزخند پر معنا روي لبان آرشام نقش بست و رو به بهار گفت 

 . بهار جان بهرام خان با من ... فکر کاري باش که دوست داري . ببين دلت با چي راضي ميشه - 

بهار از مجادله ي بي دليل و بي نتيجه ي آن دو خسته شد . هر کدام ميخواست ديگري را با حرفش  
 . بکوبد

 : از جا بر خواست و رو به آقا جون کرد و گفت 

 .ا اجازه ميگيرم بعد خودم ميرم دنبال کارآقاجون اول از باب - 

اين حرف يعني به کمک هيچ کس نياز ندارد . از تصميم خودش راضي بود . اين فکر بعد از حرف هاي  
آرشام به ذهنش رسيد . تنها راه رهايي از غم و تنهايي را در سرگرم شدن ميديد . اگر ميخواست هميشه در آن 

 . و او را از جامعه فراري ميداد باغ بماند مانند وسايل بدون مصرف تارعنکبوت روي ذهن و افکارش بسته ميشد

نميخواست با غرق شدن در غم و غصه راه زندگي بهتر را به روي خود ببندد. بايد با گذشته خداحافظي  
 . ميکرد . هرچند که ميدانست اين خداحافظي برايش مانند جان دادن به عزرائيل سخت و دشوار است

 : زيز رفت . کمي خم شد و زير لب گفتنگاهش را در پذيرايي چرخاند و به سمت ع 

عزيز من شام نمي خورم . ميرم خونه . شما هم خيالتون جمع باشه من در باغ رو براي کسي باز  - 
 . نميکنم
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 . نميشه دخترم همه ناراحت ميشن - 

ميداد براي بهار نگاهي به جمع کرد . با ديدن مشغول بودن هر کس به کاري و نبودن آرشام که احتمال  
 درست کردن کباب

 : کنار باربيکيو باشد. فرصت را غنيمت شمرد و گفت 

 . خودم با جمشيد خان حرف ميزنم تا ناراحت نشه - 

به سمت جمشيد خان رفت . سرش را پايين گرفت . به آرامي خواسته اش را بيان کرد و دليلش را با  
گفتن اينکه سر درد دارد توجيه کرد . بعد از خداحافظي کوتاهي با جمشيد خان و پسرش بدون اينکه از کيان و 

 آرميتا خداحافظي کند از پذيرايي

 . خارج شد 

ز کرد . از پشت سر ، کسي به داخل باغ هلش داد و در کسري از ثانيه در باغ بسته همينکه در باغ را با 
شد . ترس بر تمام وجودش رخنه کرد . تاريکي شب و تنهايي و اين حمله ي ناگهاني باعث شد بي اراده جيغ 

 . بزند . تنش به لرز افتاد و قلبش از طپش زياد در حال ايستادن بود

ال باغ روي صورتش افتاده بود . چهره ي رنگ پريده اش زير نور مهتاب به طور سايه ي درختان کهنس 
 : کامل قابل مشاهده بود . دستي همراه با عطري آشنا روي لبانش قرار گرفت . گفت

 .هيس... االن همه رو با خبر ميکني - 

کشيد . اما نبودن فاصله  بهار با چشماني تا انتها باز شده خيره به صورت روبرويش شد و نفس راحتي 
 . بين خودش و شخص مقابل ، نفسش را ، دوباره به اسارت لحظه ها برد

تا خودش را عقب کشيد دست ديگري از پشت مانع جدا شدنش شد و بهار با وحشت ، دوباره به  
 صورت روبرويش که

فاصله اش انقدر کم بود که هرم نفسهايش را روي صورتش حس ميکرد، خيره شد . معني کار و رفتارش  
 . را نميفهميد

 : از ترس لبانش قفل شده بود . با زحمت و بريده بريده گفت 

 از من...از من ... چي ... ميخواي ؟ - 

 . چرا ترسيدي ؟ آدم از کسي که عاشقشه نميترسه - 

 . ولم کن ... داري ميترسونيم - 

اومدم بهت هشدار بدم و برم . حق نداري تا وقتي من ايران هستم با هيچ جنس مذکري گرم بگيري  - 
 ... فهميدي چي

 . گفتم ؟! خوشم نمياد مثل الشخور دورتو بگيرن 
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 بهار از اينهمه پررويي و نامردي او در حيرت بود . اين شخص روبرويش هيچ شباهتي به کيان او نداشت 

. 

واقعا عشق به رفتن از ايران او را اينگونه رذل کرده بود يا همان کيان بود و او نتوانسته بود از نگاه يک  
 عاشق او

 . را خوب بشناسد 

کرد و بازويش را گرفت و تکان داد . با کلماتي که از بين دندان هاي  سکوتش جسارت کيان را بيشتر 
 کليد شده اش

 . بيرون مي آمد آخرين ضربه را زد 

 !توي لعنتي تا وقتي از قلب و ذهن من بيرون نرفتي حق نداري به کس ديگه اي فکر کني .ميفهمي؟ - 

کست . با حرکت تندي خودش را از او جدا با اين حرف بهار از خشم منفجر شد و حباب سکوتش ش 
 : کرد و غريد

خفه شو عوضي ... حالم ازتو و خود لعنتيم بهم ميخوره که باعث شدم تو انقدر بي حيا بشي ... فکر  - 
کردي برده ي تو هستم که هر چي گفتي بگم چشم ؟! يه بار بخاطر دل احمقم به حرفت گوش کردم و کارم به 

و دوست داشتم و بدبختانه بخاطر اينجا رسيد ... ببين چي نصيبم شد ... جز اينکه فهميدم سالها چه نامردي ر
 همون نامرد پدرم هم چشم

 ............. ديدنم رو نداره . دربدر شدم و حسرت ديدن برادرم هم به دلم مونده 

 : کيان يک قدم به سمتش برداشت وميان حرفش پريدو گفت 

ترش رفتار کنه . نيومدم خودت ميدوني من نميدونستم دايي انقدر بي عاطفه س که اينجوري با دخ - 
 . خودمو توجيه کنم

 . اومدم هشدار بدم 

 . تو غلط کردي . اصال اينجا چه کار ميکني ! برو پيش نامزدت و دست از سر من بردار - 

بهار براي من زبون درازي نکن که خوب بلدم زبونتو قيچي کنم . اگه ببينم اين پسره ي لندهور و کيوان  - 
 دوروبرت

ميچرخن من ميدونم و تو ... کاري نکن باليي سرت بيارم تا نتوني به هيچ کس ديگه ... بعد از من فکر  
 کني و بيشتر

 . از اين عذاب بکشي 

دست بهار باال رفت تا روي صورتش سيلي بزند که دستش در دستان قوي کيان اسير شد . خنده ي  
 . کيان حالش را بهم زد
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 . راه دلبري رو ياد گرفتي ! اما دير جنبيدي خوشگله . اينا ديگه االن جواب نميده - 

 : سرش را نزديک گوش بهار برد و با لحني که بهار تا به حال نشنيده بود زمزمه کرد 

 .... يادت باشه تا من ايران هستم کسي دورت نباشه ... وگرنه کاري که نبايد بشه - 

مه تمام گذاشت و از بهار فاصله گرفت . قلب بهار از هيجان و ترس به شدت مي کوبيد حرفش را ني 
.نفسش بند آمده بود . دستش را روي قلبش گذاشت و کمي خم شد . قلبش تير ميکشيد و زبانش ياراي 

 . سخن گفتن نداشت . بغض بزرگي روي قلب و گلويش چنبره زده بود

ير شد . زانو زد و مشتهايش را همزمان روي خاک کوبيد و از ته دل با بسته شدن در باغ اشکش سراز 
 . خدا را صدا زد

چند بار ديگر خدا را با فرياد ياد کرد و از او کمک خواست تا از اين زندگي خالصش کند . فريادهايش  
 حنجره ي بينوايش

 . را خنج کشيد 

دردي که در قلبش حس ميکرد سلول به سلول در بدنش حرکت کرد . سرش به حال انفجار در آمده  
بود . تحمل ديدن رقيب آسانتر از شنيدن اين حرف ها بود . درد اين نيشي که در بدنش فرو کرده بود راه 

 . نفسش را بسته بود

ست و لباسهاي خاکيش را تکان داد . به زماني به همان حال باقي ماند. با کرختي از روي زمين برخا 
 طرف ساختمان

 . گام برداشت 

کيان با رفتارش آن عشق باقي مانده را به نفرت تبديل کرد . نفرتي که اگر قدرتش را داشت عجيب  
 . ويرانگري ميکرد

ي که مانند بوي کباب از باغ کناري به مشام ميرسيد . عق زد آنهمه رذالت و پستي همخونش را . کس 
بت ميپرستيد خيلي زود خودش را در نظرش خراب کرد . ايکاش الاقل اين رفتن با احترام متقابل به پايان 

 . ميرسيد

نميدانست چرا به خاطر چنين موجودي آن همه حقارت را تحمل کرده بود ! کيان روزي دنيايي از مردانگي  
 . داشت آن دنيا را به چه چيز فروخت ؟ باورش سخت بود !! هنوز در شک رفتارو حرفهايش بود

بود . نگاهي مانند کسي که با ضربه اي شديد به سرش حافظه اش را از دست داده باشد گيج و منگ  
 . به آسمان مهتابي کرد و آهي کشيد

 : زير لب ناليد 

 . خدايا خودت از اين عشق لعنتي و اين عذاب نجاتم بده .....خودت به روش خودت آرومم کن - 

 ***************** 
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بهار و حمايت  کيان مانند مار زخمي به خود ميپيچيد . دلش به شور افتاده بود . فکر نميکرد ديدن 
آرشام به آن صورت ديوانه اش کند . زماني که در بيمارستان بود خيلي تالش کرد به خودش بقبوالند که بهار 

 برايش مهم نيست . اما دفاع

 . کيوان از بهار و تعريف حالش او را به جنون کشانده بود 

شورو شوق بودن با آرميتايي که خيلي راحت با او برخورد ميکرد وبا ابراز عالقه هاي آنچناني ، که تا به  
حال در خوابش هم نميديد بهار آن گونه رفتار کند، او را جادو کرده بود و اجازه نميداد به بهار فکر کند . دلش 

 آزادي و رفتن از ايران

گي در آن سوي مرزها از زبان آرميتا ، سودايي در دلش انداخته بود ميخواست . با شنيدن توصيف زند 
 که ، تا به

 . آن نمي رسيد آرام نميشد 

وارد باغ جمشيد خان شد . اما دلش هنوز در باغ کناري بود . چقدر دلش ميخواست همان طور که از  
ش بود بچشد . اما چيزي که جلودارش آرميتا سيراب ميشد جرعه اي هم از وجود بهاري که سالها منتظر وصال

بود همان اندک عالقه اي که برايش باقي مانده بود و چشمان زيبا و ترسان اويي که روزي تمام خواسته اش از 
دنيا بود . وقتي خواسته هايش بزرگتر شد ، بهار برايش کم بود . بهار کم رنگ که شد ، دست گلي که آب داده 

 . جا گذارد و به طرف آرميتا و آينده اي روشن گام بردارد بود مجبورش ميکرد بهارش را

به گفته ي آرميتا آدم ها براي رسيدن به اهداف بزرگشون بايد چيزهاي بزرگي را فدا کنند . و او بهار را  
 . فداي اهداف خودش کرده بود

 . با صداي آرميتا از افکار درهم و برهمش بيرون آمد 

 . دقيقه س دارم دنبالت ميگردم کجايي تو ؟ چند - 

 . دارم ميام - 

 بيرون بودي ؟ - 

 :کيان گيج و منگ نگاهي به در باغ انداخت و گفت 

 .آره ... رفتم تا بهار تو تنهايي و تاريکي باليي سرش نياد . همينکه رسيد به باغ منم برگشتم - 

کيان اين حالتو دوست ندارم . تو داري زير حرفات ميزني ... تو بمن گفتي به اصرار خانواده دل به دل  - 
 بهاردادي و

 عالقه ي خاصي بهش نداري . اين رفتارت رو بايد چه جوري هضمش کنم ؟ 

م بذارم حساس نشو . روشنفکر باش عزيزم. اون هرچي که باشه ناموس خانواده ي منه . نميتون - 
 . باليي سرش بياد . اون براي تو تهديدي به حساب نمياد خيالت جمع باشه

 . خدا کنه تمام حرفات درست باشه - 
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درسته عزيزم . وگرنه خود بهار که کنار نميکشيد . ديدي امشب اصال به طرف من نيومد . اگر عالقه  - 
 . اي هم بوده تموم شده

نگاه آرميتا به برادرش که روي ايوان ايستاده بود و به آسمان خيره شده بود افتاد . نفسش را پر صدا  
 : بيرون داد و گفت

بيا بريم شام سرد شد ... در ضمن با آرشام کل کل نکن . خودت ميدوني من عاشق برادرمم . اگه  - 
 بخواي آزارش

 . بدي انگار منو آزار دادي 

که در پس صدايش بود دل کيان را نرم کرد . در حالي که دستش را پشت کمرش ميگذاشت و او نازي  
 : را با خود همراه ميکرد ، گفت

 . چشم خانومي ... هر چي شما بخواين - 

در کنار هم وارد شدند . آرشام با ديدن آن دو با خشم نگاهي نثار خواهرش کرد و پشت سرش وارد  
 . ساختمان شد

دلش براي بهاري که زندگيش بازيچه ي دست آن به اصطالح مرد شده بود ميسوخت . اما خودش  
ميدانست با بدجنسي تمام، دلش از اين جدايي راضي و خوشحال بود. گاهي با اين حس دچار عذاب وجدان 

 . ميشد . اما شيريني وجود بهاري که تنها و بدون نامزد بود در کامش بد جور مزه ميکرد

گاهي با تمام خشمي که به آرميتا داشت در ته دلش از او ممنون بود . خودش را نامرد ميديد اما نه در  
 . حد کيان

نامردي که دوست داشت به خواسته ي دلش برسد اما اين راه را خواهرش برايش هموار کرده بود و  
همراهي شده بود وتا حدي با اين فکر  خودش در آن نقشي نداشت . محبت خواهر و برادري باعث اين کمک و

 . آرام ميشد

اما خبر نداشت خواهرش بخاطر جبران گذشته، خودش را در اين راه بي سرانجام انداخته بود تا برادرش  
 . به مرادش برسد

خواهري که با يک نگاه برادرش حس او را به بهار درک کرده بود و او خبر از شامه ي تيز خواهرش  
 . نداشت

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

با گريه گوشي را زمين گذاشت . صورتش را با دستانش پوشاند و به هق هق افتاد . از دنيا سير شده  
بود . آرزوي مرگ داشت . نمي دانست چه گناهي مرتکب شده که پدرش انقدر با او لج ميکرد . لحن تند و برّا 

 . به تمام خواسته ي او گفته بود و تمام« نه» بود . يک ي پدرش جايي براي خواهش و تمنا نگذاشته

دستي گرم و نوازشگر روي شانه اش نشست . همزمان صداي مهربانش، دل داغون و خسته از روزگارش  
 . را آرام کرد
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 چي شده آقاجون ؟ - 

بابا ...اجازه نميده ... سرم داد کشيد آقاجون ... مگه من چي خواستم که با من اينجور برخورد ميکنه  - 
 ؟

 .فين فين کنان ادامه داد 

 ...... من نمي دونم مامانم چه کار کرده هر وقت ميخواد منو خفه کنه ميگه نميذارم مثل مادرت بشي - 

مدتها مشغول کرده بود افتاد . اشکهايش را پاک کرد.به صورت مهربان ناگهان ياد سوالي که ذهنش را  
 : و خسته ي آقاجون نگاه کرده و گفت

اقا جون ميشه شما برام بگي مامانم چکار کرده که بابام اينجور با من رفتار ميکنه ؟! بخدا ديگه خسته  - 
مني که بود و نبودم مهم نيست سرومروگنده شدم نميدونم چرا اينهمه جوون هر روز تصادف ميکنن ميميرن اما 

 . زنده بودم

 : آقاجون اخمي نثار بهار کرد و غريد 

دِههه ... بسه دختر ديگه زبون به دهن بگير . انقدر ضجه موره نکن . ديگه نشنوم جلوي من اين حرفا  - 
 ...... رو بزنيا

 : عزيز از راه رسيد و با نگراني گفت 

 چي شده آقا ... چرا اين دختر باز بهم ريخته ؟ - 

از شازده پسرت بپرس که هميشه ازش دفاع ميکني ... نميدونم تا کي بايد حرص و جوش زندگي اين  - 
مرتيکه رو بخورم . اون ماجراي الهه و اينم دختر بيچاره ش .من موندم اين وسط چه کار کنم . تا حرف ميزنم 

 . بيت دخترم دخالت نکنيد .حرفم که نزنم اين دخترو گريه هاش دلمو خون ميکنهميگه شما تو کار تر 

 : عزيز کنار بهار نشست و علت را جويا شد . بهار با ناراحتي لب برچيد و گفت 

ميگه حق رفتن به سر کارو نداري مگه گشنه موندي . ميخواي بري بيرون و برام يه رسوايي ديگه درست  - 
 کني؟

عزيزجون شما بگو اين همه دختر به خواستگارشون جواب نه ميدن ... همه رسوا ميشن ؟ چرا بابا  
 نميخواد يکم منو

درک کنه؟ چرا انقدر در برابر من سختگير و بداخالقه . مامانم چه کار کرده که بابام مدام ميگه تو هم  
 مثل اون ميشي ؟ چرا منو دوست نداره ؟

 : موهاي خرمايي و ابريشمي بهار کشيد و گفتعزيز دستي روي  

عزيزم انقدر گريه نکن . بابات تقصير نداره بعد از اين همه سال هنوزم داغ رفتن مادرت براش تازه  - 
س .اين تازه موندنش يه علتش وجود توئه که نميذاره لحظه اي الهه رو فراموش کنه خودت خبر نداري اما تو 

اي همين دلش هواشو ميکنه .با دور کردن تو از خودش ميخواد دل خودشو آروم کنه اما خيلي شبيه مادرتي . بر 
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آروم نميشه چون طاقت دوري تو رو هم نداره . سردرگمه گاهي فکر ميکنم بايد به دکتر نشونش بديم . از طرفي 
ه . يه جورايي همه ي زندگيشي از طرفي با وجود تو مدام گذشته ها جلوي چشمشه اينه که طاقتشو طاق کرد

 . بريده

آخه با اين عالقه اي که شما ميگين بابا به مامانم داشته پس چرا طالقش داد ؟ چرا باهاش نرفت ؟  - 
 ! چرا يه دونه از عکساشو نگه نداشت تا من بدونم مامانم چه شکليه

کرد يه روز زد به سيم زماني که طالق گرفتن تا چندماه بابات مثل ديوونه ها شده بود . داشت دق مي - 
آخر و هر چي يادگاري ازش داشت از بين برد ... راستش ما هم شوکه شديم که چرا اونا از هم جدا شدن ... 

 . هر وقت پرسيديم جواب سرباال داد و انقدر عصباني شد که ترجيح داديم ديگه ازش سوال نکنيم

 : آقا جون در حالي که از کنار بهار بلند ميشد گفت 

اين سواال رو بايد خود بهرام پاسخ بده . ما فقط ميدونيم قرار بود براي ادامه ي تحصيل برن خارج بعد  - 
از چند ماه بهرام که از آمريکا برگشت ، گفت ؛ نتونسته غربت رو تحمل کنه و برگشته اما الهه راضي نشده 

خاطرات الهه کمرنگ بشه . اما همه برگرده . براي همين خونه شو هم عوض کرد وبا بهناز همسايه شد تا 
ميدونستن بهرام داره خودشو بيشتر از قبل داغون ميکنه.... تا اينکه بهناز رؤيا رو به بابات معرفي کرد . همه 

 . دلمون به اين خوش بود با ازدواج بابات آرامش تو خونه ش برگرده اما بدتر شد

راهش را گرفت و از اتاق بيرون رفت .همسرش  سکوت آقا جون نشون ميداد از حرف زدن خسته شده 
 : راهش رو ادامه داد و گفت

بعد ها فهميديم بهرام بدجور رؤيا رو ميزنه . کاري که اصال در خانواده ي ما رسم نبود . بهناز کالفه  - 
 . شده بود هر روز جيغ و داد رؤيا تو اون خونه ميپيچيد و آبرو براشون نمونده بود

 : جکاوانه ميان حرفش دويد و پرسيدبهار کن 

 چرا رؤيا رو ميزد ؟ - 

طبق گفته ي بهناز ؛ هرشب که خونه ميرفته با ديدن کوچکترين سهل انگاري از طرف رؤيا در مورد تو  - 
اونو به زير مشت و لگد خودش ميگرفته . مثال لباست کثيف بود يا گشنه ميموندي ... حتي وقتي سرما ميخوردي 

ب ميکردي رؤيا از دست بداخالقياي بهرام امون نداشت . تا اينکه رؤيا خسته شد و حرف طالق رو پيش و ت
کشيد . اونوقت بود که بهناز براي اينکه اونا به آرامش برسن ، روزها تو رو پيش خودش نگه ميداشت شب که 

ي سرتو بياره . حاال ميبيني بهرام بهرام ميرسيد خودش تو رو ميبرد خونه . مدام ميترسيد در نبودش رؤيا بالي
برعکس تصور تو ، خيلي دوستت داره . اما اخالق نداره . رؤيا هم از وقتي بهنام بدنيا اومد ميدون به دستش 
افتاد . ديگه بخاطر پسرش حرفش برو داشت . کم کم بهرام تو خودش فرو رفت و اون قدرتش بيشتر شد . 

بايسته . خودش ميگه ؛ اخالق تند رؤيا بخاطر گذشته ي بديه که داشته و  براي همينه االن نميتونه جلوي رؤيا
 . روي اعصابش اثر گذاشته

 : عزيز نفس عميقي کشيد و از کنارش بلند شد . در حالي که از اتاق بيرون ميرفت گفت 
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ار زنگ ميزنه و تو هم پاشو و صورتت رو بشور . بابات رو هم انقدر شمر نبين . اون هر روز روزي دوب - 
از حالت ميپرسه . تو بيمارستان که بودي هر شب به ديدنت ميومد . اما قسم داده بود به تو نگيم . ميترسه 

 بفهمي دوستت داره ولش

 . کني و بري 

 اما کدوم آدمي وقتي بچه شو دوست داره از خودش دورش ميکنه ؟ - 

اي مادر بس کن ديگه ... هر کس يه اخالقي داره ... نميشه که همه اخالق و کردارشون مثل هم باشه  - 
... تو هم کم اذيتش نکردي . وقتي آبروي خواهرشو جلوي شوهرش بردي و دست رد به سينه ي پسرش زدي 

چي کار کردي که بابات  .باباتو جلوي اون همه محبت خواهرش کوچيک کردي. فقط ايراد اونو نبين ... ببين
 . اونجوره . ... زود باش پاشو برو صورتتو بشور و خون به دل آقاجونت و من نکن

بهار در حالي که به تمام حرفاي آن دو فکر ميکرد به دستشويي رفت . اولين مشت آب را که به صورتش  
 : زد نگاهي به صورت خودش در آينه کرد و زير لب گفت

 ينه که رؤيا انقدر با من بد شد . دلش از دست من خونه . بدون اينکه من مقصر باشمپس براي هم - 

. 

با صداي عزيز که او را براي انداختن سفره دعوت ميکرد به خودش آمد و بعد از خشک کردن صورتش  
اما با خودش  از دستشويي خارج شد . از اينکه تا حدودي علت کار پدرش را فهميده بود دلش آرام گرفته بود .

 . عهد کرد براي زمين زدن کيان هم شده روي تصميمش انقدر پافشاري کند تا به نتيجه برسد

يک چيز خيلي ذهنش را مشغول کرده بود چرا تا بحال آقاجون و عزيز چيزي از گذشته نمي گفتند .  
 !! عجيب بود اين دفعه جوابش را داده بودند

 سوال بعدي اين بود چرا تا بحال پدرش نگفته بود خودش هم به آمريکا رفته و بعداً برگشته ؟ 

چه چيزي بين آنها گذشته که حاضر نبود به کسي در موردش پاسخ بده ؟! بايد براي اين سواالتش  
 . پاسخ پيدا ميکرد . ديگر نمي توانست مانند اين سالها در سکوت و بي تفاوتي زندگي کند

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

تازه از خواب بعد از ظهر بيدار شده بود که آيفون به صدا در آمد . عزيز آيفون را جواب داد و گوشي را  
 . روي آيفون گذاشت

 . از پشت پنجره اي که پرده ي توري داشت در ورودي باغ را نگاه کرد 

به پشتي قرمز رنگ قديمي تکيه داد. گوشي با ديدن هيکل آرشام اخمي کرد و روي زمين نشست و  
 : جديدش را در دست گرفت . در دل گفت

 از يک طرف از دخالتش بدت مياد از طرفي گوشي اهدايي اونو دست ميگيري؟ - 

 :لبخندي زد و در دل خودش را تبرئه کرد 
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 . ميخواست موبايل خرد شدم رو برنداره و بجاش اينو نخره ، من که نخواسته بودم - 

همان طور که لبخند روي لبش بود بازي دلخواهش را باز کرد و سرگرم شد . صداي بلند حرف زدن  
را نداده بود آرشام و عزيز تمرکزش را بهم ميزد . نمي دانست اين پسر چرا انقدر رو دارد با اينکه جواب پيامش 

 . باز هم آمده بود تا او را براي پيدا کردن کار همراهي کند

بعد از دقايقي که حدس ميزد عزيز او را مهمان چاي خوشرنگ و خوش عطرش کرده بود ضربه اي به  
 : در زده شد . بدون آنکه از جايش تکان بخورد روي زمين دراز کشيد و بي خيال گفت

 . ز نميتونم بياممن کار دارم عزي - 

سرش را پايين انداخت و به بازيش ادامه داد .موهايش در اطراف صورتش پريشان شده بود و باعث  
خارش صورتش شد . از اينکه آرشام را بدون ديدنش دک کرده بود خوشحال بود . دستش را براي کنار زدن 

 . موهايش از صورتش باال برد

 . وي صورتش ُسرخورد و باعث شد ماشين مسابقه اش ببازدموهاي لخت و مزاحم دوباره ر 

اَهي گفت و با حرص ، موهايش را با چرخاندن سرش به سمت راست به عقب پرت کرد . گردنش با  
ديدن شخص روبرويش در همان حالت خشک شد .بعد از اينکه از شوک خارج شد . به طور ناگهاني در جايش 

 . نشست و با اخم به آرشام خيره شد و غريد

؟ اين کار شما دور از ادبه . نميفهمي نبايد سرتو بندازي پايين شما چرا بدون خبر وارد اتاق من شدين  - 
 و وارد اتاق يه دختر نشي؟

آرشام پوز خندي زد و دست به سينه به حرکات و رفتار بهار نگاه ميکرد . همينکه کالمش به پايان رسيد  
 : در پاسخ گفت

زدم ميخواستي از جات بلند شي ببيني که  چه خبرته انقدر داد و بي داد ميکني ...جيغ جيعو منکه در - 
 ... پشت دره

 . ادايش را با صدايي نازک در آورد 

 . من کار دارم عزيز نميتونم بيام بيرون - 

 :بعد از اينکه حرص خوردن بهار را ديد خنديد . گوشي را نشان داد و ادامه داد 

مثل بچه ها رفتار ميکني . اگه دوست نداري منو ببيني من کار دارمت اينه ؟ بازي با گوشي ... هنوز  - 
 . بايد بياي بيرون صاف تو چشمم نگاه کني و بگي نميخواي منو ببيني

بهار در حالي که او حرفش را ميزد شالش را از کنارش برداشت و روي سرش انداخت . روبرويش ايستاد  
 : ودر چشمان خاکستريش خيره شد وگفت

 . االن ميگم دوست ندارم دور و برم باشي . خوب شد ؟حاال لطف کن و برو بيرون - 

 : آرشام خنديد و گفت 
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 . من با اجازه ي تو وارد نشدم که با دستور تو بيرون برم - 

 : دستش را به سمت شالش برد و با کشيدن آن از روي سرش گفت 

من که موهاتو چند بار ديدم و ميدونم چه شکليه پس اين  از اين مسخره بازي ها خسته نشدي ؟ - 
اداها رو براي من در نيار . وقتي خانواده ت بود عيبي نداره ميدونم برات سخته اما وقتي تنها هستيم راحت 

 . باش

بهار با ترس نگاهش به سمت در اتاق کشيده شد که نيمه باز بود . آرشام معني نگاهش را فهميد و  
 : گفت

 . زن عمو رفته تو باغ ميخواست گل ها رو آب بده منم گفتم تو رو ميبرم پيشش - 

 ...... تو..تو ...خيلي - 

چرا الل شدي . ميخواستم بريم دنبال کار اما زن عمو گفت بابات اجازه نداده ....در ضمن فکر نکنم  - 
 ؟انقدر هيوال باشم که از تنهايي با من بترسي ! حرفي مونده 

بهار قلبش از طپش زياد در حال بيرون زدن از حلقش بود . لرز به جان دستانش افتاده بود . از اين  
پسر که با بي حيايي تمام حرفهايش را ميزد هراس زيادي داشت . واي به حالي که تنها هم باشند . دستش را 

 . براي گرفتن شالش به سمت شال دراز کرد

اي از موهايش را به دست گرفت و با دست ديگر شال را پشتش پنهان کرد و با آرشام با لبخند دسته  
 : نرمش خاصي گفت

حق داري اين ابريشماي زيبا رو پنهونشون ميکني ممکنه حال خيلي هارو خراب کنه ... اما خيالت  - 
 . راحت من با اين چيزا حالم خراب نميشه . بايد براي خراب کردن حال من خيلي تالش کني

خفه شو ... فکر کردي کي هستي که هر چي دلت ميخواد ميگي . برو گمشو تا جيغ نکشيدم و عزيز و  - 
 . خبردار نکردم

خنده ي آرشام به هوا رفت . از اينکه باعث تفريح و خنده ي او شده بود عصبي تر شده بود . با خشم  
نگاهش را دوخته بود به چشماني که برق خاصي پيدا کرده بود . برقي که بيشتر از قبل او را ترساند. اگر 

رف بايد از عزيز ميشنيد .با خشم ميخواست از اتاق بيرون برود بايد شال را از او ميگرفت . وگرنه هزاران ح
 : گفت

 . شالو بده تا برم بيرون . اين جور که نميتونم بيام بيرون - 

 . با اين لحن حرف زدن به خواسته ات نمي رسي - 

 . ديگه داري اون روي منو باال مياري . اون لعنتي رو بده من - 
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يک شد و دستي که درون موهايش چنگ شده بود را با حرص موهايش را با چنگ عقب زد . آرشام نزد 
پايين کشيد و در دستش نگه داشت . فاصله را کمتر کرد و سرش را پايين آورد . در حالي که با انگشت شصتش 

 : روي دستش را نوازش ميکرد .زمزمه کرد

. پس سعي  با موهاي نازت اينکارو نکن . نميدوني وقتي عصبي ميشي چقدر برام خواستني ميشي - 
کن وقتي با مني عصبي نشي چون من نميتونم رفتارمو کنترل کنم . خودت ميدوني در خيلي از کارها هم اجازه 

 .......... نمي گيرم اونوقته که خودت بيشتر اذيت ميشي

دسته اي از موهاي بهار را در دست گرفت . باال برد و روي آن بوسه زد . چشمانش را بست ومکثي کرد  
از اين رفتارش اشک بهار سرازير شد . از اينکه در برابرش هيچ قدرتي نداشت احساس ضعف ميکرد و از . 

 . خودش بيزار بود

آرشام چشمانش را باز کرد و با ديدن اشک بهار لرزشي در چشمانش ديده شد . نگران شد و با نوک  
 . انگشتانش اشک هاي بهار را پاک کرد. دلش نمي خواست اشکش را در بياورد

راهي براي نزديک شدن به او سراغ نداشت . ميخواست او را به حضور خودش عادت دهد . اگر کاري  
 . آينده بايد افسوس ميخورد . صدايش را مانند زمزمه به گوش بهار رساند نمي کرد در

اگه دوباره اشک بريزي با دست پاکش نميکنم . طوري ديگه رفتار ميکنم . پس مراعات خودتو بکن .  - 
 . وگرنه خوش به حال من ميشه

 . خواهش ميکنم برو بيرون . دارم اذيت ميشم - 

اذيت نشي ميرم اما روزي هزار بار براي خودت اينو بگو بايد به من عادت کني . هر چه به خاطر اينکه  - 
زودتر بهتر چون من تا حدي صبر ميکنم که بتونم اين رفتارهاي تو رو تحمل کنم . نتونم تحمل کنم با روش 

 . خودم پيش ميرم

 : در به سمت بهار چرخيد و گفتشال را به دستش داد و به سمت در رفت . در را باز کرد در آستانه  

 . من همينجا منتظرم تا آماده بشي . در ضمن اون لباستو هم عوض کن عجيب دوسش دارم - 

در را بست وبهار مات و مبهوت به در بسته خيره شد . تکاني خورد و به لباسش خيره شد .لباسي از  
 . ميدادجنس حرير صورتي که ردلباس زير قرمزش را به وضوح نشان 

 .از شرم با دست صورتش را پوشاند . چقدر اين پسر هيز بود !! صورتش گر گرفته بود 

 : با دست راست کوبيد وسط سرش و زير لب غريد 

 . خاک بر سرم - 

 . صداي آرشام از پشت در براي اولين بار بعداز حضورش لبخند را به لبش هديه داد 

خود زني الزم نبود . من فقط دوسش داشتم نگفتم تحريک شدم که ... هي خانومي مواظب باش ،  - 
 . ميترسم اون دوتا شويد خوشگلت بريزه زمين
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بعد از تعويض لباس و مرتب کردن سرو وضعش از اتاق خارج شد . از نديدن او خوشحال شد و نفس  
 . راحتي کشيد

ه سمت جايي که عزيز ايستاده بود حرکت کرد . نگاهش در اطراف چرخيد و از ساختمان بيرون زد و ب 
 . از نديدنش تعجب کرد . در عرض چند دقيقه کجا رفته بود!! در دل خوشحال بود که شرش کم شده بود

تا به حال پسر به اين پررويي و بي حيايي نديده بود . افراد زيادي رو ديده بود که ساکن اروپا و آمريکا  
بودند اما هيچ کدام را به رک بودن و بي خيال بودن اين پسر نديده بود . حتما خواهرش هم مثل خودش بود 

 . که کيان را به سمت خودش کشيده بود

مانند جن روبرويش ظاهر شده بود . در دستش سيني چاي بود . ابرويش از با صدايش از جا پريد .  
 . تعجب باال پريد

 . فکر کنم االن اين چايي خيلي ميچسبه - 

در خانواده ي آنها سابقه نداشت پسري چنين کاري انجام دهد .اين کارها را از وظايف دختران خانواده  
 . خوش رنگ به دهان خشک ، از خواب بعد از ظهرش، چشمک ميزد و مادرانشان ميدانستند. چاي ليواني

بي اراده لبخند زد و دستش را پيش برد و با تشکري يکي از ليوانها را برداشت . به دستان عزيز خيره  
 . شد که برگهاي خشک ميان بوته هاي گل را از شاخه جدا ميکرد و در سطل کنار دستش مي انداخت

 . شدين بفرما چايي داغ آرشام ريز زن عمو خسته - 

 : عزيز با شوق نگاهي به چايي درون سيني انداخت و گفت 

به به اين چايي خوردن داره . پسرم چايي ميخواستي ميگفتي بهار بريزه چرا خودتو به زحمت انداختي  - 
 . ؟ اينجا هم مثل خونه ي خودت باش عزيزم . کاري داشتي بگو

بهار از اين حرف چشمانش تا ته باز شد و اين حرف عزيز خونش را به جوش آورد براي اولين بار لب  
 . به اعتراض باز کرد

 . عزيز مگه من کلفت اين آقا هستم که هرچي بگه من انجام بدم - 

 : آرشام خنديد و رو به عزيز گفت 

مشخصه چقدر بد قلق و تنبله ... خدا روشکر من ياد  زن عمو خدا بداد شوهر بهار جان برسه از االن - 
گرفتم کاراي خودمو خودم انجام ميدم . خيالتون راحت اگر مثل خونه ي خودمون نبود اين چايي االن تو دستام 

 . نبود

 : رو به بهار چشمکي زد و گفت 

 . بهار جان هم بره براي خودش چايي بريزه که منم نوکرش نيستم - 

 :عزيز خنديد و گفت 
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 .حرف حساب جواب نداره بهار خانوم بد اخالق - 

بي رو در بايستي در حضور عزيز ليوان چاي را که مقداري از سرش خورده شده بود را از دست بهار  
 . بيرون کشيد

رفت . باور بهار مات و مبهوت به حرکاتش نگاه ميکرد و چشمانش با ليوان چايي تا لبهاي آرشام باال  
 اين کار برايش

 . سخت بود 

اگر خودش از تشنگي هم ميمرد حاضر نبود از ليوان لب زده ي ديگري آب بخورد . بيني اش را چين داد  
 . و ايش گفت

به سمت ساختمان گام برداشت . همزمان خنده ي عزيز و آرشام به هوا رفت . اين پسر چه طور  
 !ر دل عزيز و آقاجون رخنه کند ؟توانسته بود تا اين حد د

در پسر دوست بودن عزيز که شکي نداشت . اما اينکه او را به آن پسر تازه وارد بفروشد برايش قابل  
 . هضم نبود

براي خودش چاي ليواني ريخت و به جاي قبلش باز گشت . آرشام کنار عزيز روي زمين نشسته بود .  
 . صداي آرام حرف زدنشان را ميشنيد . اما نميفهميد چه ميگويند

 : با شنيدن صداي پاي بهار سکوت کردند . بهار با حرص به آرشام نگاه کرد و گفت 

 اگه مزاحم شدم برگردم ؟ - 

 : آرشام پوزخندي زد و گفت 

 . نه مزاحم هم لطف خودشو داره من که ناراحت نيستم . زن عمو شما که ناراحت نيستين - 

 عزيز از شيطنت آرشام که حسابي سرحال شده بود خنديد و دستش را به سمت بهار دراز کرد و گفت 

: 

 . بيا دختر بد اخالق و اخموي من ... بيا پيش خودم بشين - 

با دستي که آزاد بود دست عزيز را گرفت و کنارش نشست . به روبرو خيره شد . در سکوت به بوته ي  
 گل سرخ

خاطره هايش خيره شد . بغض به گلويش چنگ زد . براي رهايي از آن بغض ناخواسته چاي داغ را به  
 . کرد لبش نزديک

 . با تماس چاي با لبش از جا پريد و کمي از چاي روي لباسش ريخت 

سوختن دل و لبش همزمان شد و اشکش بي اراده سرازير شد . سريع اشکش را پاک کرد . عزيز سرش  
 : را به سمتش گرفت و با ديدن حال بهار ، با مهرباني گفت
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 ! چه کار کردي با خودت ؟ چقدر هولي دختر - 

دستان عزيز نوازشگر، صورت خيسش را لمس کرد و بهار چشم بست تا بيشتر اشکش سرازير نشود  
 . نمي خواست

 . ان چشمان خاکستري شاهد خرابي حالش باشد 

 .ليوان خالي را کنار پايش گذاشت و به عزيز که برخاسته بودو به کارش ادامه ميداد نگاه کرد 

 سوزش دلت بيشتره يا لبت ؟ - 

 . با خشم به او نگاه کرد که خونسرد به روبرو خيره بود 

 . به خودم مربوطه - 

اين يعني به تو چه ي مؤدبانه . اگر سوزش دلت بيشتر بود راهش همون کار کردنه . بايد بتوني  - 
 . فراموش کني

براي خواسته هات بجنگي . تا وقتي بشيني و ديگران  با در جا زدن به هيچ جا نميرسي . ياد بگير 
تصميمشون رو برات ديکته کنن و تو هم سريع گوش کني وضع زندگيت بهتر از اين که نميشه ....بدتر هم 

 . ميشه

 . شما خيلي عالمه ي دهري برو مواظب خواهر خودت باش - 

 ......... اون خودش از پس خودش بر مياد اما تو - 

 . بهار از اين حرف خروشيد و ميان حرفش پريد 

من چي . خيلي بي دست و پا و تو سري خورم ؟! آره هستم چون اين طوري بزرگ شد... تا خواستم  - 
حرف بزنم ، زدن تو دهنم و گفتن هيس ... مگه دختر اعتراض هم ميکنه ؟ تا گفتم نه ...زدن لت و پارم کردن 

 ...... خواسته ي توئهو گفتن آبرومون مهمتر از 

 : نفس عميقي کشيد وگفت 

 تا تکون خوردم مادري رو تو سرم کوبيدن که حتي نميدونم چه شکليه و گفتن نميذاريم مثل اون بشي - 

. 

 . رو به آرشام چرخيد و با بغض و اشک ناليد 

از حفظم اما محيطي که زندگي پس براي من از تفکرات روشنفکريت حرف نزن که خودم همه ي اينا رو  - 
 . ميکنم پرو بالم رو محکم بسته

اگه حفظ بودي ... خودت پرو بالتو باز ميکردي . تو منتظر بودي کيان تو را از اين قفسي که بالتو بسته  - 
نجاتت بده براي همين خودتو باختي . اگه به خودت متکي بودي اين همه داغون نميشدي . دنبال منجي نباش 

 به بال و پر خودت
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 . اعتماد کن و بال هاتو باز کن 

 . رخاست وپشتش را تکاند . بدون نگاه کردن به بهار به سمت عزيز رفتاز جا ب 

بهار نگاهش را به گل هاي روبرويش دوخت و به حرف هاي او فکر کرد . او چگونه ميتوانست از افکار و  
وبيد خواسته هاي او سر در بياورد در حالي که غريبه اي بيش نبود . چرا حقيقت را مدام مانند پتک بر سرش ميک

 .. او که در زندگي او نبوده و نميدانست او در آن خانه چه کشيده که کارش به اينجا کشيده شد

دلش را به کياني سپرده بود، که مدام برايش قصري را به تصوير ميکشيد که او ملکه اش بود . آرامش  
م در نظرش مي آورد که قرار بود و آسايش را برايش برنامه ريزي ميکرد که آرزويش بود . ساحل دريايي را مدا

 . ماه عسلشان آنجا به شيريني سپري شود

چه شد آنهمه رؤياپردازي هاي رمانتيک!! چه ساده بود که با خوش بيني تمام کيان را ناجي خود  
ميدانست و نميدانست روزي قاتل تمام آرزوها و رؤياهايش ميشود . قاتل قلب و روحش ميشود و با گستاخي 

 . برايش تعيين تکليف هم ميکندتمام 

با رفتن آرشام نفس راحتي کشيد و با چشم رفتنش را بدرقه کرد . دلش بيتاب بهنام بود . تنها نيمچه  
مردي که او را با تمام کم و کاستي هايش دوست داشت و او هم دوستش داشت . تنها کسي که دلش برايش 

 ........ تنگ ميشد

با ديدن قامت پدرش در برابر در ورودي و سالم و عليک کردنش با آرشام ، خون در رگهايش يخ زد .  
آمدن اين وقت روز پدرش بي علت نبود . ترس به جانش ريخته شد . از جا برخاست و با زانوهاي لرزان به 

 .استقبال پدري رفت که امروز فهميده بود دوستش دارد و سعي در کتمانش دارد

با هر گامي که نزديک ميشد بيشتر دلشوره به جانش چنگ مي انداخت . احوالپرسي پدرش تمام شد  
 ، متوجه حضور

 . او شد 

با نگاه کردن به پدرش فهميد چقدر دلتنگش بوده وخودش نميدانست . چشمانش در پي نورِ چشمي  
 . خانه ، بهنام بود . سالمي کرد و نزديک شد

 !رم ؟ انگار خيلي خوش ميگذره که ياد بابات و خونه نميکني؟خوبي دخت - 

بهار سرش را به زير انداخت . بهرام بوسه ي کوتاهي روي سرش زد و کنار کشيد .در حالي که سرش  
 . را باال ميکرد تا جواب دهد کيميا را ديد که در آستانه ي در ورودي با آرشام گرم گفتگوست

 تا اينجا تنها و بدون مادرش بيايد ! حواسش را به پدرش داد بايد جواب ميداد باورش سخت بود کيميا 

. 

 . خودتون شرط گذاشتين تا به شرط عمل نکردم نيام خونه - 

 : اخم هاي پدرش در هم رفت و گفت 
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 . شرط متنفيه . ساکت رو جمع کن بريم خونه - 

بهار در دلش ذوق خاصي جوانه زد . براي پدرش مهم شده بود که تا آنجا آمده بود آن هم زمان کار  
 . اداريش

 . چشم . ولي ايکاش بهنام رو مياوردين دلم خيلي براش تنگ شده - 

تا دوساعت ديگه ميبينيش ... تازه از سرکار اومدم با هزار زحمت از مديرعاملمون مرخصي ساعتي  - 
 . گرفتم

 ! به به بهرام جان .... خوش آمدي مادر جون بيا تو ببينمت .چه عجب از اين طرفا - 

عزيز با بهرام روبوسي ميکرد که کيميا و آرشام وارد باغ شدند . بهار با اخم نگاهش کرد . هنوز نرفته  
 : برگشت . آرشام به بهرام و عزيز نگاهي کردوبي توجه به بهار، گفت

 . با اجازه تون من خودم کيمياخانوم رو ميرسونم بايد قبلش دو سه جا سر بزنيم - 

 : بهرام گفت 

 موردي نداره . کيميا هم براي همين کار اومده بود . کيميا به موقع برگرد خونه که مادرت دلواپس نشه - 

. 

چرخيد . با آن دو سالم و احوالپرسي کيميا لبخندي زد و در حالي که چشم ميگفت به سمت بهار و عزيز  
کرد . بعد از روبوسي با عزيز، عذر خواهي کرد و با خوشحالي همراه آرشام از باغ خارج شد . بهرام که نگاه 

 متعجب عزيز را ديد

 : لبخند زد و گفت 

 چيزي شده عزيز ؟ - 

 ... نکنه اين دوتا هم بينشون خبريه ؟اين دختره چش بود ؟ تا حاال سابقه نداشته تنها بياد اينجا  - 

بهار بي خيال و آرام به گفتگوي آن دو گوش ميداد . اما پدرش تمام حرکاتش را زير نظر داشت . لبش  
 : را تر کرد و رو به عزيز گفت

براي طراحي دکوراسيون محل کار اين پسره اومده ... اومده طرحي که زده رو نشون بده و وسايل مورد  - 
 نيازش

 .رو بخرن 

 . عزيز دستش را پشت کتف بهرام گذاشت و رو به جلو هل داد 

ينجايي برميگرده بيا بريم يه چايي بخور تا خستگيت در بره . االن آرشام برسه تو باغشون آقات بفهمه ا - 
 . . اون سري نموندي آقات دلخور شد
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وارد ساختمان شدند . بهار به سمت آشپزخانه رفت و با دو چاي ليواني باز گشت .بهرام لبخند کمرنگي  
 : زد وهمان طور که ليوان را بر مي داشت گفت

 ديگه خستگيات در اومد ؟ - 

 .بله بابا - 

 . خوبه ... بشين براي آزمون ارشد بخون - 

بهار سرش را پايين انداخت و چيزي نگفت . ميدانست چرا پدرش چنين حرفي زده . بايد به جاي کار  
کردن دوباره به درس و دانشگاه فکر ميکرد . اما بهار ديگر آن بهار گذشته نبود .بايد از يه جايي شروع ميکرد . 

 : دو گفتلبش را با زبان تر کر 

 بابا مادرم االن کجاست ؟ - 

بهرام خشکش زد . چنان با شتاب سرش را باال آورد که صداي ترق و توروق مهره ي گردنش به گوش  
 . بهار هم رسيد

همان طور مات و مبهوت به بهار خيره شده بود . در عمق چشمان بهار به دنبال جواب سوالش ميگشت  
 : بهار آب دهانش را قورت داد و گفت« يکني؟ چي شنيدي که سوال م» 

 خيلي دوست دارم بدونم مادرم االن کجاست و چرا توي اين همه سال دنبال من نيومده ؟ - 

 : با صدايي که از ته چاه بيرون ميومد غريد 

 . تو فکر کن مرده - 

 . اگه مرده قبرشو نشونم بده - 

 :ليوان چاي را با ضرب روي ميز کوبيد . از جا برخاست وبا خشم فرياد زد 

 کدوم نسناسي بهت شرو ور گفته که فيلت ياد هندوستون کرده ؟ - 

 : عزيز دستش را روي بازوي بهرام گذاشت و او را آرام کرد و بانرمش مادرانه گفت 

 . ين همه خشم و عصبانيتت ديگه چيه . چاييتو بخورآروم باش عزيزم. بچه سوالي داره و پرسيده ا - 

 : رو به بهار کرد و گفت 

 . دختر جون تو هم به جاي اين سواال برو ساکت رو بچين تا چيزي جا نمونه - 

با رفتن بهار به اتاق عزيز به آرامي حرفهايي که بين آنها زده شده بود را برايش تعريف کرد . کم کم  
 آتشفشان در حال فوران

 .بهرام رو به سردي گذاشت . با خستگي چشمانش را بست و سرش را به تکيه گاه مبل تکيه داد 
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ر هم مجبور شود تکه اي از وجودش را بخاطر يک دل او هم پر از ترس و دلهره بود . ترس اينکه اين با 
اشتباه ديگر از دست بدهد . اما از آينده خبر نداشت و نميدانست از هر چه بيشتر بترسي حتما بر سرت آوار 

 . ميشود

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

تنهايش  يک هفته از برگشتنش گذشته بود . فضاي خانه تا حدي آرام و ساکت بود . بهنام لحظه اي 
 نمي گذاشت . گاهي

 بهار از اين چسبيدن بيش از حد بهنام به خودش کالفه ميشد . براي لحظه اي تنهايي به هر دري ميزد 

. 

برايش از هر چيزي مهمتر دانستن موقعيت مادرش بود . در اين چند سال از ترس پدرش جرأت سوال  
کردن نداشت . گاهي اصال فراموش ميکرد که در مورد مادرش فکر کند. هيچ خاطره اي وجود نداشت تا با ياد 

دلش را بسوي پناهي ديگر آوري آن دلتنگ کسي باشد که در بطنش رشد کرده بود .اما فشارهاي اين چند ماهه 
 . بنام مادر سوق ميداد

در حال کار با لب تاپ بود که گوشيش به صدا در آمد . باديدن شماره ، اخم هايش در هم کشيده شد  
. يک هفته از حرفها و نگاه هايش راحت بود . با بي حوصلگي دست روي صفحه ي گوشي کشيد . با سالم 

 آرامش جواب سرد مخاطبش را

 . دريافت کرد 

 امري داشتين ؟ - 

 براي شغلت چه کار کردي ؟ - 

 . هيچي - 

 . اون همه حرف براي ديوار ميزدم يه تَرَکي بر ميداشت . نميدونستم انقدر بي عرضه اي - 

 آقاي فرهمند لطف کنين حد خودتون رو بدونين . مگه من با شما شوخي دارم ؟ - 

 . منم شوخي نکردم . جدي جدي گفتم - 

 دايه ي دلسوزتر از مادر شدين ! دارم کم کم شک ميکنم . شما کي هستين ؟ - 

من آرشام فرهمند از عموزاده هاي پدرتم . نميدونستم اينو هم نميدوني ... اي بابا بايد پاشم بيام  - 
 ........ اونجا

ه دو کردنا رو ندارم . اگه حرف ديگه اي ندارين من قطع ميکنم بس کنين . من حوصله ي اين يک ب - 
 . ؟دارين مزاحمم ميشين

فکر کنم تو فقط در برابر من بلدي جبهه بگيري و هر چي تو دلته نثار من کني . خوبه من هر هفته  - 
 . زنگ بزنم و از هر کي دلت پره سر من تالفي کن
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 : شست . اما زود جمعش کرد وگفتاز لحن شوخ آرشام لبخند روي لبش ن 

 . خودتون مقصرين - 

حرف آخرو ميگم و قطع ميکنم . اگه تا روز جمعه خبر رضايت باباتو بهم دادي که هيچي وگرنه منتظر  - 
 . من باش که عصر جمعه مزاحمتون ميشم

 ..........الزم نکرده شما - 

همين که گفتم . من از تو اجازه نگرفتم فقط هشدار دادم . خبر بدي من راحترم . فکر نکن بيکارم يا  - 
 .خوشم مياد بيام اونجا و دختر بي عرضه اي مثل تو رو ببينم . فعال باي

 : بهار با حيرت به گوشي نگاه کرد و زمزمه کرد 

 . اين ديگه کيه ... ديوونه - 

 : ستانه ي در ايستاد و گفتبهنام در آ 

 . آبجي مامان کارت داره - 

 . االن ميام - 

ذهنش درگير حرف آرشام بود . چگونه بايد پدرش را راضي ميکرد . اگر آرشام روز جمعه مي آمد پدرش  
چه فکري در موردش ميکرد . مخصوصا عمه اي که هنوزم سالمش را به زور جواب ميداد، چه داستاني برايش 

 . ميساخت

بود .چشمانش روي کاهوهاي درون سالمي کرد و وارد آشپزخانه شد . رؤيا در حال درست کردن ساالد  
 . دست رؤيا ثابت مانده بود و فکرش در جايي ديگر مشغول بود . مستأصل دنبال راه چاره بود

 . صداي رؤيا او را از عالم خويش بيرون کشيد 

 بهار حواست کجاست ؟ - 

ؤيا عصبي شده بود. با بهار گيج و منگ نگاهش روي چهره ي عصبي رؤيا ثابت ماند . نميدانست چرا ر 
 : گيجي گفت

 مگه چي شده ؟ - 

 . يه ساعته دارم ميگم براي روز جمعه مهمون داريم بايد اتاقا رو مرتب کني - 

 : دل بهار هري ريخت پايين با دلهره گفت 

 قراره کي بياد ؟ - 

خواهر و برادراي من ميان . اميدوارم اين بار ديگه مثل آدم به دورا خودتو توي اتاقت حبس نکني که  - 
 . من حوصله ي اين لوس بازيا رو ندارم . ناراحتي زودتربرو خونه باغ
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 : صداي پدرش را از پشت سرش شنيد 

 ! نيست کهغلط ميکنه تا تقي به توقي ميخوره بره خونه باغ . ديگه بچه  - 

 : رو به بهار کرد و گفت 

روز جمعه مرتب و باوقار در جمع خانواده حاضر ميشي . هر حرکتي ببينم ....هر کس مقصر باشه من  - 
 ميدونم و اوني

 . که تنش ميخاره 

بهار سردرگم به حرفايي که از چپ و راست به گوشش ميرسيد ، گوش ميداد و مانده بود چه بگويد .  
 تنها راه تمام شدن

 .اين قائله ، گفتن کلمه ي هميشگي بود 

 چشم هر چي شما بگين ... بابا ميشه با هم چند لحظه حرف بزنيم ؟ - 

 .بيا تو اتاقم ببينم چي ميگي - 

گاه آشپزخانه فاصله گرفت و منتظر بهار شد . بهار از کنار پدرش گذشت و وارد اتاق شد . وسط از در  
اتاق ايستاده بود . از دلهره جانش به لبش رسيده بود . از فکر اينکه روز جمعه پسره ي فضول وارد خانه شود و 

 آبرويش را در جمع فاميل ببرد ،

 . مو به تنش سيخ ميشد . بايد از همان لحظه تالشش را ميکرد تا دو روز ديگر نتيجه بگيرد 

با بستن در قلبش از ترس فرو ريخت . پدرش از کنارش گذشت و لبه ي تخت نشست و با نگاهي  
 کنجکاو به صورت

 : رنگ پريده ي بهار گفت 

 مشکلي پيش اومده ؟ - 

 ......... ... نميدونم چه جوري بگم ؟... بابا ببخشيد ... ببخشيدراستش نه...بله  - 

 دِ ... بگو ديگه ... چي شده که الل موني گرفتي؟ - 

 ........... بابا من ميخوام ... ميدونين من ميخوام - 

 اَه ... بگو ديگه معلوم نيست چيه که خودت ميدوني داري چه غلطي ميکني که جرأت گفتنش رو نداري - 

. 

بهار نفس عميقي کشيد و دستانش را در هم قفل کرد تا از لرزشش جلوگيري کند . در دلش خدا رو  
 صدا کرد . روي زمين

 : . لبش را با زبان تر کرد و گفت روبروي پدرش نشست تا لرزش زانوهايش باعث سقوطش نشود 
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 راستش بابا من ميخوام ... برم سرکار . از خونه نشيني خسته شدم... راستش ميخوام سرم گرم بشه - 

. 

 : بهرام با دقت به صورت بهار نگاه کرد و گفت 

 . اگه پول الزم داري بگو خودم ماهانه به حسابت ميريزم - 

 . کار نشستن خسته شدمنه بابا . از بي  - 

 . به رؤيا تو کار خونه کمک کن که در آينده هم به دردت بخوره - 

 :بهار انگشتان دستش را بيشتردر هم فشرد و با صدايي که به زور شنيده ميشد گفت 

 . اون کارو که هميشه انجام ميدم. يه کاري ميخوام که در مورد رشته م باشه . يا شبيه اون باشه - 

سرخ شدن صورت بهرام نشانه ي خوبي نبود . هر آن منتظر فريادش بود . سرش را به آرامي باال گرفت  
 :و گفت

رستي پيش مامان تا از شرم خالص بابا اگه خيلي باعث ناراحتيتون هستم و مزاحمم ميتوني منو بف - 
 ...بشي

 ....... يا ميتونم خودم تنها 

 . صداي فرياد بهرام صدايش را در گلو خفه کرد 

 .خفه شو بهار ... اگه کار کردن انقدر برات مهمه ميتوني سايت بزني و تو خونه کار کني - 

 : بهار کم کم جرأت پيدا ميکرد. در چشم پدرش نگاه کرد وگفت 

 . اونقدر تجربه ندارم که بتونم با راه اندازي يه سايت کارمو شروع کنم. ميخوام در اجتماع باشم - 

فکر ميکني در اجتماعِ پر از گند و کثافت چي در انتظارته که ميترسي ازش عقب بموني ؟ هيچي جز  - 
 ............و خرد شدن شخصيتت نصيبت نميشه . فکر کردي براي چي دخترا رو استخدام ميکنن ؟ داغون شدن

 : کالفه از روي تخت بلند شد و عرض اتاق را قدم زد . ايستاد و گفت 

اونا براي اينکه حقوق کمتر بدن و بيگاري بيشتر از دخترا بکشن شماها رو استخدام ميکنن . چرا  - 
ه يه شرکت معتبره کارمنداي زنش به اندازه ي انگشتاي يه دستم نيست ؟ چون پول خوب ميده و شرکت ما ک

 .مهندساي کاربلد رو استخدام ميکنه

 . جاهاي ديگه اينطور نيست ميخوان پول کم بدن و کار بيشتر تحويل بگيرن 

 . اما بابا قبول کنين که همه ي دخترا بي عرضه نيستن - 

 . يعني تو خيلي با عرضه اي؟! عرضه تو دو ماه پيش تو همين خونه ديدم - 
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 بهار از روي زمين بلند شد و روبروي پدرش ايستاد . سرش را پايين انداخت و با مظلوميت خاصي گفت 

: 

ن و بابا تا حاال ازتون خواهشي نداشتم . اما االن دارم ... خواهش ميکنم ... يه کم هم به فکر م - 
 خواسته هاي

من باشين . منم دوست دارم براي آينده ي خودم تصميم بگيرم . براي هدفي که دارم تالش کنم ...  
 دلم ميخواد

 . شما هم منو درک کنين 

 : دل بهرام از مظلوميت دخترش به درد آمد . بالحن نرمتري گفت 

 . فکرامو بکنم بهت خبر ميدم - 

بهار شوکه شد . باورش سخت بود که پدرش به اين راحتي نرمش نشان دهد . با حيرت پدرش را نگاه  
 . کرد . از شوق زياد گونه ي پدرش را بوسيد . آخ جون بلندي گفت و خوشحال از اتاق خارج شد

مادرش اطالعات  بهرام در فکر فرو رفت . مي ترسيد خارج از خانه راهي براي بهار باز شود تا بيشتر از 
 . به دست آورد

ميدانست با شرطي که براي آرشام گذاشته او حرفي به بهار نميزند اما کنجکاوي هاي جديد بهار او را  
 . ترسانده بود

 . از طرفي محدود کردن بهار هم نتيجه ي عکس ميداد 

نست چرا دچار چنان جنوني شده از شبي که او را کتک زده بود دردي روي قلبش سنگيني ميکرد . نميدا 
 بود که

 . بهارش را به آن روز نشانده بود . نميخواست دوباره او را از خود برنجاند 

با شناختي که از دخترش داشت ميدانست تا بهار به چيزي نياز نداشته باشد آن را بيان نمي کند . اما  
 . از آينده ميترسيد

ش به زندگيشان يک خواب راحت نداشت، از طرفي بهناز با نيش و کنايه با باز شدن پاي آرشام و پدر  
 . دمار از روزگارش در آورده بود

دلهره ي وجود اين فاميل دردسرساز که تهديد بزرگشان همان پسرک بي پروا و گستاخ بود که با دانستن  
 . گذشته از او باج ميگرفت ، برايش آرام و قرار نگذاشته بود

ديگر خوب و بد کارهايش را درست درک نمي کرد.به راستي تا به کي ميتوانست گذشته را پنهان کند  
 ؟ وقتي بهار ازدواج ميکرد باز هم منتظر شنيدن حرفهاي او ميشد يا خودش پي حقيقت ميگشت ؟

رست را ترس از دست دادن بهار مانند ماري دور زندگيش چنبره زده بود ولي ياراي تصميم گيري د 
 . نداشت . ميدانست بهار موضوع را بفهمد کنارش نمي ماند
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 ******************* 

روز جمعه فرا رسيد . از صبح تا ظهر پا به پاي رؤيا کار کرده بود . خانه از تميزي برق ميزد . بوي عطر  
ولين بار بود که اين همه ذوق و شوق غذا مشامش را نوازش ميکرد. لبخند از روي لبان بهار دور نميشد . براي ا

 . داشت

اجازه رفتن به سرکار را صبح از زبان رؤيا شنيده بود . گفته بود پدرش با او شرط و شروطي هم دارد .  
 . منتظر بود پدرش لب باز کند و ازشرايطش بگويد

خودش ميدانست هر شرطي بگويد قبول ميکند تا از اين زندان تنهايي نجات پيدا کند . از اين که با  
 پافشاري به

خواسته اش رسيده بود از ته دل شاد بود . احساس پيروزي ميکرد و اين احساس ، برايش لذت بخش  
 .بود

ميدانست . تازه در يافته بود چيزي در گوشه اي از ذهنش اين شادي را مديون آن مرد سمج و فضول  
 . که بدون حمايت ديگران به آن رسيده چه دلنشين تر از زمانيست که بخاطر حمايت ديگري به آن برسد

صداي آيفون خبر از آمدن مهمان هايي ميداد که براي بهار حضورشان خوشايند نبود .اماامروز بخاطرحال  
 خوبي که داشت

 . . هيچ کس و هيچ چيز نمي توانست اين حال خوبش را زايل کند برايش روز خوبي بود 

با سالم سالم مهمانها شالش را روي سرش محکم کرد . کنار رؤيا ايستاد و سالم داد . خواهر و دوزن  
 : برادر رؤيا با تعجب به بهار خيره شدن و بعد از سالم و احوالپرسي ، ريما خواهر رؤيا گفت

 . ن به جمال شاهزاده خانوم روشن شدبه به چشممو - 

 : رو به بهرام کردو گفت 

 بهرام خان اين حضور غافلگيرانه رو مديون چي هستيم ؟ - 

نرسيده نيش و کنايه آغاز شده بود . همه ميدانستند بعد از اينکه بهار به پسر ريما جواب رد داد آن دو  
 . مانند کارد و پنير بودند . براي همين بهار مدتها بود در جمع اين خانواده حاضر نميشد تا نيش و کنايه نشنود

 : بهرام سرش را تکان داد و گفت 

 . گذشته ها رو دور بريزين و امروز رو خوش باشين ريما خانوم لطفا - 

 : رو به رؤيا کرد و با اخمي گفت 

 . رؤيا ميدونه من اعصاب ندارم . اميدوارم موردي پيش نياد که باعث شرمندگي من بشه - 

 . ريما نيشخندي زد و از کنارش گذشت . بهار از اين حمايت پدرانه در دلش قند آب ميشد 
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اما دختران ريما و پسر دردانه اش بچه مارهايي بودند که راه نيش زدن را از مادرشان خوب ياد گرفته  
 . بودند

هر کدام با ناز ، پشت چشمي برايش نازک کردند و با سالم آرامي از کنارش گذشتند . بهار هم مانند  
 خودشان رفتار

 . ه ميباشدميکرد . برايش مهم نبود نظرشان در مورد او چ 

سالها بدون دليل قضاوتش کرده بودند. به رفتارشان عادت داشت . بعد از احوالپرسي با برادران و ديگر  
 .افراد خانواده به آشپزخانه پناه برد

شربت را در ليوان هاي پايه بلند ريخت و براي پذيرايي از آشپزخانه خارج شد . بهنام با ديدن اوضاع  
 يشخانواده ي مادر

 : از جا برخاست . سيني را از دست بهار گرفت و آرام گفت 

 . آبجي تو برو بشين خودم تعارف ميکنم - 

 : بهار اشک ذوق از محبت برادر نوجوانش در چشمانش حلقه زد و گفت 

 . ممنون داداشي خودم پذيرايي ميکنم - 

 : بهنام اخمي کرد و آرام گفت 

 . برو بشين نميخوام جلوي اين فاميل دوال بشي و چيزي تعارفشون کني - 

بهار با خوشحالي سيني را به دست بهنام سپرد و کنار پدرش نشست تا از نگاه هاي رامين و نيش و  
 . کنايه هاي خواهرانش راحت باشد . اما ريما زبانش آرام نمي گرفت

ربيت کني که بتونه از مهمونات پذيرايي کنه . خدا بداد پسري برسه رؤيا جون عرضه نداشتي يه دختر ت - 
 . که داماد اين خونه ميشه

 : بهرام زير لب ال اله اال الله گفت و رؤيا براي اينکه شر درست نشود گفت 

 . ريما جون بهنام بخاطر عالقه ش به خواهرش ميخواد کمکش کنه - 

 : بهنام بدون فکر کردن رو به خاله اش کرد و گفت 

 . آبجي من که نبايد جلوي هر کسي دوال راست بشه - 

 . خشم نگاه ريما، رؤيا را بر آن داشت تا حرف را عوض کند 

 راستي رامين جان از محل کار جديدت راضي هستي ؟ - 

ها از روي بهار برداشته شد . نفسش را آسوده رها با همين جمله و تعاريف رامين از محل کارش نگاه  
 کرد و به آشپزخانه
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 .پناهنده شد 

ظرفهاي ناهار را خشک کرده و در کابينت ميچيد که زنگ آپارتمان زده شد . يعني کسي پشت در بود  
 . که از طبقه ي پايين ، پشت در خانه آنها آمده بود

با خيال راحت در را باز کرد و با چهره ي سرد و خشن آرشام مواجه شد . نفس در سينه اش حبس  
شد . فراموش کرده بود به او خبر بدهد . هر چند که اصال برايش مهم هم نبود. اما چهره ي برزخي آرشام ترس 

 . به دلش انداخت

 : با ترس نگاهي به پشت سر انداخت و آرام گفت 

 . روخدا برو مهمون داريمتو - 

 : آرشام مانند خودش آرام گفت 

 .من با مهموناتون کاري ندارم بگو بابات بياد دم در - 

 . بابا قبول کرد. ديگه نيازي نيست شما دخالت کني - 

 : آرشام نيشخندي زد و گفت 

 -  ً  .جدا

 : بهار با التماس نگاهش کرد و گفت 

 .................اگه بابام بفهمه من با حرف شما ازش اجازه گرفتم اجازه مو لغو ميکنه . خواهش ميکنم - 

 بهار کيه دم در ... چرا دعوتش نميکني بياد داخل ؟ - 

بهار از جلوي در کنار کشيد و پدرش رودروي آرشام قرار گرفت . اخم هايش در هم رفت . آرشام لبخندي  
 . زد

 : دستش را جلو آورد و گفت 

سالم بهرام خان اومده بودم خودتون رو ببينم که مهمون دارين و مزاحم نميشم . فقط يه عرض  - 
 . خصوصي دارم که وقت ديگه مزاحمتون ميشم

 موضوعي پيش اومده ؟ - 

 .کار مهمي پيش اومده که بايد حتما با هم حرف بزنيم - 

رنگ بهار پريد ، از اين عرض خصوصي که از زبان آرشام بيرون آمد. در دل کلي لعن و نفرين نثارش  
 . کرد . با اخم وبدون خداحافظي از جلوي در کنار رفت

 : رؤيا با ديدن رنگ و روي پريده ي بهار نزديک آمد و به آرامي گفت 

 چه گندي باال اوردي که رنگت اينجور پريده ؟ - 
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بغض راه گلويش را گرفت . سري تکان داد و به اتاقش پناه برد . روي تخت نشست و موهايش را به  
 . چنگ کشيد

 تا به کي بايد جواب هر رنگ به رنگ شدني را پس ميداد ؟ 

دردهايي که در دلش بود هيچ همدرد و سنگ صبوري نداشت . اما به اندازه ي کافي زخم زن و دلشکن  
 . دورش ريخته بود

صداي ويبره ي گوشي حواسش را به سمت گوشي کشاند .نام کيوان بعد از مدتها دل نازکش را تلنگري  
 . زد . بي معرفتي نثار کيوان کرد . پيام را باز کرد

م . خوبي بهار؟ نميدونستم برگشتي خونه .خيلي بي معرفت شدي که بهم خبر ندادي . از دستت سال » 
 «شکارم خيلي زياد

 . دوباره گوشي در دستش لرزيد و پيام جديد رسيد 

 «!بهار اين پسره اومده باال چه کار؟ » 

 . بهار دلش نيامد جوابش را ندهد 

نطينه به سر ميبرم پس فهميدن تو دردي رو دوا نمي کرد . اون پسر با سالم . خودت ميدوني در قر  » 
 « بابا کار داره

 . سريع جوابش رسيد 

بهار متاسفم که اين فاصله بينمون افتاد . کمي صبور باش کيان که بره همه يادشون ميره و وضع  » 
 « بهتر ميشه

بغضش ترکيد . اشک روي گونه اش سرازير شد . او هم از رفتن کيان ميگفت . انگار نه انگار بهاري  
 . وجود داشته و هست

کيوان که فهميده بود کيان با او چه کرده پس چرا با يادآوري اين موضوع داغ دلش را تازه ميکرد . ضربه  
 . اي به در خورد

 .را روي سرش کشيد سريع اشکش را پاک کرد . شالش 

 بله ؟ - 

 !خانوم خوشگله تنهايي - 

الي در باز شد . سر رامين به اتاق سرک کشيد . بهار با ناراحتي از جا برخاست و به طرف در رفت .  
 طوري ايستاد که

 . راه وارد شدن رامين بسته شود 

 امرتون ؟ - 
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 دلم گرفت چرا خودت رو انقدر از ما قايم ميکني ؟ - 

 . سرم درد ميکنه و حوصله سروصدا ندارم اومدم استراحت کنم - 

 . پس ميام پيشت تا تنها نباشي - 

 : چشمانش را گرد کرد و با خشم گفت 

 . خيلي پرروئي ... برو تا بابام نديده - 

 : وقيحانه خنديد و با دست در را با فشاري باز کرد . سريع وارد اتاق شد و گفت 

 . خوشبختانه باباجونت رفع زحمت کرد و با اون پسره رفت بيرون - 

 : بهار از ترس مثل بيد مي لرزيد . آب دهانش را به زحمت قورت داد و گفت 

 . برو گمشو بيرون . وگرنه جيغ ميزنم - 

 : رامين اطراف اتاقش را نگاهي انداخت و گفت 

 ...... خب بزن . هر کس در باز کنه ميفهمه من مشکلي ندارم . نه نزديکت شدم - 

 : با نگاه معنا داري گفت 

 . نه کار خالف شرع انجام ميدم . تازه آبروي خودت ميره که ميخواستي همه رو دچار سوءتفاهم کني - 

 خيلي رو داري . من که کاري با شما و خانواده تون ندارم چي از جونم ميخواي ؟ - 

 . هيچي ... فقط ميخوام کمي حرف بزنيم . فکر نکن خيلي تحفه هستي و اومدم به پات بيوفتم - 

 : خنديد و گفت 

 . خدا روشکر از تو بهترش انقدر دورم هست که حريص گاگولي مثل تو نباشم - 

 خداروشکر . پس براي چي اومدي تو اتاقم ؟ - 

 اومدم بپرسم اون پسرعمه ي سوپرمنت کو ؟ - 

 : دوباره زير خنده زد و گفت 

 االن از خاله شنيدم اخر هفته ي ديگه عقدکنون و نامزديشه ... خيلي خوشم اومد محل سگت نذاشت - 

. 

 . خيلي به خودت مغرور شده بودي . بايد يکي فس دماغت را در ميورد 

 . خب حاال که خوشحال شدي و ابراز شادي هم کردي بفرما برو بيرون - 

رامين همينطور که تو اتاق قدم ميزد رفت کنار پنجره و به حياط نگاه کرد . بهار از فرصت استفاده کرد  
 . واز اتاق خارج شد
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 . که از اتاق بيرون زد . سينه به سينه ي ريما شد . صورتش از خشم سرخ شده بودهمين 

 : ريما خنديد و گفت 

 از چي انقدر سرخ شدي ؟ - 

 . هيچي - 

راهش را باز کرد و در کنار بهنام ، تنها پناه مردانه اي که با وجود کوچک بودنش خيلي بزرگ بود ، قرار  
 . گرفت

 . تمام تالشش را ميکرد تا چشم در چشم اين فاميل اجباري نشود . دلش مثل سيرو سرکه ميجوشيد 

 . از اينکه پدرش با آرشام بيرون رفته بود دلشوره داشت . حالت تهوع گريبانش را گرفته بود 

 . ش شدچرا ساعت انقدر دير ميگذشت و اين مهماني تمام نميشد .حيف که تمام حال خوشش ناخو 

 . به او روز خوش نيامده بود 

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

 : به مرد اخموي روبرويش نگاه کرد و گفت 

خودتون ميدونين اگه پاي قانون وسط بياد حق رو به اون ميده . پس بهتره خودتون با آرامش  - 
 اختالفاتتون

 . رو حل کنين 

 . مشکل من خود اونه ... نميتونم دخترمو بفرستم بره جايي که اميد برگشتشو ندارم - 

 ........ پس اگه اينطوره من پرونده هاشو ميارم همينجا تا بتونن تو همين شهر همو ببينن - 

ايي که به بهرام با خشم از روي صندلي برخاست و روي ميز کوبيد .ليوان آب به روي زمين افتاد . با صد 
 : سختي کنترل ميکرد باال نرود گفت

 ! تو قول دادي ... قول مردونه دادي چيزي بهش نميگي . اين حرفا رو نگفته بودي - 

تقصير من نيست . نمي دونستم کار به اينجا ميکشه . االن هيچ کاري از دستم براي شما بر نمياد .  - 
 .................. اگه تا االن سکوت کردم بخاطر خود بهار بود که ضربه ي روحي نخوره . اما اين اتفاق تمام

 : بهرام با ناراحتي و خشم به صورت آرشام خيره شد و گفت 

 . اول بايد خودم ببينمش . اون وقت فکرامو ميکنم و بهتون خبر ميدم - 

خودتون ميدونين زياد وقت ندارين . آخر هفته ي ديگه نامزدي آرميتاس وقتي تو اون جشن همو ببينن  - 
 !نميتونين جلوشو بگيرين . اين همه سال بهش ظلم کردين بس نيست ؟
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کستري روبرويش کرد . نفسش را با حرص بيرون داد . دستي بهرام با خشم نگاهي به چشمان خا 
 . پشت گردنش کشيد . خودش را لبه پرتگاهي عميق ميديد و هيچ راه نجاتي نداشت

ميدانست با ديدن الهه قلبش ياراي طپيدن نخواهد داشت . تمام ياخته هايش در تب گذشته ميسوخت  
 . . واي از روزي که الهه لب باز ميکرد

دلش مانند آتشفشان در حال فوران شده بود . قلبش تير ميکشيد . رنگ صورتش به کبودي ميزد . لب  
باز کرد حرفي بزند اما اکسيژن کم آورده بود به نفس نفس افتاد هر لحظه بيشتر دنيا در پيش چشمانش تيره 

 . و تار ميشد

 . صداي آرشام در گوشش پيچيد 

 ...... ـ بهرام خان ... بهرام خان 

همزمان با سقوِط بهرام، آرشام دستان پر قدرتش را حايل کرد و مانع سقوطش شد . با فرياد آرشام از  
 . طرف کارکنان کافه با اورژانس تماس گرفته شد

 : آرشام درمانده به صورت کبود بهرام نگاه کرد وگفت 

 .ه کار کنم ... عجب غلطي کردمـ آخه منه لعنتي اين وسط چ 

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

بهار از در خانه بيرون زد . به سمت ايستگاه اتوبوس حرکت کرد . با ديدن اتوبوس پا تند کرد تا به آن  
برسد . اما فاصله ي زياد باعث شد جا بماند . صداي ترمز ماشيني در پشت سرش او را ترساند . کمي عقب 

 .ايي او را به نامش صدا کردکشيد .صداي آشن

برگشت و با ديدن کيوان نفس راحتي کشيد . کيوان کمي به سمت پنجره خم شد و در را برايش باز  
 : کرد و گفت

 . بپر باال منم دارم همون جا ميرم - 

 : بهار در ماشين را بست و گفت 

 . ممنون خودم ميرم - 

 . بي حرف ديگري به سمت ايستگاه اتوبوس حرکت کرد . ميدانست ديگر در اين خانواده جايي ندارد 

وقتي کيان بدون هيچ نگاه ،گوشه ي چشمي به او ، فقط رؤيا و بهنام را دعوت به نشستن در ماشينش  
 کرده بود و

 ...غيراو را به حساب نياورده بود ، فهميد بايد به خودش متکي باشد وال 

هر چند تعارف رؤيا به بهار معنا نداشت وقتي صاحب ماشين شخص ديگري بود . شخصي که روزي  
 . دنياي بي او ، برايش معنا نداشت ، حاال در دنياي او جايي حتي به اندازه ي دختر دايي نداشت
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 : کيوان عصبي از ماشين پياده شد . با چندگام بلند خودش را به بهار رساند و گفت 

اين مسخره بازيا يعني چي ؟! ميگم راهمون يکيه ... خوشت مياد اين اتوبوس اون اتوبوس کني تا به  - 
 مقصد برسي ؟

 : بهار بي تفاوت شانه اي باال انداخت و گفت 

ببينه و آبرو برام نذاره . فکر ميکني نشنيدم در اين مدتي که منه بدبخت تو خونه که عمه منو و تو رو  - 
 .باغ تو تنهايي خودم جون ميدادم چيا پشت سرم گفته ... برو کيوان ... تو هم نشو زخمي روي زخماي قبليم

 : فتکيوان با ديدن دانه هاي درشت عرق روي پيشانيش و رنگ زردش با حرص بازوي را کشيد و گ 

دختره ي سرتق با اين حالت تا اونجا سالم نميرسي ... بيا با هم بريم ... همزمان با هم نميريم تا  - 
 کسي نفهمه

 .با من بودي 

دستش را کشيد و به زور او را سوار ماشين کرد . در را محکم به هم کوبيد و خود با سرعت ماشين را  
 . دور زد و سوار شد

 : سوئيچ را چرخاند و با روشن شدن ماشين گفت 

 .اگه من حريف تو فنچ ريزه ميزه نشم به درد الي جرز ديوار ميخورم - 

بهار از استرس شديدي که دچارش بود حالت تهوع گرفته بود . لرزش دست و زانوهايش هم جاي خود  
 داشت .به روبرو

 : نه اش جاري شده بود زمزمه کردخيره شد و در حالي که اشک داغي روي گو 

حالش خوب ميشه ؟...واي اگه دير رسيده بود چي ميشد ؟ دارم ديوونه ميشم کيوان ... دلشوره پدرمو  - 
 . در آورده

دستانش را در هم قفل کرده بود . فشار زيادي که به انگشتانش وارد ميکرد بند انگشتانش را به رنگ  
 . سفيد در آورده بود

 . کيوان تمام حرکاتش را زير نظر داشت ميدانست چه فشاري را تحمل ميکند . دردش را ميدانست 

با وجود رؤيا ، بهرام تکيه گاه و پناهش بود . کوچکترين صدمه به بهرام او را زمين گير ميکرد . اما هيچ  
 . راهي براي آرام کردنش سراغ نداشت

 . که به خير گذشت . پس اين همه نگراني بي مورده بهار آروم باش ... خدا رو شکر - 

 : بهار ديگر نتوانست خوددار باشد . به هق هق افتاد و گفت 

 . از وقتي خبر رو شنيدم هزار بار مردم و زنده شدم . بابام طوريش بشه منم ميميرم - 



 

 
112 

 . خدا نکنه دختر ... زبونتو گاز بگير - 

ن ناراحت به روبرو خيره شد و بر سرعتش افزود . نيم ساعت نشد که به گريه امانش نداد. کيوا 
 . بيمارستان رسيدند

 : روبروي در ورودي بيمارستان نگه داشت رو به بهار کرد و گفت 

 . تو برو توي بيمارستان . تا من جاي پارک پيدا کنم يه چند دقيقه اي طول ميکشه - 

بهار سرش را به سمت پايين تکان داد . تشکر کرد و پياده شد . با عجله به سمت اورژانس بيمارستان  
 . دويد

گيج و منگ به اطراف نگاه کرد . مانده بود از کدام طرف برود . لحظه اي ياد رؤيا افتاد . شماره ي رؤيا  
 . را گرفت

ديدن يکي از خدمه ي بيمارستان آدرس اتاق سي فهميد تو قسمت سي سي يو بستري شده بود . با  
 .سي يو را پرسيد

 . از آسانسور که بيرون آمد رؤيا و بهناز و کيان و آرميتا را پشت در اتاق ديد . به سمتشان دويد 

 . اشکهاي فراري از چشمانش راه خود را پيدا کرده و مجالي براي ديدن تصوير واضح به او نميداد 

 : ن ايستاد و با بغض و گريه گفتنزديکشا 

 حال بابام چطوره ؟ - 

 : رؤيا با ناراحتي او را در آغوش کشيد و کنار گوشش گفت 

 . نگران نباش ... خدا رو شکر به خير گذشته . االنم نميذارن بريم ببينيمش - 

 : هق هق بهار در آغوش رؤيا دل بهناز را نرم کرد . با دلسوزي او را از بغل رؤيا بيرون کشيد و گفت 

 . عمه جان حالش خوبه خيالت راحت . االنم آرامبخش بهش زدن خوابه - 

 : بهار با گريه گفت 

 چرا اين بال سرش اومده ؟ - 

 : بهناز آهي کشيد و گفت 

 . دکتر گفته از استرس شديده . همه ي مريضيا سر منشأش برميگرده به اعصاب و استرس - 

آرشام از ته راهرو به سمتشان مي آمد و بهار با ديدنش ياد ساعاتي پيش افتاد که همين مرد با پدرش  
 که صحيح و سالمت

ه بود . ناخودآگاه به سمتش بود بيرون رفته بود و دو ساعت بعد خبر بستري شدنش را تلفني داد 
 . يورش برد
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 : با مشت به سينه ي آرشام کوبيد و با شدت تمام او را به عقب هل داد و گفت 

 . لعنتي چه باليي سر بابام آوردي ... اون سالم بود تو اونو به اين حال انداختي - 

 : آرشام با ناراحتي نگاهش را پايين انداخت و گفت 

 . باور کن من تقصير ندارم . اينو بعدا ميفهمي - 

 : بهار با خشم نگاهش را به آن تيله هاي خاکستري سپردو گفت 

 تو و خواهرت کي هستين که با اومدنتون زندگيمو زيرو رو کردين ؟ - 

 . آرشام سرش را پايين انداخت . سکوت تنها پاسخي بود که ميتوانست بهار را آرام کند 

حرف هاي مگوي را خود بهرام و الهه بايد ميگفتند . آرميتا کنار آرشام ايستاد و دستش را روي بازويش  
 . گذاشت

با نگاه برادرش چشمانش را باز و بسته کرد تا آرامش کند . بهار از آنها دور شد و کنار رؤيا روي صندلي  
 . نشست

 .ه رمقي براي زانوهاي لرزانش باقي نگذاشته بودسرش را با دستان لرزانش چنگ کشيد . دلهر  

لحظاتي نگذشته بود که کيوان وارد شد . بهار عکس العملي نشان نداد . اما چشمان کيان مابين کيوان  
 . و بهار در چرخش بود . از اينکه بهار هيچ توجهي به کيوان نکرد تعجب کرد

 : کيوان بعد از احولپرسي به سمت کيان رفت و گفت 

 چه خبر از دايي؟ - 

 : کيان با اخم هاي در هم نگاهش کرد و گفت 

 تو با بهار بودي ؟ - 

 : کيوان بدون اينکه نگاهش کند به در سي سي يو زل زد و گفت 

 نه ... دايي چطوره ؟ - 

 . م مخمليه که نفهمم با هم اومدينخوبه ... فکر ميکني پشت گوشا - 

کيوان شانه هايش را با بي تفاوتي باال انداخت . کيان عصبي بازويش را کشيد و او را به سمت راه پله  
 : برد . ميان پله ها تکاني به بازويش داد و گفت

جواب منو درست بده ... مثل يابو سرتو باال و پايين ننداز ... چه مرگته دنبالش راه افتادي ؟ فکر کردي  - 
 . خيلي تحفه ست که داري براش دون ميپاشي ؟! که اگه بود نصيب تو نميشد

 : کيان با حيرت به اين گستاخي برادرش اخم هايش را درهم کشيدو گفت 
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ت ... دوستمي ، رفيقمي ، داداشمي درست ... اما حق نداري هر چرتي که از دهنت برادر بزرگمي درس - 
 .........دراومد نثارم کني . من مثل بهار نيستم که احمق باشم و خودمو بخاطر توي بي

 : نفسش را با حرص بيرون داد و چنگي ميان موهايش کشيد و گفت 

نو هم ميبيني ... پس سرت تو کار خودت باشه و به من کاري دهن منو باز نکن کيان وگرنه اون روي م - 
 . نداشته باش

 . هي پياده شو با هم بريم ... هنوز از ايران نرفتم که داري جانشينم ميشي . همين که گفتم - 

تو خيلي حرفها بايد ميگفتي و نگفتي .... اما من مثل تو نيستم . پس براي بسته موندن دهنم راهتو  - 
 ............. بکش برو و دنبال شر نگرد . هر وقت مثل تو بي شرف شدم

مشتي که کيان به دهانش کوبيد باعث شد حرفش را قورت دهد. دستي به گوشه ي لبش کشيد .از  
 . ده بوددرد بي حس ش

 : پوزخندي زد و گفت 

ممنون داداش ... خدا رو شکر بهار دست حيووني مثل تو گرفتار نشد . تازه ميفهمم لياقتش رو  - 
 ........ نداشتي که

 . مشتي بعدي که روي صورتش نشست صداي آرشام آن دو را از هم دور کرد 

 ن اينجا ؟چه خبرتونه !!..دعوا و کتک کاريتونو اوردي - 

کيان اخمي کرد و يقه ي لباسش را صاف کرد و به جاي قبلي خود برگشت . آرشام نگاهي به لب ترک  
 : خورده و خوني کيوان کرد و گفت

 . برو صورتت رو بشور بعدا بيا . مادرت تو رو اينجور ببينه ميترسه - 

راهش را به سمت داخل کج کرد . دو قدم نرفته ايستاد و به سمت عقب چرخيد . با لبخند کمرنگي  
 : گفت

 . خوبه تو مثل داداشت نيستي - 

کيوان به رفتنش خيره شد . از حرفهاي کيان اعصاب و روانش بهم ريخته بود . درد داشت ، داشتن  
الگو بود اما حاال به نظرت آدم کثيف و بي شرفي بود که لنگه ي آن را برادري که تا چند ماه پيش برايت نمونه و 

 . تا آن زمان نديده بود

 . دلش براي خودش بيشتر از بهار ميسوخت 

بهار از زندگي با چنين مردي خالص شده بود هر چند که هنوز داغ بود و درک درستي از لطف خدا  
 نداشت ، اما او محکوم

 . برادري بود به تحمل چنين 
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 **************** 

نگاهش به در سي سي يو بود . دلش فقط نگاه نگران دخترش را ميخواست .دختري که سالها بي گناه  
مورد غضبش واقع شده بود . اما بي گناه بي گناه هم نبود . شباهتش به زني که سالها مالک قلبش بود و به 

ماقتش را در چهره اش ببيند بدترين و احمقانه ترين صورت ممکن او را از دست داده بود ، باعث ميشد لوح ح
 . اين نديدن ها و نخواستن ها سرچشمه از

 . گندي بود که خودش به زندگيش زده بود و نمي خواست مدام در سرش کوبيده شود 

جدالي که سالها ، اين جدايي با دلش راه انداخته بود، او را به جنون کشانده بود . جنوني که بيشتر از  
 . ن شخص ماجرا را عذاب داده بودهمه ، بي گناهتري

 با ورود رؤيا نگاهش دو دو ميزدبه سمت در اتاق . رؤيا درد نگاه مردش را خواند . با اخمي کمرنگ گفت 

: 

 . بايد يه نفر يه نفر بيايم تو . بهار بيرون منتظره تا نوبتش بشه - 

سرش در آورد او را بي تاب کرده بود . کاري  نفس راحتي کشيد . ترس از اينکه تالفي دو ماه پيش را بر 
که باعث شد هر روز خودش را به بدترين وجه توبيخ کند و راهي براي پيدا کردن آرامش نداشت . خودش 
ميدانست پدر خوبي نبوده و در حق بهار زندگيش کوتاهي کرده اما بيشتر از هر چيز ازعان داشت که کسي را 

دارد . او ثمره ي عشقش بود . ثمره ي بهترين روزهاي زندگيش بود . روزهايي که با به اندازه او در دنيا دوست ن
 گردبادي از حماقتهايش به هوا رفت و ديگر به حال

 . اول باز نگشت 

نفهميد رؤيا چه گفت و چند دقيقه کنارش نشست . زماني را حس کرد که بهار با دو چشم خيس و  
 . قرمز کنارش ايستاد

 !دخترکش خجالت ميکشيد زياد به او نزديک شود . چه کسي مسبب چنين فاصله اي بود جز خودش ؟ 

 خوبي دخترم ؟ - 

 : بهار اشکش سرازير شد و گفت 

چي شد بابا که حالتون بد شد ؟ از ديشب تا االن دارم ديوونه ميشم . اگه خداي نکرده طوريتون ميشد  - 
 من چه کار ميکردم؟

 . چيزيم نميشه نگران نباش ... کمي هم مواظب خودت باش - 

 بابا اون پسره بهتون چي گفت که حالتون بد شد ؟ - 

 : بهرام چشمانش را روي گذاشت و گفت 

 . هيچي ...حال من به اون ربطي نداره . شايد حالم بهتر شد ... برات يه چيزايي رو تعريف کنم - 
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چشمان بهار با نگراني به پدرش خيره شد . دلش لرزيد از نگاه دزديدن پدرش . ميترسيد آرشام چيزي  
 . در مورد کار کردن او ، به پدرش گفته باشد و او با خشم و عصبانيت زياد به آن روز نشسته باشد

 بابا ... اون چيزي گفته که شما رو انقدر ناراحت کرده ؟ - 

 .  انقدر به اون پسر حساس نشونه ... حاال - 

در سکوت همديگر را چند دقيقه نگاه کردند . بهار بخاطر ديدار ديگران با پدرش مجبور شد زود از اتاق  
 . خارج شود

 . نفر بعدي عمه بهنازش بود 

بهناز با ناراحتي دست بهرام را گرفت .برادرش بود و همخونش . دردش ، درد او هم بود . هر چند که  
ما آدمها گاهي بيدليل يا با دليل عزيزترين هاي زندگيمان را سخت ميرنجانيم اما زمان گرفتاري دوباره يک روح 

 : ميشويم در چند بدن . اين خاصيت ما ايراني هاست .با نگراني گفت

 . داداش تمومش کن اين سکوت چند ساله رو.... با گفتن حقيقت خودت رو خالص کن - 

 : بهرام با حيرت به خواهرش نگاه کرد و گفت 

 منظورت به چيه ؟ - 

من خبر دارم داداش ... ديروز قبل از اينکه آرشام بياد سراغ تو الهه به من زنگ زد . خواهش و تمنا  - 
 ميکرد

ازه ي ديدن بهار و بهش بدي ... خب حق داره ... اونم نسبت به بهار حق داره . ديگه اين کينه رو اج 
 تموم کن

 . و بذار بهار از مادرش هم يه چيزايي بدونه 

يک آن نفسش بند آمد . حس اينکه ديگران بدانند در آن جدايي تا چه حد مقصر بوده او را ديوانه  
 . ميکرد

غرورش اجازه نميداد تا به راحتي از اشتباهي سخن به ميان آورد ، که سالهاست دردش را در سينه  
 . پنهان کرده است

گاهي رازها مانند زهر به جان آدم مينشيند . وقتي تمام حسهاي عصبيت از کار افتاد تازه ميفهمي رازهاي  
 ناگفته

 .شي دوام نمي آوري وراهي گورستان خاطره ها ميشويچقدر سهمگين و زجرآورست. زجري که مرد نبا 

 : اخمش را کمي در هم کشيد و گفت 

 !بهش بگم که ولم کنه بره پيش مادرش ؟ - 
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باالخره تا کي ميخواي جلوي ديدنشون رو بگيري . اگه تا االن تونستي مانع ديدارشون بشي از حاال به  - 
يشيم . اون هم داره بخاطر همين وصلت داره مياد . ميخواي با ِسحر و جادو بعد نميتوني . داريم با هم فاميل م

 !!از هم دورشون کني؟

 بهناز نمک به زخمم نپاش . خودم مثل چي تو گِل گير کردم . از ديروز يه لحظه چشم رو هم نذاشتم - 

. 

مگه چي شده که انقدر بهم ريختي؟ فقط کافيه جلوتر به بهار بگي مادرش داره مياد ... اينجوري کم  - 
 کم آمادگي

پيدا ميکنه . وگرنه با ديدن ناگهاني مادرش شوکه ميشه . درسته من دل خوشي از بهار ندارم اما هر  
 چي باشه مثل

م . نميخوام با ضربه اي که ميخوره بيشتر داغون بچه ي خودم دوستش داشتم که از دستش دلخور شد 
 . بشه

 تو که سالها گفتي الهه نيومد ايران از چي ميترسي که اينجور داغون شدي؟ 

 . بهناز ميشه ديگه حرفشو نزني ... بايد فکر کنم - 

شده مثل اسپند رؤيا هم کنجکاو شده . البته با وجود آرشام کمي شک کرده بود . از وقتي حالت بد  - 
 رو آتيش

 . شده دو بار از دهنش پريد ؛ نکنه بهرام هوايي شده ! اونم ميترسه 

رؤيا ديوونه ست ... الهه سالهاست شوهر داره از چي ميترسه ؟ االن داره با جناب شوهرش مياد .  - 
برو بهناز با دکتر حرف بزن به جاي فردا همين امروز مرخصم کنه . خيلي کار دارم بايد زودتر کارامو سرو سامون 

 . بدم . وقتم کمه

داداش اگه حالت خوب نيست مراسم کيان رو عقب  چه عجله ايه باش تا حالت خوب بشه . راستش - 
 . بندازم

 : بهرام با ناراحتي نگاهي به خواهرش کرد و گفت 

حال من خوبه ... شما به مراسم کيان برس .) آهي کشيد( اون موقع که گفتم اومدن اين خانواده بي  - 
 دليل نيست

 . آمار و بهار بگيره . حاال خودش داره تشريف مياره براي اين روزا بود . اول خانواده ش رو فرستاد تا 

بخدا منم راضي به اين وصلت نبودم . اما کيان گفت اين بهترين گزينه ست تا بهارو فراموش کنه .  - 
 چه کار کنم که

دختر خودت دهن منو بست . خب خدارو شکر آرميتا هم دختر خوبيه و هواي دل کيان رو داره . باور  
 ري ازکن کا
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 . دست من بر نميومد 

بسه بهناز برو ببين کاري ميتوني انجام بدي که من زودتر از اين خراب شده بيرون بيام. منو بستن به  - 
 اين سيم و ِشلنگهاي

 . مزخرف . من که خودم ميدونم ، هيچيم نيست 

 : بهناز با ناراحتي از جا بلند شد و گفت 

ميخواي من بهش خبر بدم ؟ به گفته ي آرميتا دو روز ديگه الهه ميرسه . بزار من بگم تا تو هم از اين  - 
 .استرس خالص شي

 :بهرام با غيظ غريد 

 . نه ... فقط برو بذار بيشتر فکر کنم - 

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

همه از بيمارستان خارج شدند . بهار که ميدانست در آن جمع خانوادگي جايي ندارد ، دوست نداشت  
 بيشتر از قبل

با ديدن رفتار کيان و آرميتا و عمه اش با خودش عذاب بکشد .ناديده گرفتنش بدترين عذابي بود که  
 . تحمل ميکرد

 بود . تنها دل خوشيش ديدن حال خوب پدرش بودبدون خداحافظي راهي شد . دلش پر از درد و غم  

. 

نگاه مهربان پدرش او را به ياد سالهاي کودکيش انداخت . زماني که بيمار ميشد يا زمين ميخورد مهرباني  
 . بيش از اندازه ي پدر به جانش نوش ميشد

 . برايش کافي بودامروز بعد از مدتها با نگاهش ، کلي انرژي مثبت نثارش کرده بود. همين هم  

توانسته بود با آن نگاه مهربان، درد همراهي کيان و آرميتا و نامهربانيش با خودش را تا حدي راحت تر  
 . تحمل کند

نگاهي به اطرافيانش نکرد تا در معذورات قرار نگيرند . رنگ نگاه رؤيا را فهميده بود . ميان تعارف عمه  
 . اش گير کرده بود

 . اما خود بهار زودتر از آنها بيرون زد تا ناديده گرفته شدنش آتش به جانش نزند 

رؤيا آرام صدايش کرده بود اما ميدانست ماندن يعني خرد شدن بيشتر غرور ، تنها رفتن و ماندن را  
 خيلي وقت بود

 . سرمشق زندگيش کرده بود 

 . ولين تاکسي بدون آنکه نيش ترمزي بزند از کنارش گذشتکنار خيابان ايستاد . منتظر تاکسي بود . ا 
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با چرخيدن سرش به سمت در ورودي بيمارستان ، کيان و آرميتا را دست در دست هم ، عمه و رؤيا را  
پشت سرشان ديد . در خالف جهت او حرکت ميکردند . اشک در چشمانش حلقه زد . کيان يک تعارف براي 

 . ا با آنها همراه باشددلخوشيش هم نکرده بود ت

با ايستادن تاکسي روبرويش بي درنگ سوار شد . به طوري که صداي آرشام را که نامش را صدا ميزد  
 نشنيد . همينکه در

 : بسته شد به راننده گفت 

 .......... آقا دربست تا - 

 : در ماشين با شتاب باز شد و آرشام نفس نفس زنان گفت 

 . مگه تو رو صدا نميزنم ؟ بيا پايين با هم ميريم - 

 : بهار اخم کرد و گفت 

 . ممنون خودم ميتونم برم - 

 : رو به راننده گفت 

 . برو آقا - 

دست دراز کرد تا در باز شده توسط آرشام را ببندد که دستش اسير دستان پرقدرت مرد خشمگين  
 . روبرويش شد

 : او را با فشاري از ماشين بيرون کشيد . راننده با اخم گفت 

 آقا چرا مزاحم خانوم ميشي ؟ - 

 . برو بابا ... بيا اينم مزد ايستادنت - 

اسکناسي روي صندلي جلو انداخت . بدون توجه به اعتراض و غرغر بهار او را روي صندلي جلوي  
ين را دور زد و سوار شد . ماشين را به حرکت در آورد . با فاصله ماشينش سوار کرد . خودش با سرعت ماش

 : گرفتن از بيمارستان غرش کنان رو به بهار کرد و غريد

 تا کي ميخواي انقدر با من لجبازي کني ؟ چرا هر چي صدات ميزنم جواب نميدي؟ - 

بهار از فرياد آرشام ترسيد و چشمانش را بست . اشک راهش را دوباره باز کرد . دلش از آدم و عالم پر  
بود . اصال صداي او را نشنيده بود . حتي اگر ميشنيد هم جواب نميداد . چرا نميفهميد که دوست ندارد او را 

 . ببيند

بهار قلبش تير ميکشيد . لب پايينش را گزيد آرشام عصبي دستش را روي فرمان کوبيد . از ديدن اشک  
 . با اين دختر بد قلق

 و سر سخت بايد چه ميکرد ؟ 



 

 
120 

 !چه طور بايد راه نفوذ به قلبش را پيدا ميکرد وقتي اينگونه در برابر او سپر دفاعي گرفته بود ؟ 

ه دست مي آورد . با نرمش سعي کرد آرامتر با او حرف بزند . ميدانست دلش را شکسته بايد دلش را ب 
 و آرامش خاصي

 . نامش را صدا زد 

 بهار؟...بهار خانومي ؟ - 

بهار دلش از اين لحن مهربان لرزيد . اشکش را با نوک انگشت پاک کرد . آب بينيش را باال کشيد و  
 : آرام زير لب گفت

 . بله - 

چرا اينکار و با من ميکني ؟ نکنه خوشت مياد حرصم بدي؟ نميدوني چقدر صدات کردم . وقتي ديدم  - 
جواب نميدي رفتم ماشينو اوردم تا معطل نشي ، اون کيان بي وجود بياد از جلوت با ماشينش رد بشه . اون 

 وقت تو با من اينجور رفتار ميکني؟

ش کرد . صورتش از خشم سرخ بود اين سرخي تا سفيدي بهار با حيرت به سمتش چرخيد و نگاه 
 . چشمانش هم پيش روي کرده بود . آرشام جاي پارکي پيدا کرد و ماشين از حرکت باز ايستاد

 : بهار با ترديد گفت 

 چرا اين کارو ميکني ؟ من دوست ندارم با شما روبرو بشم . اون وقت شما مدام جلوم ظاهر ميشين - 

. 

هار چرا گناه يکي ديگه رو به پاي من مينويسي؟! ... ميدونم خيلي اتفاقات بد ، برات تو اين مدت ب - 
افتاد که از چشم خواهر من ميبيني... باور کن خود کيان اولين قدم رو به سمت آرميتا برداشته غير از اين بود، 

 من آرميتا رو زنده

 . ش زندگي بسازهنمي ذاشتم ، تا روي آوار زندگي تو براي خود 

 . نفسش را عمق بيرون داد ، مکثي کرد و ادامه داد 

هر چند که با اين کارش بينمون فاصله انداخت .هر چه باشه خواهرمه نگرانشم.نمي تونم کيان رو به  - 
 رسميت بشناسم

اما نظر من تاثيري تو اين ماجرا نداره . دلت ميسوزه ميدونم ... دلت پردرده ميدونم ... خيلي چيزا تو  
 دلته که نميتوني

بگي ، اينم ميدونم ... ازت ميخوام انقدر با من دشمني نکن . بذار کمکت کنم تا حالت خوب بشه .  
 . شنذار کيان خوش باشه تو ناخوش ... کمي به فکر خودت با

بهار با بغض نگاهش کرد . هزار حرف در دلش داشت و کسي رو نداشت تا برايش سنگ صبور باشد  
 . . بي اراده بغضش ترکيد و به هق هق افتاد
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آرشام مشتي روي فرمان زد و به راه افتاد . بهار صورتش را ميان دستانش پنهان کرد و زار زد ، تمام  
 . رار نرسيده بودسالهاي بي قراريش را که به ق

 . روزهايي که به انتظار گذشته بود و به مراد نرسيده بود 

زخم هايي که از خويشانش بر جانش نشسته بود و بوي عفونتش حالش را بهم ميزد اما مرهمي  
 . نداشت

احساس پوچي که با حرف هاي روز آخرِ کيان و رفتار طلبکارانه اش در خونه باغ ، بهش دست داده بود  
 به

 افکارش اجازه ي خوب شدن و خوب ديدن نميداد . دلش از خدا هم گرفته بود . گاهي به خود خدا هم 

سرنوشتش قلمش را به خوشي و گفته بود چقدر با او نامهربان بوده و مانند بندگان ديگرش براي او و  
 خوبي

 . نچرخانده بود 

ماشين که دوباره ايستاد . صورتش را از ميان دستانش بيرون کشيد و نفس عميقش را با صدا بيرون  
 : داد .با ديدن جايي که ايستاده بود با تعجب نگاهش کرد و گفت

 . نه من دير رسيدم هزار فکر ناجور ميکنهچرا منو اوردي اينجا !! االن رؤيا ميرسه خونه و ببي - 

نگران هيچ کس نباش االن حال تو مهمه نه ديگران . کمي به فکر دل خودت باش . اين همه مراعات  - 
 کردي چي نصيبت شد؟

گوشي را از جيبش بيرون کشيد . بيدرنگ تماس گرفت .بعد از چند لحظه نيشخندي روي لبش نشست  
 . . و شروع به حرف زدن کرد

سالم کيان جان . .... کار خاصي نداشتم فقط يه پيام به زنداييت از طرف من بده ... نه چيزي نشده  - 
راقب باش ببين با کي داري حرف ميزني ... به تو ربطي ... فقط بگو بهار با منه دلواپسش نشه ... هي پسر م

 نداره ... خودم تا دو ساعت

 . ديگه ميارمش 

 : گوشي را قطع کرد . با لبخند با بهار نگاه کرد و گفت 

 . اينم از اين - 

 : صداي زنگ گوشي که بلند شد با ديدن صفحه ي گوشي از ته دل خنديد و گفت 

 .ت اونه تا بسوزه بهار خانومحاال نوب - 

 گوشي را خاموش کرد و از ماشين پياده شد . بهار در دلش اعتراف کرد از اين کار آرشام خوشحال شد 

. 
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 هر چند که از عاقبت کار ميترسيد اما همينکه او هم باعث ناراحتي کيان شده بود دلش آرام شده بود 

. 

 در سمت بهار باز شد . بهار نگاهش را به صورت خندان آرشام انداخت و با اشاره ي آرشام پياده شد 

. 

 : بام تهران در آن موقع روز خلوت بود . روي بلندي ايستادند . آرشام به بهار نگاه کرد و گفت 

لم ميخواد يه بهار خانوم ديگه همين جا تا ميتوني درد و غمت رو فرياد بزن و از دلت بيرونشون کن . د - 
 .از نو بسازي

 . بهار متعجب به اطراف نگاه کرد . قبال دو بار با کيميا و کيان و کيوان به اين محل آوده بود 

 .............. در آن زمان گوشش پر بود از نجواهاي عاشقانه ي کيان اما حاال 

من ميرم تو ماشين... راحت باش و هر چي روي دلت آوار شده و سنگيني ميکنه ، با صداي بلند فرياد  - 
 . بزن و از هيچ کس خجالت نکش . فقط و فقط به خودت ... به بهار بي پاييز فکر کن

ا تماشا بدون تاييد بهار به سمت ماشين رفت و بهار را تنها گذاشت . بهار در عين ناباوري رفتنش ر  
کرد و اين کار را احمقانه دانست . مگر با فرياد زدن ميشد بارسنگين اين همه درد و غم را روي زمين گذاشت و 

 !سبک شد ؟

نگاهش محو تماشاي، فضاي بي کران شهر خوابيده زير آلودگي دود و غبار و ساختمانهاي آسمانخراش  
 . محو شده در اين تابلوي تيره وکدر ،شد

 : را به سمت آسمان باال گرفت و در دل ناليد سرش 

خدايا کارم به کجا کشيده که مردي غريبه برايم دلسوزي ميکنه اما خويشان خودم زخم ميزنن و از کنارم  - 
 . رد ميشن

خداجونم ... من که هميشه به حرفات گوش ميدادم پس چي شد که به اين جا رسيدم . جواب کدوم  
 . . . کارم اين شد

دلم پر از زخمه خدا ... خودت کمکم کن فراموش کنم ...نه فراموش نکنم که چه به سرم داد اين عشق  
 لعنتي ، اما

 . قلبمو از وجود نحسش خالي کن 

 . دلمو بهم پس بده خدا ... نميخوام دلم پيش يه نامرد ، مثل کيان باشه 

نجاتم بده از اين زنجيري که هنوزم پاي قلبم رو به گذشته ها بسته . رهام کن از خاطرات پوسيده ي  
 . خاک گرفته

 . اين اشکهاي رو ازم بگير تا نشن نقطه ضعف و به پاي احساسي ريخته بشن که فنا شده 

 . نذار خودم هم مثل قلب و روحم از پا بيوفتم 
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 : ه صدايش بلندتر ميشد از ته حنجره فرياد زدبا هق هقي که هر لحظ 

 . خدايا مهربونم ، خودت نجاتم بده ... اي خدايي که کس و بي کسايي نذار بيشتر از اين خوار بشم - 

 . خدا جون خودت هوامو داشته باش ... هواي بهار تنهاتو داشته باش 

زار زد و اشک ريخت . بغضي که سر باز کرده بود خيال جمع شدن نداشت . دل آرشام با ديدن آن  
 . صحنه اي که، بهار خالقش بود به درد آمد . از پنجره زل زده بود به بهار و تمام حرکاتش را زير نظر داشت

زانو زدنش را که ديد دلش با اين دختر چه کرده بودند که اين همه غصه روي دلش تلنبار شده بود .  
 . بيتاب شد

اين دختر بد جور با روح و روانش بازي ميکرد . خودش باور نداشت تا اين حد بي قرار حال و روزش  
 . شود .فريادش را از درون ماشين هم ميشنيد. صداي خش برداشته از فريادش او را به خود آورد

 .نجره ي طاليي اثري باقي نمي ماند . در ماشين را باز کرداگر او را به حال خود رها ميکرد از آن ح 

 . خودش را کنار بهار رساند .مشتهاي کوچک دخترک روي زمين کوبيده ميشد و خدا را صدا ميکرد 

 از حال خود خارج شده بود . اشک در چشمانش حلقه زد . با بغضي که منشأش حال خراب بهار بود 

 : ر دلش گفترو به آسمان کرد و د 

خدايا اگه خودت کمکم کني ، مرهم دردش ميشم و حال اونايي رو که به اين روز نشوندنش رو جا  - 
ميارم ... نه اينکه انتقام بگيرم که اين کار از خودت بر مياد اما حسرتش رو به دل همه شون ميذارم . همه ي 

 . اونايي که آزارش دادن

با صداي خفيفي که شنيد، فهميد رمقي براي بهارش باقي نمانده . اميدوار بود اين کار باعث شود تمام  
 . انرژي منفي که در اين مدت از ديگران دريافت کرده بود ، تخليه شده باشد

. صورتش زانو زد و بازوي استخوانيش را با دستان بزرگ و قدرتمندش گرفت و او را از روي زمين بلند کرد  
سرخ و چشمانش دو گوي آتشين بود . بيني و لبانش از داغي اشکهاي غلتانش قرمز شده بود . نگاه مظلومش 

 . دل ديوانه اش را به صالبه ميکشيد

وسوسه ي در آغوش کشيدن و نوازش کردنش تمام وجودش را پر کرد . بهار که روي پايش ايستاد از  
 . او فاصله گرفت

ستش را پيش برد . موهاي خرمايي و لجوجش را که از زير شال بيرون ريخته بود را به جاي به آرامي د 
 . اولش باز گرداند

 : با لحن مهربان و آرامي گفت 

 آروم شدي ؟ - 
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بهار نگاهش را به منظره روبرو دوخت . سوزش گلو و حنجره اش تواني براي حرف زدن برايش باقي  
 . نگذاشته بود

 . سرش را رو به پايين تکان داد . حس ميکرد آن کوه سنگيني که روي قلبش بود برداشته شد 

اما يک نسيم سرد و يخزده جايي در قلبش باز کرد . خنکاي اين سردي در تمام وجودش نشست . حس  
 ! ميکرد بي تفاوتي و بي خيالي هم عالمي دارد و چه خوش عالمي ست اين عالم

 بريم ؟ - 

با نگاهي با منظره ي روبرويش براي هميشه خداحافظي کرد . به خودش قول داد ديگر پايش را به اين  
 . مکان نگذارد تا اينجا و خاطراتش را براي هميشه در ذهن و قلبش دفن کند

 : با نگاه قدرشناسانه اي به آرشام ، لب باز کرد و با صدايي گرفته و ناهنجار گفت 

 . . بريمممنون  - 

آرشام حالش را درک ميکرد خودش هم همين روزها را تجربه کرده بود . ميدانست االن بيشتر از هر  
 . چيز به سکوت و آرامش نياز دارد

بدون هيچ حرف اضافه اي به سمت ماشين حرکت کرد . نميدانست با اينکارش چه لطف بزرگي به بهار  
 . کرد و در نزد بهار جايگاه ويژه اي پيدا کرد . ماشين را در سکوت به حرکت در آورد

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

. چقدر مظلومانه در خود فرو  ماشين که از حرکت ايستاد نگاهي دوباره به صورت غرق خوابش انداخت 
 . رفته بود

دل هر سنگدلي با ديدنش ريش ميشد . دل از تماشايش نميکند . نمي خواست خواب آرامش را خراب  
 . کند

 . همان طور بي حرکت به صورتش زل زده بود . اجزاي صورتش را موشکافانه رصد ميکرد 

برجسته ي خوش حالتش ، چانه ي باريک و صورت کشيدگي و درشتي چشمانش ، لبهاي متوسط و  
کشيده اش شبيه مادرش بود . پيشاني بلند و موهاي لخت خرمايي همراه با بيني که قوس ريزي باالي آن بود 

 . به بهرام شباهت داشت

براي همين ، شباهتش بيشتر به الهه بود تا بهرام . اين موجود ظريف و دوستداشتني چه کم داشت  
 که کيان او را کنار گذاشت ؟

با بد جنسي تمام در اعماق قلبش از کار کيان راضي بود . در دلش اعتراف کرد حتي فکر نداشتن بهار  
 برايش دردناک و

 خود از زندگيش ميدانست. بايد نقش خود را در زندگيش پر رنگتر ميکرد زجر آور شده بود . او را سهم 

. 
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 . بايد مرهم زخم هايش ميشد تا راهي به قلب شکسته اش باز کند 

با باز شدن در ورودي خانه ي فرهمند ها نگاهش را از بهار گرفت و به روبرو داد . کيان با چهره اي  
 برافروخته به

 . بودماشينش زل زده  

ديدن آن خشم در نگاه کيان ، دل آرشام را براي خواهرش به درد آورد که کور شده بود و آثار اين  
خاطرات گذشته را در صورت کيان نميديد . با نزديک شدن کيان به ماشين به آرامي دستگيره در را کشيد و از 

 . ماشين پياده شد

نکند تا بهار بيدار شود ، در را آرام روي هم گذاشت و به براي اينکه با بسته شدن در صدايي ايجاد  
 . سمت کيان رفت

 : قبل از باز شدن دهان کيان گفت 

 آرميتا هنوز اينجاست ؟ - 

 : کيان منظور کنايه ي حرفش را فهميد . با قلدري گفت 

 . نه ... از بيمارستان يه راست بردمش پيش جمشيدخان - 

 . ممنون ، لطف کردي . اصال يادم نبود بابا امشب شيفت داره نميتونه زود بره خونه - 

 : کيان نگاهي به ماشين انداخت وبا لحن طلبکارانه اي گفت 

بايدم يادت نباشه . حاالخوش گذشت ؟ )اشاره اي به بهار کرد و ادامه داد( از خوشي زياد بيهوش  - 
 شده ؟

 شايد ... تو مشکلي داري که بهار خوش باشه ؟ - 

 : کيان سينه سپر کرد و با اخم به چشمان آرشام زل زد و گفت 

 نه ... اما از اينکه کنار يه مرد غريبه باشه اونم زماني که باباش روي تخت بيمارستانه حالمو بد ميکنه - 

. 

 : اي زد و کمي او را به عقب هل داد و گفت آرشام پوزخندي زد و با دست روي سينه اش ضربه 

 بهتره حالت بد نباشه . چون همونطور که خواهر من براي تو غريبه نيست بهارم براي من غريبه نيست - 

. 

 : کيان با خشم دندانهايش را روي هم فشرد و غريد 

و نميده . فکر کردي کي هستي به همين خيال باش . بهار هنوزم منو دوست داره و دل به يکي مثل ت - 
 که بهار

 بهت نگاه کنه ؟ 
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در ضمن رابطه ي من و خواهرت رسمي و قانونيه ... تو با وجود عمه ي نازنينت بايد خواب چنين رابطه  
 . اي را ببيني

 : آرشام خنديد و گفت 

خواهيم ديد ... کي خواب ميبينه ... در ضمن از من به تو نصيحت ... آرميتا مثل بهار نيست حواست  - 
 . به رابطه ي خودت با گذشته ت باشه

من حواسم به رابطه ي خودم هست اما انگار تو حواست نيست اينجا ايرانه . ما روي اعضاي خانواده  - 
 . مون غيرت داريم

تو از غيرت حرف نزن که حالم بهم ميخوره از هر چي مرد و غيرتشه ... اون موقع که بهار هه ههه ...  - 
 رو سپر بالي

خودت کردي تا به خواسته ي دل خودت برسي ، اون بدبخت زير دست و پاي پدرش جون ميداد،  
 غريتت رو کجا جا گذاشته بودي؟

با تکان خفيفي که ماشين خورد .سر هر دو به سمت ماشين برگشت . بهار در حال بيدار شدن بود .  
 : آرشام گفت

 . اگه باعث ناراحتيش بشي بليط شوت شدنت به اون ور دنيا رو خودم پاره ميکنم .آقاي با غيرت - 

وب شد . آرشام بدون نگاه کردن آقاي با غيرت را چنان غليظ و حرصي گفت که کيان در جاي خود ميخک 
 به او به

سمت ماشين رفت و در را براي بهار باز کرد . دستش را براي کمک جلو برد . بهار با تشکري که کرد  
 دستش را

 . پس زد و پياده شد 

م با ديدن کيان لرزي در وجودش پيچيد اما زودگذر بود . قرص و محکم بدون نگاه کردن به او از آرشا 
 بابت وقتي

 . که برايش گذاشته بود تشکر کرد و او را دعوت کرد تا براي صرف چاي با او همراه شود 

آرشام که نزديک کيان بود ساييده شدن دندان هايش را روي هم ميشنيد . براي اينکه حرص او را بيشتر  
 درآورد

 اين دعوت را با رضايت کامل قبول کرد تا با حضورش و تو ضيح مختصري به رؤيا جلوي فتنه ي اين مار 

 . زخم خورده را بگيرد 

 *************** 
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وارد سالن فرودگاه شد . سرش را به سمت چپ و راست چرخاند . مسافران يکي از خطوط وارد سالن  
 شده بودند . هم همه برپا

ده بود . در گوشه و کنار سالن انتظار فرودگاه خانواده اي ، مسافر تازه از راه رسيده را در آغوش ش 
 !!ميفشرد و ابراز خوشحالي ميکردند . جاي اين هم آغوشي براي او چه خالي بود

د . نگاهش به قامت رعناي آرشام افتاد . کيان و آرميتا هم کنارش ايستاده بودند و با هم حرف ميزدن 
 کيان اينجا چه

 . ميکرد ؟! همين را کم داشت .وجود آرشام به تنهايي برايش يک خطر بود 

نزديک نرفت . اين پسر تمام زندگيش را به هم ريخته بود . بهار چه ميدانست که اجازه ي پدرش براي  
اشتغال از ترس همين پسر بود . ميترسيد بهانه دست او و دخترش بدهد و بهار براي هميشه با الهه از ايران 

 .خارج شود

د . ديگر هيچ قانون و تبصره اي مانع بهار با سني که بهار داشت اجازه ي انتخاب والدين با خودش بو 
 . نبود . فقط خروج از ايرانش منوط بر اجازه ي پدر بود که با ازدواجش اين حق را هم، از دست ميداد

بيشترين تالش بهرام براي قانع کردن بهار براي ازدواج با کيان همين بود . ميدانست کيان به حرف او  
م اهل سرکشي نبود . اما حاال که منتظر آمدن الهه بود هر آن به اين مي و مادرش گوش ميدهد . بهار ه

 انديشيد بهار را چه زماني از دست خواهد داد؟

با حرکت آرشام رو به جلو نفس در سينه اش حبس شد . ديدن قامت الهه در کنار مردي قد بلند با  
. چشمانش تار شد و قطره اشکي مزاحم روي ظاهري اروپايي حالش را دگرگون کرد . نفسش به شماره افتاد 

گونه اش چکيد . اين عالقه تا روزي که در گور قرار ميگرفت دست از سر او بر نميداشت . اين همه سال دوري 
 . ذره اي از اين دوست داشتنش کم نکرده بود

به سمت در خروجي به بعد از روبوسي آرشام و آرميتايي که کنار کيان ايستاده بود با الهه هر پنج نفر  
راه افتادند . وقتي دستان همسرش با مهر روي شانه ي الهه قرار گرفت . زانوانش تاب ديدن نياورد و بر زمين 

 . بوسه زد

قلبش تير کشيد . با دستش چنگ کشيد بر روي قفسه ي سينه اش . چه زمان اين درد تمام ميشد و  
 او راحت ميشد ؟

هار هديه کرده بود هر روز از او انتقام ميگرفت و حماقتش را مانند چماقي بر سرش الهه با ژني که به ب 
 . ميکوبيد

با تالش فراوان سرپا ايستاد و خود را به آنها رساند . رنگش به سفيدي گچ شده بود . دانه هاي درشت  
 عرق روي پيشانيش

 . خبر از حال خرابش ميداد اما بايد بخاطر بهارش هم شده طاقت مي آورد و حرفش را به الهه ميگفت 

 : در ماشين توسط آرشام باز شد و با لبخند پر مهري رو به الهه کرد و گفت 



 

 
128 

 . الهه بانوي عزيز بفرمايين - 

کمرش خم شد تا داخل ماشين شود  الهه با محبت نگاهش کرد . اولين پايش را درون ماشين گذاشت 
. صدايي از انتهاي دخمه ي تاريک خاطراتش او را ميخکوب کرد . با ترديد به آنچه که شنيده بود از ماشين خارج 

 . شد و به پشت سرش نگاه کرد . دهانش خشک شد . تصور ديدنش در اين مکان را نداشت

 .خوش اومدين خانوم دکتر- 

ام ، بهرام و الهه از شوک خارج شدند . همسر الهه با سردر گمي به اين برخوردي با صداي سالم آرش 
که باعث بهت همه شده بود خيره شد و طبق رسم اورپاييان از کنجکاوي در حضور جمع خودداري کرد تا خود 

 .همسرش در خلوت برايش توضيح دهد

 . سالم - 

الهه دهانش خشک شده بود . با زحمت لب باز کرد و دستاني که روبرويش قرار گرفته بود را به آرامي  
فشرد وسالمش را پاسخ داد. کنار همسرش ايستاد و به زبان انگليسي کانادايي بهرام را به عنوان پسر عمويش 

 . معرفي کرد

ب کرده بود . دست بهرام را براي آشنايي علي که بعد از مسلمان شدن اين اسم را براي خود انتخا 
 . فشرد و با لبخند، خودش را با لهجه ي زيباي نيمه فارسي و نيمه انگليسي معرفي کرد

 : بهرام بعد از خوش آمد گويي به آنها رو به الهه کرد و گفت 

به منزل با من ميدونم خسته راه هستي و همسرت در اينجا غريب ... اما اگه لطف کني تا رسيدن  - 
 . همراه باشي ممنون ميشم

 : الهه ابرويي باال داد و عينک آفتابيش را روي موهايش جاي داد و گفت 

 . چرا فکر کردي درخواستت رو قبول ميکنم ؟ من با شما حرفي براي گفتن ندارم - 

 .اما براي ديدن بهار بايد حرف بزنيم ! پس بهتره به اين گفتگوي ناخواسته تن بدي - 

الهه با ترديد نگاهي به همسرش کرد و به آرامي با او حرف زد . آرشام کنار بهرام ايستاد و به آرامي  
 : گفت

خالف قولتون رو نشون ميده بهرام خان کارتون درست نبود . شما به من قول دادين . اما اومدن اينجا  - 
 . . بوي خوبي از اين ديدار به مشامم نميرسه

 : بهرام آرام گفت 

 . بهتره حاال که خودش هست تو خودتو کنار بکشي - 

 .نميتونم ... چه شما خوشت بياد چه نياد من وکيل الهه هستم . شما همه جا منو بايد تحمل کني - 

 : دو زير لب غريدبهرام با خشم نگاهش کر  
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 .تا وقتي الهه ايرانه حق نداري اطراف بهار آفتابي بشي - 

 : آرشام گستاخانه پوزخند زد و گفت 

 . اتفاقا ميخوام بهار و استخدام کنم تا بياد تو دفتر خودم کار کنه - 

 . بهرام هم با پوزخندي جواب داد 

 . به همين خيال باش که بذارم دخترم بياد پيش تو کار کنه - 

 . ميذاري بهرام خان ... اينو بهت قول ميدم - 

 . صداي الهه بحث نه چندان خوشايند آن دو را خاتمه داد 

بهرام خان من فقط تا زمان رسيدن به مقصد ميتونم همراهي شما را قبول کنم . اميدوارم اين آخرين  - 
 . رودر رويي ما براي مسئله ي دخترم باشه

چشمان کيان از ديدن احوال داييش و اين همراهي ، تا ته باز ماند . فکر اينکه در آنجا بهرام را ببيند را  
 : نميکرد . کنار بهرام ايستاد . آرام گفت

 دايي مسئله اي پيش اومده ؟ اگه مشکلي هست روي من حساب کنين ... نميدونستم شما هم مياين - 

! 

کيان جان مسئله ي خاصي نيست فقط تو خونه در مورد اين ديدار با کسي حرف نزن مخصوصا با بهار  - 
 . اصال در مورد الهه حرف نزن

 . چشم خيالتون راحت باشه - 

رشام به همراه علي سوار ماشين خودش ، کيان و آرميتا هم سوار ماشين کيان شدند . دقايقي بعد آ 
با حرکت آنها بهرام با قلبي که ديوانه وار ميکوبيدو اين کوبش در لرزش صدايش هويدا بود . الهه را سمت 

 . ماشينش هدايت کرد

 خوشبختي؟ - 

 : الهه با چهره اي در هم و متفکر گفت 

 آره ... تو چي؟ - 

 . نه - 

 . خوبه .... خيلي خوشحالم - 

بهرام با دستاني که به لرز افتاده بود سوئيچ را چرخاند و ماشين را به حرکت در آورد . بعد از سکوتي  
 . تلخ الهه لب باز کرد

 . باشيبهار خيلي زيباتر از تصور من شده . اميدوارم زندگي خوبي براش درست کرده  - 
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 : بهرام سرش را رو به پايين تکان داد و گفت 

اين جاسوسي که فرستادي ايران خوب تونسته چند و چون زندگي منو به دست بگيره . بهش هشدار  - 
بده زياده از حد تو کار منو و دخترم دخالت نکنه . وگرنه کاري ميکنم ديگه هيچ خبري ازش نداشته باشي درست 

 . المثل اين چند س

 . اگه قراره بجاي حرف زدن تهديد کني من دستم پرتره پس بهتره با هم محترمانه حرف بزنيم - 

 . بهرام نفس عميقي کشيد و به روبرو خيره شد 

 بهار ميدونه من برگشتم ؟ - 

 . نه - 

 چرا ؟ - 

 . چون بايد اول باهم يه سري قول و قرار بذاريم بعد با هم روبرو بشين - 

 . اميدوارم نخواي نامردي کني که مثل اين چند سال از ديدنش محرومم کني - 

 اگه شرطم رو قبول کني ميتوني ببينيش وگرنه تا وقتي ايران باشي کاري ميکنم يه لحظه هم نبينيش - 

. 

الهه نفسش بند آمد .چقدر اين مرد روبرويش خودخواه بود . بعد از اين همه سال باز هم با شرط و  
 . شروط بايد به ديدن دخترش رضايت ميداد

 . شرطت رو بگو - 

نبايد هيچ چيز به بهار از گذشته بگي . يعني جز خودم هيچ کس از اتفاقات بين ما خبر نداره . اما اين  - 
 . ده ي فضولت با دونستن اين راز داره از من باج ميگيرهبرادرزا

 : الهه با خشم نگاهش کرد و گفت 

 اون وقت اگر بهار از من پرسيد چرا تو اين همه سال نيومدم به ديدنش چي بگم ؟ - 

 . بگو ... بگو بابات آدرسشو عوض کرده بود نتونستم پيدات کنم - 

 خودمم ميدونم ...نميگه چرا از هم جدا شديم ؟ اين که واقعيت داره و - 

 . من گفتم تو بخاطر ادامه ي تحصيل و خانواده ت ...مهاجرت کردي منو تنها گذاشتي - 

 : الهه با نفرت به صورت بهرام خيره شد و گفت 

خيلي عوضي هستي ... با خراب کردن من جلوي بهار خودت رو تبرئه کردي؟!! واي خدا فکر نميکردم  - 
 انقدر نامردو پست
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باشي بهرام . من چه جوري تو چشم بهار نگاه کنم وبه دروغ بگم درس و خانواده م مهمتر از تو بوده .  
 نامردالاقل فکر بهار

 . يکرديرو نسبت به من انقدر مسموم نم 

 . اگه برميگشتي اين اتفاقات نمي افتاد - 

 با اون گندي که تو زدي ؟ - 

 . اون يه حماقت بود يه اشتباه بزرگ بود اما نبخشيدن تو اين اشتباه را بزرگتر کرد - 

 : الهه دستش را روي صورتش کشيد و گفت 

واي بهرام داره حالم از تو و خودخواهيات بهم ميخوره . چندساله با کابوس اون روز ... گند زدي به  - 
 . زندگيم . اگر االن دارم وجود نحستو تحمل ميکنم فقط بخاطر وجود بهاره وگرنه تهوع آورترين آدم تو زندگيمي

 . ي منو هم تحمل کنيبهتره نباشم چون بايد در اين مدت هر جا که بهار و ميبين - 

 . براي اولين بار صداي فرياد الهه در ماشين پيچيد 

 چي؟ حضور تو رو تحمل کنم ؟ - 

 : انگشت سبابه اش را به سمتش نشانه گرفت و تکان دادو گفت 

بهرام پا رو دم من نذار وگرنه پاي قانون رو وسط ميکشم و بهار و با خودم ميبرم و تمام رذالت هاي تو  - 
 . رو هم بهش ميگم تا تفم تو صورتت نندازه

بهرام عصبي پا روي ترمز گذاشت و گوشه ي اتوبان ايستادو به سمتش چرخيد . با چشمان به خون  
 : نشسته گفت

و واحد اگه يک کالم از گذشته حرف بزني داغ ديدنش رو به دلت ميذارم . ميبرمش جايي به خداي احد - 
 . که به وسيله ي اون وکيل احمقت هم نتوني پيداش کني

 . الهه از روي ناچاري با لحن ملتمسي ناليد 

ه دارم از بهرام .... بس کن اين همه خودخواهي رو ... من چه بدي در حقت کردم که اين همه سال - 
 دستت

 . عذاب ميکشم 

 : بهرام پوزخندي زد و با تغير گفت 

مشخصه داري عذاب ميکشي ! با اين دک و پز بايدم عذاب کشيده باشي . شوهر اروپايي و اون  - 
 !! تخصصي که پشت اسمت افتاده و اين همه ثروت همش نشونه ي عذابيه که من به تو دادم
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اينا همه خواست خدا بود که نامردي تو رو با وجود علي در زندگيم برام تالفي کنه . نکنه توقع داشتي  - 
 االن بدبختو بيچاره و کارتون خواب باشم . اين راضيت ميکرد ؟

 « خود کرده را تدبير نيست» بهرام دندانش را روي هم فشرد . هيچ حرفي براي گفتن نداشت  

 . شرط را قبول ميکني يا من بهار رو از تهران دور کنم نگفتي ... - 

اشک در چشمان ناز الهه حلقه زد . دلش از اينهمه جور و جفاي مردي که کنارش نشسته بود به درد  
 : آمد . با تاسف سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

و اين همه بدبختي نميکشيدم . مجبورم که قبول کنم . ايکاش هيچ وقت به حرفت گوش نميدادم  - 
فقط بدون توي تمام عمرم مردي به پستي و رذالت تو نديدم . اگه چيزي نميگم ...بدون بخاطر دل بهاره که 

 . نميخوام بدونه در کنار چه مرد پست و دون مايه اي بزرگ شده

 شد .به آرامي و زمزمه وار گفتبهرام با ناراحتي ، نگاهي گذرا به صورت الهه کرد و دوباره به روبرو خيره  

: 

منم براي همين نميخوام بهار از گذشته چيزي بدونه . دردي که از اون سالها رو دلمه داره ريشه مو  - 
خشک ميکنه . خيلي جون سخت بودم که تا االن دوام اوردم . هر چند وجود بهار منو زنده نگه داشت وگرنه 

 . دارم اداي زنده ها رو در ميارم

سکوت مابينشان حاکم شد . بهرام با سرعت به سمت کُردان حرکت کرد . ميدانست هنوز عمويش در  
 . آنجا ساکن است

 . با رسيدن به مقصد ترمز کرد و به سمت الهه چرخيد 

پس قول دادي هيچ حرفي از اون سالها نميزني . منم امشب با بهار حرف ميزنم و براي ديدن تو آماده  - 
 .يکنمش م

 ......... فقط يک سوال برام پيش اومده - 

 : بهرام ميان حرفش پريد و گفت 

 چه سوالي؟ - 

 چرا حرفمو باور نکردي؟ چرا اون سناريو رو جلوي چشمم بازي کردي؟ - 

بهرام نفس عميقي کشيد . ناراحتي زياد قلبش را تحت فشار گذاشته بود . با صدايي که به زور شنيده  
 . ميشد

چون نميتونستم باور کنم مردي از زيبايي تو بگذره ... ميخواستم تو هم حال منو بدوني و بفهمي چه  - 
 . حالي داشتم

 . يه حماقت محض بود با تاواني سنگين 
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اين کلمات مانند آن بود که بند بند وجودش را از هم جدا کنند . بغض در گلويش چنبره زد . راه  گفتن 
 . نفسش بسته شد . به زور نفس عميقي کشيد .سرش را روي فرمان گذاشت

الهه به در باغ نگاه کرد . احتماال همين جا بايد پياده ميشد . از ماشين پياده شد . سرش را داخل  
 : د و گفتماشين بر 

 .ديگه طاقتم طاق شده حتما فردا بهار و بيار ببينم . سعي کن عادالنه رفتار کني - 

در ماشين را بست و به سمت درورودي باغ گام برداشت . هنوز ماشين حرکت نکرده بود. دستش را  
او انجام داده بود . اما راضي روي زنگ گذاشت . دلش پر بود از مردي که بيرحمانه ترين رفتار را در عين پاکي با 

نبود اين همه او را شکسته و داغون ببيند . هنوزم کورسويي از آن عالقه وجود داشت که دلش تاب ديدن اشک 
 . مرد سالهاي جوانيش را نداشته باشد

در با صداي تيکي باز شد . به سمت بهرام چرخيد و سرش را روي فرمان ديد، شانه هاي لرزان مرد  
روبرويش حکايت از داغ دلش از زندگي نافرجام گذشته اش داشت . زندگي که ميتوانست بهترين باشد و به 

 . بدترين وجه پايان پذيرفت

تش بود . اشک در چشمانش حلقه زد . چه کسي وارد باغ شد . علي با نگراني در حال آمدن به سم 
گفته بود مردان اروپايي سرد و يخ هستند . بيايند و بينند اين مرد ، زندگي جهنميش را چگونه با عشق و 
محبتش ، با گذشتهايش ، با همدليش به بهشت تبديل کرده بود. مردي از مغرب زمين براي زن مشرقي معجزه 

 . او که رمقي براي زنده ماندن نداشتي خداوند شده بود ... براي 

با نزديک شدن به او آغوش پر مهرش برايش باز شد . با تمام وجود خود را مانند سالهاي گذشته در  
 سنگر اين آغوش

پر از آرامش پنهان کرد . در دل خدا را براي وجودش هزاران بار شکر کرد .دستان علي او را با عالقه  
 .گوشش از تنها نبودنش ميگفت همين گفتار به ظاهر ساده دنيا را برايش زيباتر ميکرد نوازش ميکرد و زير

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

به چهره ي علي در خواب نگاه کرد . چه مظلومانه در خواب فرو رفته بود . دستش را ميان موهايي که  
کشيد . نرمي موهايش هنوزم حس خوبي را به او مرور زمان مقداري از آن را مانند برگ هاي خزان ريخته بود 

 . منتقل ميکرد

با تکاني که علي خورد . خودش را کنار کشيد . خواب از چشمانش فراري شده بود . با ديدن بهرام  
خاطرات زجرآور آن سالها برايش زنده شد . خاطراتي که خودش هم در بوجود آمدنش بي تقصير نبود . اما با 

توانست ناشکري کند و بگويد ناراضيست . او اتفاقات گذشته را حکمت خدا ميدانست تا او و علي وجود علي نمي
 . با هم آشنا شوند و مرهم زخم هاي هم شوند

 . نگاهش را به پنجره داد و روزي را به ياد آورد که با ذوق خبر بارداريش را به بهرام داده بود 

از چه ماهي مشخص » بهرام از ذوق روي پا بند نبود . جشن دو نفره اي ترتيب داده بود و مدام ميپرسيد 
 ميشه جنسيت
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 « بچمون چيه 

 « . از چهار ماه به بعد اما دقيق تربخواهي تو پنج ماهگيه»هر بار الهه با خنده ميگفت  

. اما از ماه هشتم با بيکار شدن بهرام و همزمان شد اون روزها هر دو از ذوق در آسمانها سير ميکردند 
 با گذراندن طرح الهه که بايد

به شهرستانهاي اطراف تهران ميرفت و در درمانگاهي مشغول کار ميشد فضاي خانه ي پر از عشق و  
را آرامشان را به تنش کشاند. الهه پزشک عمومي بود و در دوران طرح حقوقي نداشت که کفاف زندگيشان 

 . بدهد

نابساماني زندگي از يک طرف زمزمه ي برادرش براي رفتن به ايتاليا، بهرام را هم تشويق به مهاجرت  
 . کرد .تا در آنجا با رشته اي که خوانده بود براي خود کار مناسبي پيدا کند

تاده ي وام بانکي راه پيشرفت خود را فقط در خروج از ايران ميديد. بي کاري و فشار قسط هاي عقب اف 
 که براي

 . خريد خانه گرفته بودند ، بهرام را عجول ، گيج و به شدت عصبي کرده بود 

با راهنمايي يکي از دوستان بهرام به دفتر کسي که ، کارهاي اقامت خيلي از ايرانيان مهاجر را انجام  
 . ميداد واردشدند. وارد شدن همان و شيرازه زندگيشان از هم پاشيدن همان

بيکاري بهرام با فشارهايي که با به دنيا آمدن بهار بيشتر شده بود حالوت وجود بهار را نچشيد . قرض و  
و از همه بدتر ورد زبان خانواده شدن ... آن هم قبل از بيکاري او ، زماني که بهرام در پروژه ي آخر باعث ريزش 
ساختمان کناري شده بود و بابت آن خرابي ،کلي خسارت پرداخته بود و اينها همه از يکدنده و لجوج بودنش 

بريزد .تنها راه خالص خود از بدبختي هايي که سرچشمه ميگرفت ،باعث شد از لحاظ فکري و روحي به هم 
 . پشت هم بر سرش آوار ميشد را در مهاجرت ميديد

اما الهه راضي به رفتن نبود .او را به ماندن و تالش دوباره تشويق ميکرد اما کو گوش شنوا . گاهي عقل  
 . افتدکه زايل ميشود گوش و چشم هم بسته ميشوند تا آن فرد با سر درون چاه فرو 

وکيل با شنيدن اوضاع و احوال آنها و شتاب بيش از حد بهرام براي رفتن از ايران تنها راه سريع اقامت  
گرفتن را در چيزي ميدانست که با شنيدنش هر دو از جا برخاستند و بهرام يقه ي وکيل را گرفت و به ديوار 

 . ه انداخته بود او را دزد ناموس خوانده بودکوبيدش . با فريادي بلند که شيشه هاي ساختمان را به لرز 

با ورود به خانه و ديدن نامه ي احضاريه ي دادگاه براي شکايتي که صاحب خانه اي که در آن پروژه ي  
نحس ويران شده بود ، آه از نهادش برخاست . بايد براي هفته ي آينده به دادگاه ميرفت . الهه هر کاري براي 

رده بود . حتي از گذراندن طرح هم انصراف داده بود تا بيشتر کنار همسرش باشد و دلش آرامش و دلگرميش ک
 . را به داشته هايش خوش کند

روزهاي سختي که به کندي ميگذشت روان بهرام را خسته کرده بود . آقا جون براي پرداخت خسارت  
تا پسرش به زندان نيوفتد . اما شاکي پرونده قبل از بيکاريش خانه ي خودش را فروخته بود و به شاکي داده بود 
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ادعا کرده بود خسارت خيلي کمتر از ميزان واقعي بوده دادگاه حکم بر تحقيق و جستجوي حقيقت داده بود و 
 . بهرام ميدانست پرونده را باخته است

همان اندک پولي را که داشت اگر ميباخت ديگر هيچ اميدي براي رفتن به آمريکا نداشت . براي همين  
بعد از دوشب بيخوابي و سردرگمي زير پاي الهه نشست تا بخاطر بهار و زندگي و آينده اش روي پيشنهاد وکيل 

 فکر کند و زودتر براي

 . رسيدن به اهدافشون اقدام کنند 

ر بار نمي رفت برايش پذيرش اين پيشنهاد از مردن بدتر بود . اما بهرام به او فهمانده بود اگر الهه زي 
 . عجله نکنند هيچ پولي براي رفتنشان باقي نميماند و اوضاع بدتر از قبل ميشد

بود با  الهه گفته بود براي رفتن از ويزاي تحصيلي استفاده کنند . بهرام که قبال در مورد آن تحقيق کرده 
چون از دانشگاه درجه يک و تاپي مدرک نگرفتن اينکار ملزم به آزمون » تاسف سري تکان داده بود و گفته بود 

 «. و دنگ و فنگ هاي زياديست

با تمام مخالفتها وقتي درماندگي و رنجوري و بيماري اعصابي که دچارش شده بود را ديد مجبور به قبول  
 . خواسته ي او شد

ي که پا درون دفتر وکالت آن شخص گذاشتن دلشوره و اضطراب شديدي به دلش افتاده بود که روز  
آن دلهره را به پرونده ي قضايي بهرام و دلهره ي محکوم شدنش ربط داد . اما نميدانست آن روز آخرين روز 

 خوش زندگيش بود با تمام

 . ناخوشي هايش 

با تکان خوردن تخت به سمت مخالف چرخيد تا علي متوجه بيداريش بشود . دست علي روي پهلويش  
نشست و او را به آرامي به سمت خود چرخاند . با ديدن چشمان سرخ و خيس الهه ، او را به خود نزديک کرد 

 : و سرش را به سينه اش چسباند . موهايش را نوازش کرد و زمزمه کرد

 . وب نيست اين همه ناراحتي . ميخواي زودتر برگرديمبرات خ - 

 . نه ... ميدوني چند ساله آرزوي ديدن بهار به دلم مونده . تا اونو نبينم آروم نميشم - 

 . اما با ديدنش دل کندن ازش برات سخت ميشه - 

هدبود اما چاره اي الهه خودش ميدانست بعد از ديدار ، دور بودن از بهار برايش چقدر مشکل خوا 
 : نداشت .ديگر طاقت دوريش را نداشت. سرش را بيشتر در سينه اش فرو برد و زمزمه کرد

 . ميدونم - 

انقدر در همان حال باقي ماند تا از گرماي وجود همسرش چشمان تب آلودش گرم شد و به خواب  
 . رفت

 ***************** 
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در حال تماشاي تلوزيون بود و فکرش ، در چند روز آينده سير ميکرد . نميدانست چرا در اعماق دلش  
ميخواست مراسمي که کيان را براي هميشه از او جدا ميکرد به نحوي بهم بخورد . در يک لحظه از اين فکر 

 . برآشفت و بر خود نهيب زد

ن روزي که زير دست پدرت ضجه ميزدي مُرد . عاقل شو لعنتي ديگه فکرشو نکن . اون براي تو همو - 
 !احمق ... اگه برگرده ، رغبت ميکني تو صورتش نگاه کني ؟

با حالت انزجار صورتش را جمع کرد و نه محکمي نثار دلِ بي تابش کرد . با تمام نخواستن هايش باز  
 هم دلش برايش

شت دور باشد . دلش بهانه گير شده بود و او را مي طپيد . نه ميخواست کنارش باشد نه دوست دا 
 در ورطه ي

 . چه کنم چه کنم انداخته بود 

صداي رؤيا اعصاب نداشته اش را به بازي گرفته بود . مدام غر ميزد . امروز بهانه اش دير آمدن بهرام  
خيلي زود رنگ باخت . صدايش  بود . خدا را شکر ميکرد الاقل پرش به پر او گير نکرده بود . اما اين دلخوشي

 که نزديک تر شد سرچرخاند

 .و او را باالي سرش ديد 

 مگه دختر کري؟ ... ميگم نميخواي به فکر يه لباس براي مراسم پنجشنبه باشي ؟ - 

 !بهار هاج و واج به او نگاه کرد . يعني بايد براي مراسم عشق سوخته اش لباس تهيه ميکرد؟ 

حتما توقع رقص و پايکوبي هم از او داشت !! نميدانست چه جوابي بدهد که دوباره مخاطبش لب به  
 . شکايت باز کرد

 تو چته ، چرا مثل گيج و منگا منو نگاه ميکني ؟ نکنه اصال ياد لباس نبودي؟ - 

 :بهار با دهاني که خشک شده بود به زور لب زد 

 . نه - 

 . تما ميخواي آبروي منو باباتو جلوي فاميل ببرينه و کوفت ح - 

 . صداي باز شدن در سر هردو را به آن سمت چرخاند . رؤيا حرف آخر را زد 

 . فردا آماده شو تا با هم بريم يه چيز آبرومند بخريم - 

رويش را برگرداند و به سمت بهرام رفت . کت بهرام را گرفت . بهرام با اخم هاي آويزان سالم هر دو را  
 . جواب گفت

 : بعد از خوردن چاي نگاه خسته و نگرانش به سمت بهار چرخيد و گفت 

 . فردا صبح زود به خودت برس بايد باهم يه جايي بريم - 
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 : رؤيا با اعتراض گفت 

کجا؟ اگه براي لباس ميگي خودم باهاش ميرم . تو به کارت برس . انقدر براش مادري کردم که بدونم  - 
 به چي

 . احتياج داره 

 : بهرام که حوصله او را نداشت با غرولند گفت 

من کي تا حاال براي خريد لباس اومدم که اين بار دوم باشه . بايد با هم جايي بريم . خريد باشه براي  - 
 . روز بعدش

 کجا ميخواي برين؟ - 

 .به وقتش ميگم - 

 : رؤيا با ناراحتي روبرويش ايستاد و گفت 

 رين ؟حاال من نامحرم شدم که نبايد بدونم کجا ميخوايين دوتايي ب - 

 . صداي فرياد بهرام در سکوت ساختمان پيچيد و بهار از ترس چشمانش را بست 

 بسه زن خسته م کردي ! ... چقدر حرف ميزني تو! ... گفتم به وقتش ميگم يعني االن وقتش نيست - 

. 

 : با خشم رؤيا را کنار زد و وارد اتاق خواب شد . رؤيا به دنبالش روان شد و با ناراحتي گفت 

معلوم هست تو چت شده ... اصال تا االن کجا بودي ؟ نميگي دلواپس ميشم . از کي تا حاال شرکت  - 
 ! تعطيل شده و تو االن با اين قيافه ي درهم اومدي خونه

 : کرد و دکمه هاي لباسش را باز کرد . بدون نگاه کردن به رؤيا گفت بهرام بي حوصله نچي 

رؤيا برو بيرون بذار کمي خستگي در کنم . براي امروز پيمونه ي صبرم پر شده . برو تا کاري دست همه  - 
 . ندادم

آمد .  چهره ي برزخي بهرام ترس به دلش انداخت . با کنجکاوي که ارضاء نشده بود از اتاق بيرون 
 . خودش و بهرام را لعنت کرد و دوباره غر زدنهاي زير لبي آغاز شد

بهار مات و مبهوت به اين گفتگو گوش ميکرد . دلش به شور افتاده بود . ميترسيد کيان در مورد آن  
 . روزي که از ماشين آرشام پياده شده بود حرفي زده باشد و پدرش در آن مورد مؤاخذه اش کند

جز اين موضوع، موردي ديگر سراغ نداشت تا پدرش را به اين شدت داغون و عصبي کند . کال در اين  
 . روزها ، هر چيزي که به او ربط پيدا ميکرد ، باعث اخمهاي سنگين و چهره ي برزخي پدرش ميشد
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در بين بود . با مدتها بود خانه يشان رنگ آرامش به خود نديده بود . هر روز به نحوي دعوا و جنگي  
خط خوردن از زندگي کيان و از دست دادنش ديگر روي خوش زندگي را نديده بود. دلش براي کمي آرامش و 

 . خنديدند پر ميزد

 : رؤيا کنارش نشست با دلخوري گفت 

 بهار تو ميدوني بهرام چشه ؟ - 

 : بهار با تعجب شانه هايش را باال انداخت و گفت 

 ! . اما معلومه خيلي ناراحته . حتي نپرسيد بهنام کجاستنه .. - 

راست ميگي ... پاشو سريع به بهنام زنگ بزن بياد خونه اگه بابات بفهمه تا االن خونه ي دوستش  - 
بوده قيامت به پا ميکنه . من که حواس برام نمونده ... براي لباس هم پس فردا با هم ميريم يه لباس شيک 

ردا همين عمه ت نگه براي دختره حيفش اومد لباس بخره . برات از آرايشگاه خودم وقت گرفتم با ميخريم ... ف
 . هم ميريم

 : بهار ناليد 

 . واي نه .... من آرايشگاه نميام - 

بي خود کردي وقتي جلوي فاميل تو چشم بابات زل زدي گفتي نه ...... االن همه تو رو زير ذره بين  - 
 . ميذارن . نه ، رو خودت گفتي حاال ميخواي مثل عزادارها بري مراسمش

 : از روي مبل برخاست در حالي که به سمت آشپزخانه ميرفت گفت 

 . بهنام زنگ بزن تا من وسايل شامو آماده ميکنم به - 

آن شب در سکوت شام صرف شد . حتي بهنام هم متوجه ي جوّ سنگين حاکم بر افراد خانواده شد که  
 . لب به دهان گرفت و مانند هر شب با پر حرفي هايش از تمام اتفاقات مدرسه تعريف نکرد

د . پشت پنجره ي اتاقش تا نيمه هاي شب بهار دلهره امانش نميداد . خواب از چشمانش رميده بو 
 نشسته بود و به آسمان

سياه و پر ستاره نگاه ميکرد . پنجره را باز کرد و هواي نيمه خنک آخراي شهريور را به ريه هايش سپرد  
 . . اين هوا احتياجي به کولر نداشت . اما گرمايي بودن رؤيا و پدرش هنوز هم کولر را روشن نگه ميداشت

با استشمام بوي سيگار اخم هايش در هم فرو رفت . دوباره بو کشيد . بو ، بوي سيگار بود . با تعجب  
روبه پايين خم شد . در اين ساختمان دو طبقه کسي سيگاري نبود ! با ديدن چراغ روشن اتاق کيان و پنجره ي 

 . بازش سرش را عقب کشيد

 . بش برود و روي آن را بگيرد تا صدايي بيرون نرودهين بلندي که گفت باعث شد دستش به سمت ل 

فکرش بيشتر از قبل مشغول شد . کيان و سيگار؟! کياني که از سيگار بيزار بود ! کيان با خود چه  
 !ميکرد ؟
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اگر آرزويش ، بودن با آرميتا بود و خواستن او برايش در الويت بود ، اين بيداري شبانه و بوي سيگار  
 !روز مانده به رسيدن تمام آرزوهايش چه معنايي داشت ؟درست دو 

 « به تو چه بهار ... انقدر نفهم نباش و سرت به کار خودت باشه» با اخم هاي درهم بر خود غريد  

 . با هزاران فکر و خيال در هم و برهم روي تخت دراز کشيد . هنوز بوي سيگار مشامش را آزار ميداد 

 . چشمانش را بست و مالفه را روي صورتش کشيد تا کمتر آن بوي مزخرف به مشامش برسد 

دردي بدتر از اين نبود که دلش بيتاب کسي شده بود که تاب و تواني برايش باقي نگذاشته بود .  
 مسخره بود ،

يش له کرده بود ! حرفهايي براي کسي غصه ميخورد که با حرفهايي که روز آخر به او زده بود او را زير پا 
 که

 . زخم هايش تا مدتها خوب شدني نبود 

 . در زير مالفه انقدر باقي ماند تا چشمانش خسته اش را خواب ربود 

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

صداي رؤيا با تکاني که روي بازويش حس ميکرد اورا مجبور کرد تا چشمان سنگين از خوابش را از هم  
 . با ديدن صورت درهم و گرفته ي رؤيا سريع روي تخت نشست . دستي روي صورتش کشيد باز کند .

پاشو ديگه چقدر خوابت سنگين شده !! هر چي صدات کردم بيدار نميشدي . ايکاش منم مثل تو  - 
 . انقدر بيخيال بودم . بيخيالي هم عالمي داره

 : بهار کش و قوسي به بدنش داد و با ياد آوري حرف ديشب پدرش با ترس پرسيد 

 واي حتما بابا معطل شده ... خيلي عصبانيه ؟ - 

نه... اونم تازه بيدار شد . تا نيمه هاي شب يه سره رژه ميرفت . نه خودش خوابيد نه گذاشت من  - 
 . بخوابم

 . فتار نکني . از صبح برزخيه خدا به داد بين روزش برسهمراقب باش امروز بر خالف ميلش ر  

بهار نگاهي به چهره ي خسته ي او کرد . دلش براي او هم ميسوخت . به گفته ي عزيز او هم در اين  
 . زندگي کم زجرنکشيده بود . تازه با دقت به رفتار اطرافيانش ميفهميد چرا رؤيا اخالقش تا اين حد تند است

 جون آخرش فهميدي بابا از چي ناراحت بود ؟ رؤيا - 

 : رؤيا نچي کرد و با اخم و بد خلقي گفت 

چندين ساله دارم باهاش زندگي ميکنم هنوز نميدونم وقتي اينجور بهم ميريزه بابت چه چيزيه .  - 
خودش که ماشالله منو قابل نمي دونه حرف بزنه . شدم کلفت خودشو بچه هاش ... دِ...ياال پاشو ديگه ديرتون 

 .شد . االن صداي بابات در مياد
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تب کرد. بعد از خوردن صبحانه در کنار رؤيا و پدرش به سمت بهار سريع از جا برخاست و تخت را مر  
 : اتاق رفت . در لحظه اي که وارد اتاق ميشد پدرش صدايش را باال برد و گفت

 . فقط خوش تيپ و شيک بيا . اون مانتوي شيک رسمي که عيد خريدي بپوش - 

 : بهار با شک و ترديد به سمت پدرش چرخيد وگفت 

 ا ميريم ؟مگه کج - 

 . جاي بدي نميريم . تو ماشين بهت ميگم - 

 . دلشوره گرفتم بابا ... فقط حد و حدودش رو بگو - 

 : بهرام کالفه دستي به پشت گردنش کشيد و گفت 

 .دلشوره براي چي ؟ بابات که جاي بدي تو رو نميبره .فکر کن خونه ي آقاجون ميريم - 

بهار با دلهره و استرس شديد آماده شد . هزاران فکر جور و ناجور به ذهنش ميرسيد اما او پدرش بود  
. اطميناني که به او داشت نمي گذاشت فکرش جاهاي بدي برود. اما نگاه ناراحتش و چشمان غمگين رؤيا ته 

 . دلش را خالي کرده بود

 T ي روح بود . با کمي ريمل و خط چشم و رژلب صورتيجلوي آينه به صورتش نگاه کرد رنگ پريده و ب 

 باز هم

بي حال بود . رژگونه ي صورتيش را روي گونه هايش زد و بدون توجه بيشتري از اتاق خارج شد . از  
 استرس

 . دستانش يخ زده بود 

فهميد بيرون رفته کيفش را از کنار جا کفشي برداشت . نگاهش را در پذيرايي چرخاند با نديدن پدرش  
 . و منتظر اوست

 . از رؤيا خداحافظي کرد و بيرون رفت 

 . وارد حياط که شد . صدايي قلبش را به کوبش انداخت 

 کجا ميري بهار ؟ - 

 . برگشت و به صورت پف کرده ي کيان خيره شد . چشمان کيان تا ته باز شد 

 به به ... اول صبحي چه به خودتم رسيدي . دايي خبر داره ؟ - 

 : بهار اخم هايش را در هم کرد و گفت 

 . دارم با دايي جانتون ميرم بيرون - 
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بدون مکث از حياط خارج شد . نگاهش روي پدرش ثابت ماند . درون ماشين نشسته بود و به روبرويش  
زل زده بود . حال پدرش بدجور اعصابش را به ريخته بود . چه چيزي چنين با روح و روان پدرش بازي ميکرد که 

 . از خود بيخود شده بود و از دنياي اطرافش بيخبر بود

ار و بسته شدن در، بهرام تکاني خورد . نگاهي به چهره ي دخترش انداخت و در دل باسوار شدن به 
 زيبايي دخترش

راز دلش را پنهان کرد . نديدنش را تاب نمي آورد . « چه عجب اومدي »را ستود اما زبانش با گفتن  
 ايکاش الهه

 .محتاج ديدنش نمي شد 

گوشه اي جاي پارک پيدا کرد . بعد از پارک کردن ماشين رو به  در سکوت تا پارک نزديک خانه راند . در 
 . بهار چرخيد

بهار از دلهره حالت تهوع گرفت . دستان يخ زده اش را در هم گره زد و به چهره ش ناراحت و داغون  
ال پدرش خيره شد . مانند تشنه اي که براي قطره اي آب جان ميداد او هم براي شنيدن حرفهاي پدرش در ح

 . جان دادن بود

 بابا چرا چيزي نميگين ؟ - 

 . بهرام نفس عميقي کشيد و لب باز کردو دنياي بهار را زير و رو کرد 

 يادته چند وقت پيش خونه ي آقاجون سراغ مادرت رو گرفتي؟ - 

 : بهار سرش را رو به پايين تکان داد و گفت 

 . بله - 

 .ميخوام از مادرت بگم . اما بايد قولي به من بدي - 

 . بهار با ترديد به صورت گرفته ي پدرش خيره شد . منتظر ادامه ي حرفش بود 

 . بايد قول بدي بعد از اين هم ، دختر من بموني و هوس رفتن پيش مادرتو نکني - 

 : از شدت هيجان بند آمده بود . گفت بهار که عطش دانستن به وجودش چنگ ميزد . با زباني که 

 . قول ميدم بابا - 

 . قولت و قبول دارم .پس تو هم منو از خودت نا اميد نکن - 

 . دستي به صورت اصالح شده اش کشيد و پوفي کرد و ادامه داد 

عزيزم . منو مادرت در يه تصميم اشتباه زندگيمون به فنا رفت . شايد بايد اعتراف کنم بيشتر از همه  - 
من مقصر بودم . تصميمات اشتباهي که گرفتم زندگيمو نابود کرد و فقط تو برام از اون زندگي موندي . مادرت 

 ...در اين سالها چند بار براي ديدنت اقدام کرد
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 . گراني آهسته از توي سينه بيرون داد و ادامه دادنفسش را با ن 

اما من بخاطر اينکه تو از لحاظ روحي آسيب نبيني مانع شدم . ميخواستم به رؤيا به عنوان مادر عادت  - 
کني و دچار دوگانگي نشي . مادرت هم که ديد اصرارش فايده نداره دل به سرنوشتش داد و به زندگيش ادامه 

 . داد

 برگشته و ميخواد تو رو ببينه . منم مجبور شدم اجازه ي اين ديدار رو بدم . چون ديگه تو به اندازه حاال 
اي بزرگ شدي که بتوني از لحاظ روحي با اين موضوع کنار بيايي ... االن ميبرمت جايي که مادرته ... فقط قول 

 بده در مورد ما و زندگيمون

 . قضاوت نکني 

بهار خشکش زده بود . باور حرف هاي پدرش سخت بود . نميدانست بايد چه عکس العملي نشان  
 . دهد

بايد خوشحال ميشد که بعد از اين همه سال افتخار ديدار با مادري که براي آينده ي خودش او را رها  
ي برايش باقي نمانده بود تا کرده نصيبش شده يا ناراحت باشد که دلش براي ديدن او هيچ اصراري ندارد . قلب

 براي شخصي که بشدت

 . برايش بي رنگ بوده بطپد 

 : بي رمق لب زد 

 . بابا بريم خونه - 

 : بهرام با تعجب نگاهي کرد و گفت 

 چرا؟ ... يعني بعد از اين همه سال دلت نمي خواد مادرتو ببيني؟ - 

 : بهار مانند آدم رو به احتضار گفت 

اگر حق مادري به نه ماه بارداريه من اين مادري رو قبول ندارم . حق رو بخوام بگم با اينکه با رؤيا  - 
 . مشکل زياد دارم اما اون بيشتر حق مادري گردنم داره

 : بغض نشسته تو گلويش ترکيد و به هق هق افتاد . بهرام درمانده از تصميم بهار گفت 

 . عوض بشهشايد ببينيش نظرت  - 

نه بابا .... بهش بگو بره هر جايي که تا حاال بوده و فراموش کنه دختري به نام بهار داره . همون طور  - 
 . که من به ياد ندارم مادري داشتم

بهرام سرش را روي فرمان گذاشت . بايد او را به ديدن الهه ترغيب ميکرد اما چگونه ؟! قلبش تير کشيد  
 : قلبش رفت و روي سينه مشت شد . بهار نگران به سمتش چرخيدو گفت . دستش به طرف

 ............. واي بابا چي شد ؟ قلبت درد گرفت ؟ چه کار کنم من - 
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 :هول شده بود و نميدانست چه کار کند . بهرام نفس عميقي کشيد و با جان کندن گفت 

بهار برو مادرتو ببين . بذار اين عذاب من هم تموم بشه ... گناه از من بود . ميترسم بعدا پشيمون  - 
 . بشي . اشتباه منو تکرار نکن . اونم دلش شکسته ست. اگه نري ديدنش منو نفرين ميکنه

 مادرش ميترسيدبهار مسخ حرفهايي شد که ميشنيد . يعني پدرش تا اين حد گناهکار بوده که از نفرين  

!! 

 : سرش را پايين انداخت . به زحمت گفت 

 پس چرا زماني که دوست داشتم برم ببينمش نذاشتي ؟ - 

از خودخواهيم بود . ميترسيدم بري و زندگي اون جذبت کنه و برنگردي . تو تنها يادگار از زندگي گذشته  - 
 . ي مني

 . ش گرفت و بي اراده اين آتش را به جان بهرام هم انداختبهار براي اولين بار از اين حرف آت 

براي همين انقدر عزيز بودم که بخاطر يه نه گفتن به خواهرزاده ت تا دم مرگ منو کتک زدي . يادگار  - 
 بي ارزشي بودم که براي ترخيص از بيمارستانم نيومدي ؟! بابا خودتون حرف هاي خودتون رو باور ميکنين ؟

بهار حرف گذشته رو نزن . خودم هم نفهميدم اون شب چرا دچار جنون شدم و اون کار رو کردم .  - 
شايدم تاثير حرفهايي بود ، که در مورد تو و مادرت شنيدم بود . تو هم لج کردي و حرف منو جلوي خانواده بي 

 . ارزش کردي

يدم کيوان اومده من رفتم چون .... چون ... تا قبل از مرخصيت مدام تو بيمارستان بودم . زماني که د 
 نميتونستم

 ...................... تو رو 

گريه ي مرد را ديدن ، دل سنگ ميخواهد و بس . با تکان هاي شديد شانه هاي پدرش اشک بهار هم  
پدرش از کجا  جاري شد . شايد او هم مقصر بود که احمقانه خودش را براي کيان نامرد قرباني کرده بود .

 ميدانست در دل کيان چه ميگذرد ؟

بسه بابا . ببخشيد که گله کردم منم دلم پر بود . بخاطر شما ميرم به ديدن مادرم ... اما فقط همين  - 
 . يکبار

 . بهرام با دستمالي که بهار به طرفش گرفته بود صورتش را پاک کرد و نفس عميقي کشيد 

متاسفانه اين ديگه دست من نيست . مجبوري يه مدت ببينيش . اومده چند وقت تهران بمونه . فقط  - 
 .بخاطر تو

 : بهار پوزخندي زد و گفت 

 ! فقط بخاطر من - 
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 . آره بهار ... منم اول باور نداشتم اما داليلي که آورد باور کردم - 

 چه داليلي؟ - 

 . وشن کرد و حرکت کردبهرام ماشين را ر 

 . شايد بعدا بفهمي . اما براي امروزت همين اخبار کافيه - 

 !بابا ؟ - 

 : بهرام سينه اش را صاف کرد و به حال جدي در آمد و گفت 

 بابا بي بابا . حرف نباشه ديگه . نميخواي که سکته م بدي ، ميخواي ؟ - 

 . نه - 

سکوت کرد و به بيرون خيره شد . هزاران سوال در ذهنش به چرخش در آمده بود و ميدانست تا پدرش  
نخواهد هيچ جوابي دريافت نميکند . ياد گرفته بود که تالش بيهوده براي رسيدن به جواب نکند. مانند تمام اين 

ش ميگفت او گناهکار واقعيست و اشتباه سالها که فکر ميکرد مادرش گناه کار واقعي اين جدايي بوده و حاال پدر 
 از او بود . سوالي که

 . ميدانست جوابش را هرگز نخواهد فهميد چون اگر قرار بر فهميدن بود تا به حال فهميده بود 

به راستي چه چيز در گذشته ي پدرش بود که او را به گريه انداخته بود ؟ چه چيز باعث اين همه رنج  
 و ناراحتي او

 شده بود . چرا هيچوقت از گذشته حرف نميزد ؟ 

وقتي ماشين دم در باغ جمشيد خان ايستاد بهار با تعجب به پدرش نگاه کرد . بهرام هم مات و مبهوت  
به در باغ خيره شده بود . نگاهي به ساعتش انداخت . ساعت يازده بود . درست به موقع رسيده بود . با ديدن 

 . چهره ي بهت زده ي بهار فهميد بايد براي او توضيح ديگري هم بدهد

ميدونم تعجب کردي . خب تا بحال من به خانواده گفته بودم نذارن تو متوجه بشي تا آسيب روحي  - 
 . نبيني

راستش ... جمشيدخان عموي من ... و پدر الهه ست . يعني پدربزرگ تو . دايي و بچه هاشم که توي  
 ............... اين مدت مدام ميديدي . فقط مونده ديدن مادرتو

وانست نام مرد همراهش را به زبان بياورد . در را باز کرد و پياده شد . بهار در حال پردازش اطالعات نت 
 جديد بود . عجب

 . روزي بود امروز 

 !باورش برايش مشکل بود ، واقعاً آرشام پسر دايي و پدرش هم دايي او ميشد؟ 

 . استه ي او ، او را در آغوش ميگرفتندبراي همين جمشيد خان و پسرش بدون در نظر گرفتن خو 
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آن موقع آرشام بد ذات گفته بود؛ پدر بزرگش آلزايمر دارد و او را با نوه اش اشتباه ميگيرد . تازه فهميد  
 چقدر

ساده و هالو بود که بيشتر کنجکاوي نکرده بود . شايد همان موقع خود جمشيد خان از ميان حرفهايش  
 راز

 . اين صميميت را بروز ميداد 

با اشاره ي پدرش از ماشين پياده شد . زانوهايش از استرس و هيجان تاب ايستادن نداشت . حس  
 .کرد تمام چيزي که صبح خورده بود به دهانش راه پيدا کرد و دلش را زيرو رو ميکند

 . به سرعت کنار ديوار رفت و روي زانو خم شدو عق زد 

ناگفته ها و گفته شده هاي زندگيش را باال آورد . بدنش به لرز افتاده بود . بهرام با ترس به تمام  
 . کنارش رفت . و کمرش را ماساژ داد

 چي شد بهار جان ... بابايي حالت خيلي بده ؟ - 

بهار از ترسيدن پدرش حس خوبي داشت . حس اينکه برايش مهم است . از جا برخاست و با آبي که  
به طرفش گرفته شد جرعه اي آب نوشيد و دهانش را پاک کرد و ايستاد . دستي روي مانتو و شالش کشيد و 

 : گفت

 . من خوبم ... بريم بابا - 

 . ظه در باز شد . نگاهي بهم کردند و وارد باغ شدندبهرام زنگ باغ را فشرد . بعد از چند لح 

با هر گامي که برميداشت حس ميکرد بر عکس تصورش براي ديدن مادرش مشتاق تر ميشود . حسي  
که تا همان لحظه نداشت ، اين بود که قلبش ديوانه وار بر ديواره ي قفسه ي سينه اش ميکوبيد . از ترسِ زانو 

 . زدن دست پدرش را گرفت

 :بهرام دستش را فشرد ، نگاهي به صورت رنگ پريده اش کرد . آرام پرسيد 

 خوبي؟ - 

 . بهار سرش را به عالمت) نه ( به سمت باال تکان داد . دستان پدرش هم مانند او يخزده و لرزان بود 

حال او را درک ميکرد . کسي که خود را گناه کار ماجرا ميدانست اين رويارويي برايش ، بسيار سخت  
 . بود

اما همان دستان يخ زده هم برايش پناه بود . داشتن پشت گرمي به پدرش جاني دوباره به زانوهايش  
 . بخشيد

 . يي تماشايي بودندروي ايوان ساختمان همه ايستاده بودند و منتظر اين رويارو 
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چشمان بهار فقط روي زني ثابت مانده بود که از لحاظ جسماني نحيف و رنجور به نظر ميرسيد . اما در  
 همان

 . نظر اول از شباهتي که به آن زن داشت تعجب کرد 

گام  الهه با قدمهايي لرزان و چشماني باراني به سمتش پرواز کرد . آرشام هم شانه به شانه اش 
 برميداشت . نگران حالش

بود . بهار با ديدن حرکت الهه در جايش ميخکوب شد . گيج و منگ به او خيره شد . اين صحنه ي  
 پيش رويش واقعيت

 !! بود يا رؤيا 

الهه بي قرار به آني او را در آغوش خود گرفت و فشرد . صداي هق هق گريه اش ميان گردن بهار و  
 . شنيدن نامش از زبان الهه احساسات نهفته اش را به غليان انداخت . در دلش جوش و خروشي برپا شد

باال آمد و روي صداي استخوانهايش زير فشار دستان مادرش به گوشش ميرسيد . کم کم دستان بهار  
کمر مادرش نشست . لحظه اي ناب بود براي الهه ، بهار و اطرافيانش . اشک از چشمان همه ي حاضرين جاري 

 . شد

الهه با آغوش محکمش گويي ميخواست دخترش را در وجود خود حل کند . اوج تمام دلتنگي هايش را  
 ميخواست

 . با آن آغوش نشان دهد 

 رفتار بيشتر از زبان گوياي احوال آدم ميشوند . به طوري که زبان در بيانش قاصر استگاهي اعمال و  

. 

آرشام با نگاهي به الهه متوجه حالش شد . به نفس نفس افتاده بود . سريع بازوانش را اسير دستان  
 : تماس گفتپر قدرتش کرد . او را از بهار دور کرد . با دست دور صورتش را قاب گرفت با استرس و ال

 . بسه عمه .... الهه جان برات خوب نيست .... عزيزم نفس بکش - 

با صداي فرياد او ، علي به سمتش آمد . از جيبش اسپري را در آورد و داخل دهانش قرار داد . رنگ  
 . صورتش به کبودي ميزد

ترس در نگاه همه هويدا بود . بهار و بهرام بهت زده و ناباور به صحنه ي روبرو خيره شدند .هر دو با  
ديدن آن صحنه در حال جان دادن بودند.هيجان آن ديدار با ديدن خرابي حال الهه رنگ باخت و جايش را به 

 .نگراني داد

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

راحتي نشسته بودند. سکوت ، حاکم مطلق بود . هر کس در افکار خود همه درپذيرايي روي مبل هاي  
 . غرق بود
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 . الهه به اتاق برده شد و با تزريق آرامبخشي به خواب رفت 

آقاجون و عزيز هم آمده بودند . هر دو نگران و ناراحت به بهرام و بهاري که زبانش بند آمده بود خيره  
 شدند . صداي

 . کوت را شکستجمشيد خان س 

بهرام جان ممنون که اجازه دادي الهه به آرزوش برسه . ايکاش قبول کني و براي ناهار بمونين . تا  - 
الهه بعد از بيدار شدن بتونه با دخترش ديدنا کنه . ميدونم بيدار بشه از اينکه اين فرصت رو از دست داده 

 . دوباره حالش بد ميشه

 : بهرام به آرامي سرش را باال آورد . به صورت عمويش خيره شد . بعد از مکث کوتاهي گفت 

 . من بايد برم شرکت اما اگه بهار بخواد ميتونه بمونه من شب ميام دنبالش - 

 : آرشام سرفه اي مصلحتي کرد و گفت 

ترافيک اسير نشين من خودم عصري اگه اجازه بدين براي اينکه شما هم با اين حالتون توي اين  - 
 . ميارمش خونه

بهرام براي اولين بار از اين حرف آرشام استقبال کرد . ديگر تواني برايش باقي نمانده بود تا دوباره  
 . شاهد اين دور همي با حضور علي و آن نگاه پرعشق باشد

 : رو به بهار کرد و گفت 

 دخترم دلت ميخواد بموني ؟ - 

 . بهار هنوز از بهت خارج نشده بود . گيج و منگ نگاهي به او کرد . آقاجون به جاي او جواب داد 

 . بهرام جان بمونه بهتره . تو برو خيالت راحت باشه . اينجا که تنها نيست - 

 : بهرام از جا برخاست . با نگاهي به آرشام گفت 

 زحمت نباشه برات ؟ - 

 : هاي در هم کشيده گفتآرشام با اخم  

 . نه ... انگار خودم پيشنهاد دادم - 

بهرام خدا حافظي کرد و از سالن پذيرايي خارج شد . متوجه حضور آرشام در پشت سرش شد که براي  
 بدرقه اش

هم پاي او مي آمد .به در ورودي باغ که رسيد به سمت عقب چرخيد . با اخم هاي در هم گره خورده  
 به صورت

 : آرشام نگاه کرد و گفت 
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اگه اجازه دادم چون خودم حالم خوب نيست . اما تو بايد حد خودتو بدوني ... من به قولم عمل کردم  - 
 تو هم

از ايني که هست نزديک نشو . هيچ فکري هم در اون مخيله ات درباره ي مرد باش و به دخترم بيشتر  
 . اون پرورش نده

 : آرشام گستاخانه و حق بجانب دستانش را روي سينه گره زد و با پوزخندي گفت 

اونوقت چرا فکر کردين منم با اين هشدار شما مثل بهار... چَشم ميگم و اجازه ميدم براي من تعيين  - 
 . ف کنينتکلي

 . پسر با من سرشاخ نشو . من گاهي براي خودم هم ترسناکم چه برسه به تو - 

 : آرشام خنديد و گفت 

شايد براي خودتون با اون گندي که زدين خطرناک باشين اما براي من نميتونين . در ضمن بعد از  - 
 مراسم کيان و آرميتا

بهار رو براي کار ميارم پيش خودم . پيش من جاش امن تر از جاي غريبه ست . خودت ميدوني با اين  
دختر ترسو و خجالتي که تربيت کردي تو جامعه اي که اين همه گرگ ريخته زود آسيب ميبينه . بايد جاي مطمئني 

 . باشه

 : بهرام پوزخندي زد و گفت 

 . کنارتوئه ؟! من از همه بيشتر از خود تو ميترسم حتما اون جاي امن هم درست - 

 . بهتره نترسي و به من اطمينان کني . اين براي هردومون بهتره - 

 اون وقت اين بهتر بودنو تو به تنهايي تشخيص دادي؟ - 

 : آرشام نگاهش را به سمت ساختمان چرخاند و گفت 

فکر ميکردم خودتون تشخيص ميدين . نميدونم تا امروز چي به بهار گفتين اما ميدونم دوست ندارين  - 
 . نظرش در مورد شما عوض بشه . پس بهتره منو تحمل کني و بهار رو آزاد بذاري

 : بهرام با دست به شانه اش زد و گفت 

 . د نگران جامعه و گرگاش باشيبه احتمال زياد تو شرکت خودم ميبرمش . پس نمي خوا - 

 . اين حرف را با لحن خشني گفت و از باغ خارج شد . بايد همين حاال تکليف کار بهار را روشن ميکرد 

 به هر ترتيبي که بود نميگذاشت اين پسر خودش را به او و خانواده اش سنجاق کند . او خود خطر بود 

. 

کرد به ديدن رئيس شرکت رفت . نادري سرش داخل لب تاپ بود  با رسيدن به شرکت اولين کاري که 
 : . با کمي مکث سرش را بيرون آورد و گفت



 

 
149 

 بَه آقاي فرهمند . خوب تو اين چند روزه از شرکت در ميريا ... مشکالتت برطرف شد ؟ - 

 : بهرام دستانش را در هم قفل کرد و گفت 

 . تا حدي ... اما براي کار ديگه اي اومدم - 

 چه کاري ؟ - 

 . ميشه يه نفرو براي استخدام بيارم - 

 : نادري عينک فرم مشکيش را از روي صورت برداشت و گفت 

 . ما که نيرو نميخوايم . حاال اون شخص کيه که شما براش اين کارو ميخواي - 

راستش دخترم درسش تموم شده و دلش ميخواد سرکار بره . ديدم براي شرکت بايگان نداريم ....به  - 
 . کار کامپيوتر هم وارده ميتونه تو اين موردم کمک حال شرکت باشه

 : نادري چشمانش را ريز کرد و گفت 

 ! مگه تو فقط يه پسر نداشتي ؟ اين دختر از کجا اومد - 

 . ته بودم دختر ندارم فقط حرفش پيش نيومده بود که در موردش حرف بزنممن نگف - 

خودت بهتر ميدوني ... اگه فکر ميکني بودنش الزمه بيارش . باالخره تو هم اينجا معاوني و حق آب و  - 
ر گل داري . اما ميدوني که جو اينجا زيادي مردونه ست ... بايد خودت مواظبش باشي . من نميتونم بخاط

دخترت با مهندساي خوب و فعال شرکت در بيوفتم . ميبيني که استخدام اون سه تا زن هم با شرايط سن باال 
 . و تأهل انجام شد

 . خيالتون راحت دختر من خيلي آروم و سربزيره مشکلي پيش نمياد - 

 . پس من مشکلي ندارم - 

 . برج فرمانيهممنون . پس من ميرم دنبال کاراي شهرداري اون  - 

 : نادري خنديد و گفت 

زحمت نکش بهرام خانِ فرهمند دير شده بود يکي از مهندسا رو فرستادم . برو پاي نقشه ي اون  - 
مجتمع رفاهي تفريحي که براي شمال کشوره . ميدوني که صاحبش به نظم و مقرارات خيلي پايبنده براي همين 

 . نميتونم به کسي ديگه اين کار رو بسپارم

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

بهار در حالي که مست از حضور چند ساعته در کنار مادرش بود سوار ماشين شد . همه ي فکرش  
 درگير چراي

 . اين جدايي بود 
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چرايي که با پرسيدنش اشک را به چشمان مادرش هديه داد اما لبي از هم باز نشد . دردي پنهان را در  
 . رف شدچشمان مرطوب مادرش ديد که از کنجکاوي بيشتر منص

 . کمربندتو ببند بهار خانوم - 

بي حواس نگاهي به آرشام کرد . آرشام لبخندي زد به بي حواسيش و کمربند را نشان داد . بهار کمربند  
را بست و آرشام از باغ خارج شد . تازه از پيچ کوچه گذشته بود که با ماشين کيان روبرو شدند . هر دو به اجبار 

 . ترمز کردند

بهار با ديدن کيان دستانش يخ زد . تا به کي اين حس لعنتي او را درگير خود ميکرد ؟! در دلش جنگي  
 بود مانند جنگ جهاني

جنگ بين نفرت از رفتار نامردترين مرد زندگيش و عالقه اي که در ته قلبش هنوز سوسو ميزد . عالقه  
 . باقي ميمانداي که تا اميد به بازگشت کيان داشت هنوز در دلش 

هنوز در ته قلبش خواهان برهم خوردن مراسم دو روز آينده بود . درست نميدانست اگر آن مراسم  
کنسل شود و کيان باز گردد ميتواند او را ببخشد يا نه ... اما با تمام اين ترديدها دوست نداشت کيان را در کنار 

 . کسي غير خود ببيند

ند ساله را به يکباره از دل بيرون کند . کيان نامرد حتي به او فرصت کنار آمدن راحت نبود آن عالقه ي چ 
 با آن

 . بيوفايي را نداده بود . ضربه هايش را براي ناکار کردن او پياپي زده بود 

کيان از ماشين پياده شد . خوش تيپ شده بود . مدام با کت و شلوار هاي متنوع و خوش دوخت او  
 . را ميديد

دل بي انصافش هر بار که او را ميديد دوباره قرار طپيدن ميگذاشت .انگار نميدانست ديگر آرام و قرار  
 . او نيست

با اخم به بهار نگاهي کرد و به سمت آرشام رفت . آرشام در را باز کرد پياده شد و کنارش ايستاد . هر  
 چه بود

داماد خانواده حساب ميشد . با اينکه هيچ دل خوشي از او نداشت و رقيب هم بودند ، آداب دان  
 . ماهري بود

 : کيان دستش را پيش برد و سالم کرد . نگاهي به بهار انداخت و به آرشام گفت 

 به سالمتي کجا ؟ - 

 . داريم ميريم تهران - 

 : ا داخل ماشين برد . رو به بهار کرد و گفتکيان آرشام را کنار زد . سرش ر  
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بهار پياده شو با هم بريم ... من نيم ساعت ميشينم و بعد از احوالپرسي با هم برمي گرديم نيازي  - 
 نيست به آرشام

 . زحمت بدي 

بهار با دلخوري نگاهش کرد . چرا فکر ميکرد هر چه بگويد او حرفش را گوش ميکند . فقط سرش را  
 : تکان داد و با تاسف گفت

 . ممنون براي شما زحمتش بيشتره - 

 : کيان دندان هايش را روي هم فشرد . به آرامي ، طوريکه فقط بهار بشنود گفت 

 !ن هستم حق نداري با کسي باشي ؟بهار مگه هشدار ندادم تا م - 

 بغضي پر درد راه نفسش را بند آورد . اين همه خودخواهي از چه بود ؟! باچشماني که در اوج معصوميت 

 : پر از اشک شده بود به چشمان پر خشم کيان نگاهش را دوخت و گفت 

حق دارم چون تو اين حقو به من دادي . پس برو پيش نامزدت و خوش باش . بهار براي تو خيلي  - 
 . وقته مرده

 . اين تويي که هيچ حقي در مورد من نداري . پس احترامت رو حفظ کن 

ه سرش را به سمت پنجره چرخاند . کيان براي اينکه از سوزش دلش کم کند دل بهار را با آخرين جمل 
 . آتش زد

فکر نکن اين پسره با اين دک و پزش تو رو براي هميشه ميخواد... اگه تحفه بودي من کنارت ميموندم  - 
... براش مثل يه عروسکي ... پس به خودت اميد نده ، چون من نيستم ميتوني اونو به دام بندازي ... که اگه 

 . دامت ،دام بود من ولت نميکردم و پر نميزدم

 ار در حالي که صورتش از اشک خيس بود با خشم به سمتش چرخيد . نگاه پر از خشمش را رويبه 

 : چشمانش ثابت کرد و گفت 

خفه شو کيان ... از کي اين همه عوضي شدي که من نفهميدم ! ... تا آخر عمرم اين حرفتو فراموش  - 
 . نميکنم

 .برو خوش باش که خيلي خوب دلمو با حرفات سوزوندي 

دستش را روي صورتش گذاشت و هق هق کنان به گريه افتاد . آرشام از آنها فاصله داشت . با ديدن  
 : حال بهار به کيان نزديک شد . بازويش را گرفت و از ماشين جدا کرد و با خشم غريد

 . تيش؟! تف به روت بياد که يه ذره مردونگي نداريعوضي چي گفتي که به اين روز انداخ - 

مجالي براي پاسخ به او نداد . اورا به عقب هل داد و سوار ماشين شد . پا روي گاز گذاشت با تيک  
 . آفي حرکت کرد
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صداي هق هق آرام بهار اعصابش را به ريخته بود . قلبش به شدت خودش را به قفسه ي سينه  
 . ميکوبيد

ي قرار مدام با انگشتانش روي فرمان ميکوبيد .دانه هاي درشت عرق روي پيشانيش به سمت پايين ب 
 . روان شدند و براي خود جويباري ساختند

دنبال جمله اي ميگشت تا بتواند آرامش کند . اما وقتي نشنيده بود چه حرفي ميانشان رد و بدل شده  
 : . عصبي و در عين حال آرام گفت، نميتوانست حرفي براي همدلي پيدا کند 

 چي گفت اين همه ناراحتت کرد؟ - 

 - ............... 

بهار خانوم با گريه چيزي درست نميشه . تا زماني که مثل بره سرتو پايين بندازي هر گرگي از کنارت  - 
 . رد بشه با پنجه هاش زخمي به وجودت ميزنه . اين اشک ريختن ها رو تموم کن . قوي باش

 . نميتونم . دلم داره آتيش ميگيره - 

 : يان کرد و با مهرباني گفتآرشام با ناراحتي در دل ناسزايي نثار ک 

 االن چه حسي به کيان داري؟ - 

 -.............. 

بايد با خودت رو راست باشي . بايد کيان رو براي هميشه از ذهنت پاک کني ... باور کن تنها عالقه  - 
 ي تو کافيه تا

 . اون بتونه تو رو بسوزونه . بايد اين عالقه از بين بره 

 . صداي گريه ي بهار بيشتر شد . صداي نا مفهمومش به گوش آرشام رسيد 

 . براي من ... ديگه کيان مُرد ... مرده ... مرده . فقط دارم کم ميارم - 

آرشام سکوت کرد . قلبش از اين همه بي تابي او به فشار آمده بود . به روبرو خيره شد . ترافيک هر  
کشيد . در گوشه گوشه ي قلبش نام بهار حک ميشد بدون آنکه اميدي داشته باشد روزه روي اعصابش خنج مي

 . ميدانست با دختري اين چنين

دلشکسته ، به راحتي نمي تواند رابطه اي را شروع کند . به قول پدرش که خيلي زود حس او را فهميده  
را ميشناخت تا به حال هر چيزي دلش بود ، بايد کفش و عصاي آهني در اين راه به پا ميکرد . اما خودش 

 . خواسته بود به آن رسيده جز يه چيز که دست نامرد سرنوشت او را گرفت

با ساکت شدن بهار سرش را به سمتش چرخاند . با شالش صورتش را پاک ميکرد . دستمال کاغذي  
 روي داشبورت بود .. اما

گرفت . بهار با تشکر آرامي دستمال را گرفت . با بهار متوجه ي آن نشده بود . دستمالي به سمتش  
 : صدايي که به زور شنيده ميشد زمزمه کرد
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 . ببخشيد باعث ناراحتي شما هم شدم - 

من بيشتر از ناراحتي تو ناراحتم . چرا انقدر در برابرش ضعف نشون ميدي ؟ نکنه برنامه اي بينتون  - 
 بوده

 که نقطه ضعفت شده ؟ 

 : بهار با حيرت نگاهش کرد و گفت 

 نه ... چه برنامه اي منظورته ؟ - 

 : آرشام تازه متوجه شد چه گندي زده با خنده اي خراب کاريش را پوشاند و گفت 

 . منظور بدي نداشتم آخه تو خيلي از اين بي وجود ميترسي ... اونم خيلي راحت اشکتو در مياره - 

 . ترسي در کار نيست بيشتر دلمو ميسوزونه - 

خب اين که مقصر صد در صدش خودتي . اين تويي که اجازه ميدي ديگران به خودشون اجازه بدن  - 
 اين رفتارو با تو داشته باشن ... پس اول از همه ... خودتو اصالح کن ... بعد از ديگران توقع کن دلتو نسوزونن

. 

 . که شنيدم خبر ندارين که اين حرفو ميزنين . پس راه درمان به من نشون نده شما از حرفايي - 

 . اين جور که هميشه در برابر من جبهه ميگيري در برابر اون ميگيرفتي حالو روزت بهتر بود - 

سکوت بهار پايان بحث بود . در ذهنش دنبال رفتاري ميگشت که کيان را اين همه گستاخ کرده باشد  
 . اما هر چه گشت جز مهرباني و گذشت چيزي به نظرش نرسيد. 

راستي بهار از شنبه ي ديگه ميتوني بري سرکار ... من با پدرت حرف ميزنم تا بيايي دفتر خودم کار  - 
 . کني . اين جوري سرت گرم ميشه و آروم ميشي

 . ممنون اما بايد با پدرم مشورت کنم - 

اصل کار تويي که ميخواي کار کني نه بابات . ياد بگير خودت براي خودت تصميم بگير روي پاي خودت  - 
 . وايسا

 : بهار با لحني گاليه آميز گفت 

فکر کنم يادتون رفته اينجا ايرانه ... من ياد گرفتم به حرف بزرگترم گوش کنم و بدون اجازه ش کاري  - 
 . براي اون جايي جواب ميده که جوونا از هيجده سالگي از خانواده جدا ميشن نکنم . اين طرز فکر شما

 . اين ترس از بزرگترها جلوي پيشرفت رو ميگيره - 

 : بهار نگاهي به آن چشمان سرد خاکستري کرد و گفت 
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هم فرزندان اين از ترس نيست بخاطر احترام به بزرگتره . هم والدين به گردن فرزنداشون حق دارن  - 
 . به گردن والدين

 االن شما که به پدربزرگت محبت ميکني و به حرفش گوش ميدي از روي ترسه ؟ 

 . نه به هيچ وجه... بخاطر عالقه س - 

 . پس چرا توقع داري من روي حرف پدرم حرف بزنم - 

من نگفتم روي حرفش حرف بزن گفتم براي آينده ت و کاري که ميخواي انجام بدي خودت تصميم  - 
 . بگير و پدرتو هم راضي کن

پدرم از قبل شرط کرده جايي که خودش صالح بدونه بايد برم منم قبول کردم .لطفا فکر نکن با يه  - 
 .ياد بدي . بدم مياد ابله فرضم کنيدختر بچه ي کوچولو حرف ميزني و بايد خوب و بد رو بهش 

آرشام لبش را گزيد . سکوت کرد و به رانندگيش مشغول شد . اما فکرش درگير بهار و آينده ي  
هردويشان بود . بهار دختري بود که در خانواده اي سنتي بزرگ شده بود و رام کردنش منوط به رضايت بهرام 

اويي که مدام با بهرام سرشاخ شده بود . اميد چيز خوبي بود که داشت و اين سختترين کار ممکن بود براي 
 .آرشام در دلش از اين اکسير موفقيت فراوان داشت

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

 . در آينه به خود نگاه کرد . باور اينکه اين همه تغيير کند برايش سخت اما دلنشين بود 

 . شدن و زيبا ديده شدن خوشش مي آمد او هم مانند هزاران دختر ديگر از زيبا 

 به چشمان کشيده و زيبايش که با سايه ي صورتي کمرنگي که پشت پلکش زده شده بودو لبهاي صورتي 

 . برجسته اش نگاه کرد 

 با اينکه مانند ديگران هيچ ذوقي در چشمانش ديده نميشد ، حسي موذي و بدجنس شدن زير پوستش 

 . به حرکت در آمده بود . فقط آرزويش يک چيز بود ، خراب شدن حال کيان 

ميدانست با تعلق خاطري که هنوز به او دارد با اين مدل موي فر شده که بطور شلوغ دورش ريخته  
 شده بود

اي کيان ديدن و او را از آن حالت سادگي و بي رنگي در آورده بود ميتواند او را کالفه کند . يکي از آرزوه 
حيف که دختر داييمي ...وگرنه مي دزديدمت... ميبردمت جايي که جز »موهاي او بود . گاهي با کنايه گفته بود 

 «.خودم کسي تو رو نبينه..... اون وقت من بودم و توو موهايي که هميشه از من پنهون ميکني ...خسيس

. بهار هم ميدانست اين خسيس گفتن هر وقت شيطنتش گل ميکرد در جمع به او خسيس ميگفت  
 : ها از کجا آب ميخورد . هميشه بهنام بود که سينه سپر ميکرد و ميگفت

 . « نخير آبجي من اصال خسيس نيست . هميشه هر چي پول داره براي من خريد ميکنه » - 
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 . خاطرات گذشته پيش چشمانش رژه ميرفت که صداي رؤيا او را از عالم گذشته بيرون کشيد 

 . خيلي ماه شدي بهار ... فکر کنم کسي از فاميل تو رو نشناسه - 

شايد حق با رؤيا بود . اين اولين عروسي خانوادگي بود که بهار در اين سن و سال ميرفت . نوه هاي  
ن و خواهر و برادرش و خود بهار بودند . مسلما اين جشن يکي از اولين هايي بود که قرار بود بزرگ خانواده کيا

 . براي او باشد که دست پر قدرت سرنوشت بزرگترين مانع آن شد

 . ممنون رؤيا جون شما هم خيلي خوب شدين - 

 : رؤيا با نگاهي پر از حسرت به او آهي کشيد و گفت 

 ................... شب در کنار مادرت بهت خوش بگذره . اما يه خواهشياميدوارم ام - 

حرفش را نيمه تمام گذاشت . از بهار دور شد و کيف پولش را به دست گرفت . بغضش را نتوانست  
 . از بهار مخفي کند

با ناراحتي که سعي در پنهان آن داشت به سمت صندوق رفت . به بهار اشاره کرد با بهرام تماس بگيرد  
 تا به

 . سراغشان بيايد 

بهار حال او را درک ميکرد . حضور زن اول بهرام براي رؤيا سخت و نفس گير بود . بعد از تماس با  
 . پدرش کنار رؤيا ايستاد

 : کرد و با مهرباني که در ذاتش بود گفت بازوي او را لمس 

من امشب دو مادر دارم . شما بيشتر از مادرم زحمتم رو کشيدين . جاي شما با هيچ کس پر نميشه  - 
 . . اونم جاي خودشو داره . پس فکر نکنين اون اومده جاي شما رو بگيره

بود . باورش نميشد منظور او را  رؤيا لبخند کمرنگي روي لبش نشست . چقدر دل اين دختر بزرگ 
 . فهميده باشد . خوشحال بود جوابي که دوست داشت بشنود ، شنيده بود .همين هم راضيش ميکرد

با وارد شدن به خونه باغ آقا جون ، اولين نفر که جلوي چشمش آمد خود آقاجون بود که کنار جمشيد  
 . خان ايستاده بود

ديگر جمشيد خان برايش يک عموي پدر نبود . مهر و محبت او را به دل نشانده بود . دستش به  
 . دستگيره ي در نرسيده بود که صداي بهرام او را بي حرکت در جاي خود نشاند

ببين دخترم من به تو اعتماد دارم . ما از اين جمع هاي خانوادگي زياد داشتيم که همه با هم و دور  - 
 . بوديم هم

االن بغير از خانواده ي ما دوستان و آشناهاي کيان و داييت هم اومدن . ميخوام مراقب باشي که برات  
دردسري درست نشه . من نميتونم توي اون جمع چهار چشمي مراقبت باشم . کاري نکن فردا نتوني تو چشم 

 . فاميل نگاه کني
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 : هلو لب باز کرد تا پاسخ دهد که بهنام پريد وسط و گفتبهار دلخور و دلگير از اين حرفهاي دو پ 

 . خيالت راحت بابا خودم مواظبشم . نميذارم کسي اذيتش کنه - 

 : بهار با دلخوري گفت 

مگه قراره چکار کنم که اين حرفو ميزنين بابا . شما با اين حرفتون نشون دادين چقدر به من اعتماد  - 
حرف فاميل ميترسين . من نه مطلقه هستم نه بيوه . من هم مثل دختراي ديگه ... چه  دارين ،که از فردا و

 فرقي ميکنه ؟

بهرام دستش را پشت صندليش گذاشت . به سمت عقب چرخيد و به صورت بهار نگاه کرد . به آرامي  
 : گفت

کي يا چي « نه » که گفتي امشب کلي چشم مراقبت هستن تا بدونن علت اون« نه » براي همون - 
 بوده . فهميدي چي ميگم ؟

بله بابا اما من قبال هم گفتم من و کيان به درد هم نميخورديم . اينم نشونه ش ... دو ماه و چند روز  - 
 . نم بود... حق داشتن چنين فکري کنننگذشته لباس دامادي تنشه ... اگر من لباس عروسي ت

من هر چي بگم تو ميخواي يه چيزي جواب بدي . گفتم مراقب باش بگو چشم انقدر يک به دو کردن  - 
 . نداره ... اي بابا

 . چشم خيالتون راحت - 

 : بهرام نفس عميقي کشيد و رو به رؤيا گفت 

درست نشه . نبينم بري بشيني سرت به غيبت گرم بشه  تو هم مراقب باش که فردا حرف و حديثي - 
 ! ها

 : رؤيا که ناراحتي در تمام رفتار و حرکاتش نمود پيدا کرده بود گفت 

 . امري ديگه ندارين ؟ مادرش که هست احتياج به دايه نداره - 

با خشم از ماشين پياده شد و در را محکم بهم کوبيد . بهرام با دست روي فرمان کوبيد و لعنتي بلندي  
 . نثارش کرد

 : بهنام با دلخوري گفت 

 بابا شما چه کار کردين مامان دو روزه خيلي ناراحته ؟ - 

واد پاي کاراي من بذاري .حاال هيچي بابا ... خوبه مادرت هميشه همين اخالق خوبو داشته ... نميخ - 
 . بريد پايين

بهار و بهنام با هم از ماشين پياده شدند . بهنام با ديدن ميعاد حرفهاي برادانه اش را فراموش کرد و  
 : با لبخند گفت
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 . آبجي من ميرم پيش ميعاد خودت مواظب باش ديگه - 

 : بهار با لبخند لپ بهنام را کشيد و گفت 

 پسره ي پررو برو نميخواد براي من اداي داداش بزرگا رو در بياري . من خودم بلدم مواظب خودم باشم - 

. 

نگاهش را در باغ چرخاند. هم همه اي بر پا بود . دلش از اين همه شور ونشاط گرفت . باغ به طرز  
زرشکي چيده شده بود . حتي خيلي زيبايي چراغاني شده بود . سراسر ميز و صندلي هايي با روکش مخمل 

بخاطر کمي فضاي باز ،در ابتداي باغ و زير درختان ميوه هم صندلي چيده شده بود . روي تمام ميزها گلداني 
کوچک با دو گل رز سرخ خودنمايي ميکرد . بادکنکهاي سفيد و بنفش مانند طاق نصرت در ابتداي راه ورودي 

 . زينت بخش باغ شده بود

وته ي گل سرخ خودش ثابت ماند . گل هايش همه باز شده بود . گلهاي که به زيبايي نگاهش روي ب 
 سابق و

خوش بويي قبل نبودند . چقدر دوست داشت آن بوته ي گل را از ريشه بيرون بکشد . تنها چيزي که  
 مانع اين کار

شتند که بخواهد حرص ميشد طراوات بوته ي گل بود که نميخواست خشکش کند . مگر گلها گناهي دا 
 دلش را بر سر

 . آنها تالفي کند 

محو تماشاي جمعيتي شده بود که در حال رفت وآمد بودند . سرش را به سمت ديگر باغ چرخاند . زير  
آالچيق بساط پذيرايي از آقايون چيده شده بود . خانواده ي آنها با اينکه مانند خيلي از خانواده ها بي قيد و بند 

 . نبودند اما در جشن ها کمي تعصباتشان را کنار ميگذاشتند

مثال يک شب هزار شب نميشود را در چنين مواقعي زياد از زبان اطرافيانش ميشنيد اما با چشم ديدن  
اين بساط خارج از تصورش بود . تا بحال عروسي در فاميل نزديک نداشتند تا بداند در زمانهاي خاص خانواده 

ه بود . پر بودن جامهاي زيبا با نوشيدني اي که دم از بايدها و نبايدها ميزند چه راحت پا روي همان نبايدها گذاشت
هاي رنگارنگي که نشان از الکلي بودنشان داشت او را مبهوت کرده بود .چنان غرق در افکارش بود که متوجه 

 .حضور کسي در کنارش نشد

 . صدايي که از کنارش شنيد او را از جا پراند 

 از همين فاصله تماشا کني ؟هنوز نمي خواي وارد مهموني وجشن بشي ؟ ميخواي  - 

با شنيدن صداي کيميا سرش به سمت راست چرخيد . لبخند نيمه جاني زد . گاهي براي دردهاي ، زخم  
 هاي

نشسته بر روح و روانت بايد خودت مرهم باشي . نفس کوتاهي کشيد . به زحمت تمام توانش را به  
 کار گرفت



 

 
158 

 . تا لبش را به حرکت وا دارد 

 . سالم ... تبريک ميگم کيميا جون . ايشاال يه روز نوبت خودت بشه - 

 . برق چشمان کيميا از شنيدن اين حرف چنان واضح بود که بهار نتوانست تعجبش را پنهان کند 

 !واي کيميا نکنه تو هم ... آره؟ - 

 : کيميا خنديد و گفت 

اسير کنم . من تا کسيو که خودم ميخوام اسير خودم نکنم دل نه بابا ... مگه ديوونه شدم که خودمو  - 
 . نمي بندم

 . خوبه ! ايکاش آدم بتونه اين جور که تو ميگي سرنوشتش رو خودش رقم بزنه - 

 . ميشه عزيزم . فقط کمي جربزه و زرنگي ميخواد - 

 . خب تا تو مشغول اسير کردن فرد دلخواهي من برم پيش آقاجون و بيام - 

 . با برداشتن چند گام خودش را به آقاجون و جمشيد خان رساند . افکارش را کنار زد 

 !سالم بر پدر بزرگاي عزيز . خوبين ؟ - 

ي که پيشانيش را ميبوسيد هر دو با لبخندي از روي رضايت به صورتش خيره شدند . آقاجون در حال 
 : گفت

 . سالم به روي ماهت عزيز دلم ... خوشگل خانومي خودم ... ايشاال نميرم و عروسي تو رو هم ببينم - 

 : رو به برادرش کرد وگفت 

خان داداش خيلي اميد داشتن بهار عروس کيان بشه ... اما آدم نميدونه تقديرش چيه ! کي باور  - 
 !! ره بين خانواده ي من و تو يه وصلت ديگه رخ بدهميکرد دوبا

بهار با غم به چهره ي آقاجون خيره شد . جمشيد خان بازويش را گرفت و او را به سمت خود کشيد و  
 : گفت

 . پدر سوخته منم پدربزرگتم فقط به جعفر بوس ميدي - 

بوسه اي روي پيشانيش نشست . دستان لرزان جمشيد خان روي شانه اش قرار گرفت با ذوق وافري  
 به

 . صورتش خيره شد 

 . در نگاهش هزاران حرف وجود داشت که بهار از آنها خبر نداشت 

اد که ماجراي خدا کنه وصلت ديگه اي ، اين شاديو اين جمعو بيشتر به هم پيوند بزنه ... اما خدا نخو - 
 . سالها پيش دوباره بينمون فاصله بندازه
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 . ايشاال ... داداش من به آينده خيلي اميد دارم - 

 : بهار لبخندي به اين اميد نشسته در کالم و نگاه دو برادر زد و گفت 

 . با اجازه تون منم برم داخل تا سالمي هم به بقيه بکنم - 

 :آقاجون لبخندي زد و گفت 

 . برو دخترم الهي سفيد بخت بشي - 

 : با دور شدن بهار جمشيد رو به برادرش کردو گفت 

 . غمي که تو چشماشه دلم رو به درد مياره - 

 : آقاجون آهي کشيد و گفت 

منم با ديدنش غم عالم به دلم ميشينه . ميدونم از چي اينقدر ناراحته که ازم دورش کرده ... مدتهاست  - 
 ديگه

 . لبخندش رو نديدم 

دوران جوونيه و هزار ماجراي پشت اون ... اميدوارم بتونه دل به دل آرشامم بده . پسره رو خيلي اسير  - 
 . خودش کرده

 . و اين مملکت پابند کردهاين پسرو بدجور ت 

 . اما اون که گفته بود بعد از عادي شدن زندگي تو و پدرش ميخواد از ايران بره - 

مگه نديدي تو ايران دفتر زده ؟ خوبه نوه ي خودت کيميا ، دکوراسيونش رو طراحي کرد . داره کارشو  - 
 . به ايران منتقل ميکنه

 . پس خوش بحالت ميشه - 

دعا کن اين بار به خواسته ش برسه . دلم براي تنهاييش ميسوزه ... نميدونم چي بين اون و خواهرش  - 
گذشته که با هم قهرن . به آرميتا گفته به کيان بله بگه ديگه نبايد اسم اونو بياره . اما آرميتا خيرگي کرد و روي 

 ... حرف خودش موند

ون برادر منه ، خودم ميدونم دلش طاقت نمياره و باالخره آشتي آرميتا ديشب به الهه ميگفت ؛ اگه ا 
 . ميکنه

اي بابا امان از دست اين جوونا . انقدر تودار شدن ادم نميفهمه تو دلشون چه خبره ... شايد خوبي  - 
زود با کيانو ببينه آروم بشه کيان پسرخيلي خوبيه . عاقل و آرومه ... با اينکه بهار دلشو شکوند اما خيلي 

 . تقديرش کنار اومد . مرد زمين خوردن و زانو زدن نيست

 . آره منم از صالبتش خوشم مياد . همين خصيصه ش آرميتا رو شيفته ي خودش کرده - 
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با ورود مهمانان جديد و عاقد حرف دو برادر قطع شد و پشت سر عاقد وارد ساختمان شدند . در دل  
وصلت از نگاه آن دو سرآغاز يک رابطه ي صميمانه ي ديگر بود . رابطه اي که سالها هر دو شادي موج ميزد . اين 

رنگ سردي و کينه گرفته بود . اگر بيماري و دلتنگي يکي از آنها نبود هيچگاه اين وصلت و اين نزديکي صورت 
 . نميگرفت

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

 . جا برگزار شده بودبخاطر بزرگي باغ و ساختمانش ، مراسم در آن 

بدون آنکه جلب توجه کند در ورودي را باز کرد و وارد ساختمان شد . قلبش تير ميکشيد . لرزي که  
 . بيرحمانه به جان انگشتان دستش افتاده بود اوج ناتوانيش را در برابر اين رويارويي به رخ ميکشيد

اما حرفاي رؤيا و پدرش در گوشش زنگ ميزد . نبايد کاري ميکرد در نگاه ديگران شکسته و درمانده ديده  
 . ميشد

شب قبل تا صبح براي قلبش خط و نشان کشيده بود ، اگر براي آن نامردترين مرد زندگيش دوباره آه  
 . و فغان راه بيندازد براي هميشه از کار مي اندازدش

 ! بهار خانوم چه عجب پيدات شد ... اصال نشناختمت . چقدر تغيير کردي به به - 

سرش را به آرامي بلند کرد . با ديدن چشمان درخشان وخاکستري روبرويش اخم هايش کمي در هم  
 . فرو رفت

چي شد باز با ديدن من اخم هات تو هم رفت . من اگه بفهمم چه پدر کشتگي با من داري خيلي  - 
 ............... ميشه خوب

 : چشمکي زد و با اشاره به صورتش گفت 

 خوشگل کردي تا کباب پزون راه بندازي ؟ - 

از شنيدن اين حرف ابروهايش از هم فاصله گرفت و رو به باال رفت . اين مرد تمام حواسش به او بود  
 حتي از افکار او هم باخبر بود . ممکن بود ديگران هم همين فکر را در موردش بکنند؟

 : بي اراده سالم آرامي گفت . آرشام از لحن آرام و خجالت زده ي او لبخندي زد و گفت 

 . اميدوارم امشب دل کس ديگه اي رو شکار نکني - 

بهار از اين حرف ماتش برد . معذب شده بود . کمي خودش را جمع و جور کرد . با سرفه اي مصلحتي  
 : گفت

 . ببخشيد من بايد برم آماه بشم - 

 : آرشام خنديد و دستش را به سمت يکي از اتاقهاگرفت و کمي خم شد و گفت 

 بفرما بانو .... اميدوارم امشب افتخار همراهيتو به من بدي ... چون من تحمل داشتن رقيب رو ندارم - 

. 
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بهار سرش را پايين انداخت و نگاهي به اطراف انداخت . نگاهش با چهره ي در هم کيوان تالقي کرد .  
ترسي که از افکارو قضاوت ديگران به جانش افتاده بود، دهانش را خشک کرد . الزم بود، در اين جشن به غير 

 ج بکشند ؟از زخم هايي که کيان به وجودش ميزد چشمان ديگران هم بر قلب ناسورش خن

 . ممنون .... اما متاسفم که نميتونم همراهيتون کنم - 

بدون اينکه منتظر ادامه ي بحث باشد از کنارش گذشت . برخالف اتاقي که آرشام نشانش داد ،به  
 اولين اتاق که رسيد در را باز کرد و بي درنگ خودش را داخل اتاق انداخت . اما با ديدن فضاي اتاق و منظره ي

 . روبرويش در جايش ميخکوب شد . زمان از حرکت ايستاد . با تمام وجود حس کرد قلبش هم از طپش افتاد

سرمايي که در دستانش نشسته بود راه به رگهاي تنش پيدا کرد و سانت به سانت وجودش يخ بست  
 « ش را نداشتبراي لحظه اي بميرد و نبيند آنچه که توان» . از خدا عاجزانه يک درخواست داشت 

 با باز شدن دوباره در چشمانش را بست . سرش را بزير انداخت و با صدايي که به شدت ميلرزيد گفت 

: 

 ........ ببخشيد...ببخشيد اشتباهي اومدم ... من نميدونستم - 

 . بهار بيا برو تو اتاق کناري - 

با صداي کيوان به عقب برگشت . صورت کيوان از خشم سرخ شده بود . ضربه ي بعدي آخرين توانش  
 : را گرفت .کيان با لبخندي مزورانه گفت

 . بهار جان ... عزيزم حاال که اومدي بيا يه عکس يادگاري با ما بنداز بعد برو - 

ا از ذهنش پاک کند که صداي فيلم بردار که بهار چشمانش را بست تا صحنه اي که قبال ديده بود ر  
 . کيوان را مخاطب قرار ميداد ، در اين بلوشوري که برپا شده بود، بلند شد

 . مگه نگفتم مراقب باشين بدون هماهنگي کسي وارد نشه . االن بايد دوباره فيلم رو تکرار کنم - 

 : بهار به خود آمد . سرش را پايين انداخت و گفت 

 . شرمنده خانوم من نميدونستم اينجا اتاق عقده . االن ميرم - 

از خجالت تا تخت کمرش به عرق نشسته بود . درد داشت ديدن آن منظره آن هم درست روبروي  
 . چشمانش

ديدن بوسه اي براي ثبت عشقشان آن هم در برابر قلب زخم خورده ي او . اگر تعلل ميکرد ضعفش  
 رسوايش

 . ميکرد گام برداشت و از در بيرون رفت 

همزمان با خروج بهار ، عاقد و بزرگترها به سمت اتاق رفتند . کيوان که خيال همراهي با بهار را داشت  
 با ديدن
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 : آنها رو به کيان گفت 

 . کيان عاقد اومد . فعال عکسو فيلم رو تعطيل کن . آقاجون هم پشت دره - 

تاق بعدي که رسيد . ورود فاميل نزديک رو به اتاق عقد شاهد بود . هنوز هم تنش ميلرزيد بهار به ا 
 . .حالش خراب بود

 بغض راه گلويش را چنگ ميزد. چرا برخالف مسيري که آرشام به او نشان داده بود حرکت کرده بود ؟ 

 چرا ميخواست با او لج کند اما خودش را نابود کرده بود ؟ 

 !چرا همه چيز بر خالف ميل و خواسته ي او صورت ميگرفت ؟! و در آخر چرا او اين همه بد شانس بود؟ 

بعد از آماده شدن نگاهي به کت و دامن صورتي چرکي که تنش بود انداخت . با اندامي بودن کت و  
 دامن اندام هاي

يره شد . دلش سوخته بود و دل دخترانه اش به زيبايي ديده ميشد . به شال حرير روي سرش خ 
 سوزاندن را حق خود ميدانست . اما اين دل سوزاندن به قيمت پا گذاشتن به عقايد چندساله اش تمام ميشد

. 

آيا توان گذشتن از عقايدش را داشت ؟ دلش بر سر دو راهي گير کرده بود . مردد به آينه خيره شد  
مام ميشود به خود فرصت فکر کردن بدهد . با تعصب پدرش چه بود . ميخواست تا زماني که خطبه ي عقد ت

 کار ميکرد ؟ جواب نگاه گاليه آميز عمه و کيوان را چه ميداد ؟

دل سوخته ي او را چه کسي ميفهميد ؟ دلش براي خودش سوخت که حتي نمي توانست بخاطر دلش  
 به راحتي تصميم

 . ه بياد آورد اشک در چشمانش حلقه بستبگيرد . در لحظه ي آخر بوسه ي آن دو را ک 

دلش سوزاندن ميخواست و بد شدن . مگر بغير از بدي در اين مدت چيز ديگري هم ديده بود ؟ پس  
 !! چرا او بد نباشد

با صداي هلهله اي که از بيرون شنيد فهميد عروس خانوم بله را گفته است اين يعني پايان تمام  
 . اميدهايش . دستش به روي شال رفت . او را از سرش پايين کشيد

هر چه باداباد . ميخواست يک امشب را براي خودش و دلش کاري انجام دهد . وقتي خدا ضجه هاي  
او را محکوم کردند. ديگر جز خودش کسي را قبول نداشت . اگرامشب را به دل صاحب او را نديد و ديگران 

 : جشن زهر نميکرد آرام نميشد . کيان خودش به او نقطه ضعفش را با قلدري فهمانده بود . زير لب زمزمه کرد

 .« تا تو توي ايران باشي زجر کشت ميکنم » - 

ر شد ، در باز شد و او را به عقب هل داد . دو قدم به عقب زمانيکه که دستش نزديک دستگيره ي د 
 . رفت
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سرش را باال گرفت تا ببيند چه کسي باعث اين عقب نشيني شده که با صورت متعجب و بهت زده ي  
 . آرشام روبرو شد

ود اين آرشام به چهره ي جديد بهار زل زده بود . مسخ آن نگاه جذاب و افسونگر شده بود . خدا در وج 
 دختر که در

برابر او ياغي ميشد چه نهاده بود که اين همه به سمتش کشش پيدا کرده بود ! ميترسيد اين جاذبه  
 . در آخر کار دست دلش بدهد

 : بهار که نگاه خيره ي او آزارش ميداد . کمي خودش را جمع کرد و با من من کردن گفت 

 . اگه اجازه بدي ميخوام برم بيرون - 

نگاه آرشام روي موهاي زيبايش به حرکت در آمد و به صورتش باز گشت . به آرامي يک قدم به او نزديک  
 : شد و گفت

 اينجوري ميخواستي بري بيرون ؟ - 

به بهار ايستاد  سکوت بهار تاييدي بود به روي حرفش . يک قدم ديگر برداشت و در نزديکترين فاصله 
 : و گفت

فکر ميکردم اون تيکه شالي که رو سرت ميندازي خيلي برات مهمه که در برابر من اون طور عصباني  - 
 ميشدي وقتي

 .موهاتو ميديدم . پس تو هم مثل اون ادماي بيرون رفتار و کردارت پر از رنگ و رياس 

 : بهار با شنيدن اين حرف خروشيد و گفت 

 . نه خير اين طور نيست - 

 . پس چطوره ؟! نکنه تو هم مثل عوام ميگي يه شب هزار شب نميشه - 

بهار از اينکه باز خواست ميشد ناراحت شد و اخم هايش در هم گره خورد . اما حضور آرشام آن هم  
تش را زياد کرد . يک قدم اينگونه نزديک که باعث ميشد بوي الکي که به مشامش ميخورد او را آزار دهد جسار 

 : عقب رفت و گفت

به تو ربط نداره .خودت که هنوز هيچي نشده در پي مي و مستي رفتي حق مؤعظه کردن نداري . برو  - 
 اونور ميخوام

 . برم بيرون 

ل نذاشتي من تا بحال ادعا نکردم که تا به حال لب به اين نوشيدنيها نزدم . اما تو ادعا داشتي تا به حا - 
کسي تو رو بي حجاب ببينه ... اگه اينکارو بخاطر اين جشن و از روي شادي انجام ميدادي من حرفي نداشتم 
... باالخره اين فضا روي هر آدمي ممکنه اثر بذاره اما من ميدونم نيت تو چيه ... نميخوام عقايد خودتو براي 

 . چنين فکر احمقانه اي زير پا بذاري
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گفتم به تو ربطي نداره ... من آزادم و به خودم مربوطه کجا چي بپوشم و چي نپوشم . تو زرنگي برو  - 
 . پيش خواهرت مواظب باش سرش کاله نره

آرشام يک قدم فاصله را پر کرد . سرش را پايين برد تا حدي که چشمان بهار از آن همه نزديکي تا ته  
 . باز شد

غريزي سرش را عقب برد . وقتي آرشام گستاخانه لبش را نزديک برد بهار عقب رفت  بي اراده و به طور 
که با دستاني که از پشت مانند حصاري مانعش شده بود برخورد کرد و عمال در آغوشش افتاد . آرشام از فرصت 

 . استفاده کرد، در حالي که او را به خود ميفشرد سرش را پايين برد و زير گوشش زمزمه کرد

براي من ياغي نشو من کله خراب تر از اوني هستم که فکرشو ميکني . اگه ميخواي اون بي وجود رو  - 
بسوزوني خودم کمکت ميکنم اما خودتو جلوي چشم ديگران به حراج نذار ... که اگه بخواي اينکار و بکني ...بايد 

 . ماول از همه منو راضي کني. چون من بيشتر از اون بيرونيا خواهانت

 : بهار با به زور دستانش را باال برد و روي سينه اش گذاشت و او را از خود دور کرد و با خشم گفت 

 ............. ولم کن ديوونه . به تو ربطي - 

 ... صدايش با حرکتي که توقعش را نداشت در گلو خفه شد . زانوانش بي حس شد . بدنش گر گرفت 

ده به حرکت بيشرمانه ي آرشام خيره شد . زماني که از شوک خارج شد با تقالي با چشماني گشاد ش 
 . زياد خودش را از آغوش آرشام بيرون کشيد و سيلي محکمي به صورتش زد

 : در حالي که اشک مانند پرده اي جلوي ديدش را گرفته بود با خشم گفت 

 . خيلي بيشعوري . ازت متنفرم ... برو گمشو وگرنه جيغ ميزنم تا همه بفهمن چقدر عوضي هستي - 

آرشام با چشماني که لحظه به لحظه سرخ تر و آتشين ميشد . دو قدم عقب رفت و دستانش را باز  
 : کرد و گفت

پيش همه باور پذير باشه تازه با اين جيغ بزن عزيزم ... حتي بخواي کارمو دوباره تکرار ميکنم تا حرفت  - 
 کار کيان بيشتر ميسوزه . من که خودم گفتم حاضرم براي اين که دلت آروم بشه کمکت کنم . اما نه از اين راه

. 

بهار درمانده روي زمين نشست . نميتوانست رفتار بيشرمانه ي او را از ذهنش دور کند . کاري که باعث  
ه اش به جوش و خروش افتد . کاري که بر خالف تصورش آنقدر هم بد نبود که تف شد تمام هورمن هاي زنان

به صورتش بياندازد و آبرويش را در نزد ديگران بريزد . هر چه بود تنفر نداشت . نميدانست چه مرگش شده 
 . بود که ميخواست به حرفش گوش دهد . يک حسي در اعماق وجودش به او نهيب ميزد به او اعتماد کند

از نگاه به چشمانش حذر ميکرد . نميخواست تحت تاثير رفتار او قلبش به طپش بيوفتد .دلش  
 ميخواست فقط

 . از کمکش بهرمند شود 
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با اينکه کار آرشام در نزد هر بيننده اي قبيح ،زشت و بيشرمانه بود اما نفوذ کالمش را در برابر بهار  
بيشتر کرد . بهار رام نگاه گرم و آتشينش شد . اما نميخواست مانند يک بره سرش را پايين بيندازد و چشم 

اش را جلوي چشم او به عنوان  بگويد . سرش را باال گرفت و چشم در چشم اودر حالي که انگشت اشاره
 : هشدارتکان ميداد غريد

ديگه حق نداري به من نزديک بشي ... اگه دوباره اين حرکت شنيع رو انجام بدي قيد آبروي خودمو  - 
 ميزنم و آبروتو

 ............ پيش همه ميبرم 

 : نفس عميقي کشيد و بعد از مکثي گفت 

 کني ؟ مگه اون شوهر خواهرت نيست ؟چه جوري ميخواي کمکم  - 

آرشام از عقب نشيني او و محکم حرف زدنش لبخندي زد . بهار نميدانست چگونه با هر رفتاري که از  
 خود

 : نشان ميدهد اين مرد را بيشتر به سمت خود جذب ميکند .آرشام با مهرباني خاصي گفت 

 ...از وقتي خواهرم به کيان بله گفت برادرش رو براي هميشه از دست داد ... اما کمک من به تو اينه - 

امشب کنار من باش ... اگه اهلش بودي با يه رقص ميتونستي حسابي ديوونه ش کني ... ميدونم که  
ميکنم خنده هايي که از ته اهلش نيستي ولي ميتوني با حرف زدن وگپ زدن ....و جاهايي که من بهت اشاره 

 دل باشه... آتيشش بزني

 . اما يه شرط هم دارم 

 : اخمهاي بهار در هم فرو رفت و گفت 

 چه شرطي ؟ - 

اينکه خودت باشي . من تو رو با عقايدت دوست دارم . نميخوام خودتو بخاطر آدم بي ارزشي مثل  - 
. تو بايد خوب بموني و آشغالي مثل اون ، توي گندي که دست و پا  اون مرتيکه ، از بهار خوب گذشته دور کني

ميزه تنها با نداشتن تمام اون خوبيات در حسرتت بسوزه...باور کن تو حيفي ...درسته من مثل تو خيلي معتقد 
 . نيستم اما قيد و بند سرم ميشه

نميخواستم بهت توهين کنم يا کارم رو به پاي اين بذار ميخواستم شوکه بشي و عقلت سرجاش بياد . 
 .به حريمت تجاوز کنم . تو برام خيلي عزيزي بدونه اينکه خودت اندازه شو بدوني

حرف هاي آرشام مانند آبي روي آتش خشمش را فرو نشاند و دلش را آرام و قرار بخشيد . چگونه يک  
مرد تازه وارد تا اين حد به وجود او و روح پاکش اهميت ميداد اما مردي که سالها کنارش بود او را از خودش 

يد . حرف هايش مانند معجزه بود . قلبش بيزار کرده بود . او در کنار آشارم خود را باارزشتر از آني که بود ميد
 . از درد تهي شد . کم کم لبخند کمرنگي روي لبش جان گرفت
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شالش را از روي جالباسي برداشت و روي سر انداخت . ميخواست به او اعتماد کند هر چندهيچ آدم  
اين مردي که در خيلي از مواقع عاقلي اين کار را نميکرد .بهارکه از خودي خيري نديده بود ميخواست اين بار به 

حاميش شده بود تکيه کند . ميخواست ريسک کند . بايد راهي که باعث ارامشش ميشد را امتحان ميکرد وگرنه 
تا آخر اين شب پر از درد، زنده از اين جشن بيرون نميرفت . حتم داشت قلبش توان اين همه زجر کشيدن را 

 . ندارد

 : فتروبروي آرشام ايستاد و گ 

قبوله . اما تو هم بايد قول بدي از اين شب براي خودت خياالت نبافي . نميخوام فکر کني چون مديونت  - 
 . ميشم فردا هر کاري خواستي برات ميکنم

آرشام خنديد لب باز کرد جوابش را بدهد که در اتاق با شتاب باز شد و همزمان صداي کيميا به گوش  
 . رسيد

 ...............کجايي ؟ چرا بهار تو - 

سکوت و چهره ي بهت زده اش لبخند به روي لب آرشام آورد . به سمت بهار چرخيد و چشمکي زد و  
 : گفت

 . عزيزم اگه آماده اي بريم ديگه ... انگار بقيه منتظرن - 

کيميا کمي خودش را جمع کرد . از چشمانش شراره ي خشم زبانه ميکشيد. توقع نداشت آن دو را در  
 . يک اتاق ببيند

 : تمام حرصش را در لحن کالمش ريخت وبا کنايه رو به بهار گفت 

 . فکر ميکردم تنهايي وگرنه در ميزدم - 

 : گاه ميکرد رو به آرشام کرد و گفتبهار بدون توجه به او که هميشه از باال به او ن 

 . آرشام خان خيلي معطل شدين ببخشيد بهتره بريم تا يه سر به مامانم بزنم - 

بدون توجه به کيميا از کنارش گذشتند . لرزشي که از اين کار در وجود بهار ايجاد شده بود ، دلش را  
د . او را چه به نقش بازي کردن . او داشت با چه کسي به آشوب کشيده بود . حالت تهوع دلش را زير و رو ميکر 

 لج ميکرد ؟

اينکار بيشتر از همه توان خودش را ميگرفت و در نگاه فاميل بد جلوه ميداد . ميدانست که کارش  
 اشتباه است اما با دلي که سوخته بود چه ميکرد ؟

 : با ديدن مادرش به سمت او رفتند . آرشام آرام گفت 

 . خوب شروع کردي اميدوارم تا آخر بتوني ادامه بدي - 

بهار سرش را به چپ و راست تکان داد .لب باز کرد تا انصرافش را اعالم کند که با چشمان پر از خشم  
 . کيان روبرو شد . درست روبرويش ايستاده بود و با کيوان صحبت ميکرد . با ديدنش لب فرو بست
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قانه قدو بااليش را نگاه کرد . در دل هزار بار قربان صدقه اش رفت . بوسه اي مادرش با نگاهي عاش 
 . آرام روي گونه اش نشاند

بهار حواسش به مادرش جمع شد . با دعوت الهه دور ميزي که او و علي نشسته بودند نشست .  
تاره باراني به راه بود که آرشام هم صندلي کنارش را اشغال کرد . در چشمان مادرش برق شادي عيان بود . س

 . هر کس با يک نگاه راز درون آن چشمان سياه را متوجه ميشد

از روز اول با حضور علي مشکلي نداشت . مردي آرام و کم حرف که با نگاهش حاالت روحيش را ميشد  
نگاه ميکرد و در صورت حدس زد . بيشتر شنوده بود تا گوينده . تا زماني که الزم نبود فقط با لبخند به مخاطبش 

لزوم با يک جمله ي کوتاه که به سختي ميتوانست فعل و فاعلش را سرجايش بيان کند سخني ميگفت .گاهي 
 . هم الهه حرف هاي گفته شده را برايش ترجمه ميکرد

صداي موزيک باال رفت . نگاه نگران آرشام و علي به چهره ي شاد الهه کشيده شد . آرشام به آرامي  
 : ب زدل

 . حالت خوبه ؟...... اگه ناراحتي بريم تو اتاقا - 

 : اما الهه بلند پاسخ داد 

خوبم . يه امشب نگران من نباشين ...... يه دخترم داره ازدواج ميکنه يکي ديگه ش بعد سالها دوري  - 
 . کنارمه

 . ديگه از خدا چي ميخوام 

 : ابروهاي آرشام در هم فرو رفت . الهه با ديدن اخمش گفت 

آرشام بارها گفتم نبايد در تصميم گيري خواهرت دخالت کني . اون آزاده با کسي که دوست داره  - 
 . زندگي کنه حتي اگه اين ازدواج به نظر تو اشتباه باشه . پس به نظرش احترام بذار

 : رو به بهار کرد و گفت 

ببخشيد بهار جان جلوي تو انقدر راحت حرف اين ازدواجو ميزنم . آرشام به من گفته که اين ازدواج  - 
به چه شکلي صورت گرفت . اول ناراحت شدم ...اما به نظر من کسي که رفيق نيمه راه باشه همون بهتره تا 

يلي سخت تره ... تا کسي سفري آغاز نشده راهش جدا بشه چون عواقب اين جداييها بعد از همسفر شدن خ
جاي من نباشه درک نميکنه ... اما خدا دوستت داشت . تو خيلي مهربون و مظلومي . در نگاه کيان خوشه هاي 
خشم به وضوح ديده ميشه . همين االن داره با نگاهش فرياد ميکشه همون بهتر يکي مثل آرميتا همراهش 

حق طالق و مسکن رو ازش گرفت . يه مهريه ي سنگينم باشه که از پس خودش بر مياد ... همين اول کار 
 . جلوي پاش گذاشته تا نتونه تکون بخوره

 : بهار نگاهش به سمت کيان چرخيد . آرشام خنديد و گفت 

 . بهار تو چرا هنوز از خشم اون ميترسي . دفتر گذشته ها ديگه امروز بسته شد . خيالت راحت - 
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ميزد به سمت آرشام چرخيد . الهه متوجه رفتار و کردار آندو شد . از شيطنتشان  بهار در حالي که لبخند 
 : لبخند روي لبانش نشست . بازوي بهار را نوازش کرد و سرش را نزديک گوشش برد و آرام گفت

من آرشامو تضمين ميکنم ... تا ايران هستم به اين عزيز دلِ عمه جواب بله بده تا من با آرامش  - 
 . دمبرگر 

 . از اون مرداست عاشق نميشه نميشه... اما اگه بشه جونشو براي عشقش ميده 

بهار از لحن پراز شيطنت مادرش خنده روي لبانش نشست . با صدايي که به زحمت به گوش الهه  
 : ميرسيد گفت

 . شما براش تبليغ نکني باعث تعجبه . ايکاش منم از اين عمه ها داشتم - 

باور کن بهار تبليغ نيست . مردونگياش حرف نداره . باباشو ببين چند ساله همسرش فوت کرده حتي  - 
 . حاضر نيست به زن دوم فکر کنه . عاشقي کردنو از پدرش به ارث برده

 : بهار نگاهش را در نگاه الهه ثابت نگه داشت و با غمي که تو صداش بود گفت 

هيچ اعتقادي ندارم . دنياي عشق و عاشقيم زيرو رو شد . قلبي برام نمونده ديگه به عشق و عاشقي  - 
 که براي ديگري

 . خرجش کنم . ميخوام با فراغ بال به زندگيم برسم 

 : آرشام که از پچ پچ انها خسته شده بود غر غر کنان گفت 

که چوب خشک .... علي آقا هم عمه نشدا ... دخترتو آوردم پيشت که تنها تنها حرف بزنين. منم  - 
 . هيچي ديگه

 : الهه سرش را کنار کشيد و با عشق به همسرش نگاه کرد و گفت 

 . علي آقا همه کس و همه چيزه منه ... اومم اما تو همون چوب خشک که گفتي خيلي برازنده ته - 

 !عمه ؟ - 

جان عمه مگه دروغ ميگم ... اگه تونستي تا دو ماه ديگه که من اينجام رخت دامادي به تن کني اونوقت  - 
 ميتوني ادعا کني

 . يه چيزي ميشي 

بهار به کل کل هاي الهه و آرشام گوش ميداد و از حرف هاي آندو گاهي از ته دل ميخنديد . صميميت  
که آرشام ، الهه را بيشتر به نامش يا عزيزم صدا ميکرد . به آنهمه مهر و  آندو بيش از تصور او بود. در حدي

 . محبت بين آن ها غبطه ميخورد

تنها سوالي که برايش دنبال جواب ميگشت اين بود ؛ چرا او سهمي از اين نزديکي نصيبش نشد ...  
 هنوز دلخور و دلگير
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 . بود . بيشتر بخاطر فاميل ظاهرش را حفظ ميکرد 

 يک سوالي که منتظر بود از حرفاي آنها چيزي دستگيرش شود اين بود ، الهه فرزند ديگري دارد يا نه ؟ 

در اين چند روز زياد با الهه مالقات نداشت . بعد از ديدار اول به گفته ي آرشام حالش مساعد نبود .  
 بهار هم ترجيح

 . ميداد زياد به آن خانه رفت و آمد نکند تا با کيان و ارميتا کمتر روبرو شود 

 . صداي کيوان از باالي سر آرشام او را از افکارش بيرون کشيد 

ببخشيد مزاحم جمعتون ميشم .. تقصير اين بهار خانومه که ديگه ما رو تحويل نميگيره ... اجازه  - 
 . و چند لحظه ببريم پيش خودمونميدين ما اين دختر داييمون

 : الهه با لبخندي به کيوان نگاه کرد و گفت 

 . خب کيوان جان تو هم همين جا بشين - 

 . ممنون ... مزاحم شما و علي آقا نميشم - 

 : بهار لبخندي زد و گفت 

 . مامان فعال با اجازه تون من ميرم و دوباره برميگردم - 

 . همزمان با بهار، آرشام هم از روي صندلي برخاست . نگاه کيوان روي آرشام ثابت ماند 

 دلش اين همراهي را نميخواست اما ياراي گفتنش را نداشت . هر سه به سمتي که دختران و پسران 

 حضور داشتندجوان جمع شده بودند رفتند . معدود دوستاني که آرميتا در ايران پيدا کرده بود در جمع  

 . و ميدان رقص را پر شور و حال کرده بودند 

 صورت و چشمان سرخ خيلي از پسران نشان از سرخوشي مصنوعيشان داشت . درکمال ناباوري در 

 جايگاه عروس و داماد ، جام هاي رنگي را در دست کيان و آرميتا ديد . لبخند آرميتا با چشمان براقش 

 .دل بهار را خون ميکرد . صورت سرخ و خندان کيان آتشش ميزد 

 هيچ چيزي جز خشم کيان التيام بخش اين درد نبود . دوست داشت تا اين حد دست و پا بسته نبود 

. 

 .گاهي شرم و حياي زياد هم درد روي درد اضافه ميکرد 

 : مينا با لبخند گفتکيوان کنار کيميا و مينا ايستاد . بهار هم ايستاد .  

واي بهار چه خوشگل شدي . از دور که ديدمت اصال نشناختمت . کيميا گفت ؛ بهاره ... باورم نميشد  - 
 . تو باشي
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 : بهار لبخندي زد و گفت 

 . چرا باور نکردي ؟ خودتو تو آينه نديدي چقدر تغيير کردي - 

 : کيميا سرش را کمي به سمت او خم کرد و آرام و با کنايه گفت 

آخه تا حاال تو رو به اين لوندي نديده بود . آرايش که چيز خاصي نيست اخالق و رفتارت هم عوض  - 
 . شده

 : حرف زير گوشي کيميا برايش گران تمام شد با خشم گفت 

 . ون بايد شاگرديتو بکنمهنوز انگشت کوچيکه ي تو نميشم کيميا ج - 

 . بهار ...کيان کارت داره ... باورم نميشه هنوز براي تبريک گفتن نرفتي پيششون - 

با اين حرف کيوان تمام بدن بهار يخ زد . پس کيان در جايي که خودش گير بود کيوان را وسط انداخته  
 . بود

اما چرا اخم هاي کيوان اين همه در هم بود و با دلخوري حرف ميزد . نگاهش که با نگاه کيوان تالقي  
 کرد

 : کيوان به حالت تاسف سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت 

 . يه لحظه بيا کارت دارم - 

 : بهار نگاهي به آرشام کرد و گفت 

 . من ميرم و برميگردم - 

 : شام از روي ميز کناري شاخه گل سرخي برداشت و گفتآر  

 . برو گل هميشه بهارم خوش باش - 

چشمان حاضرين قد توپ تنيس شده بود . بهت و ناباوري باعث شد آرشام به خودش بيايد و بفهمد  
 : زياده روي کرده با لبخندي گفت

چيه چرا چشماتون داره از حدقه بيرون ميزنه . من هميشه تو خونه بهش ميگم گل هميشه بهار..  - 
 . عادته ديگه ...يه دختر عمه که بيشتر ندارم

کيوان و بهار از جمع دور شدند و نزديک جايي که کيان ايستاده بود زير درختي دور ميزي نشستند .  
 : بهار با اخم گفت

 کيوان خان نميترسي مامانت منو تو رو ببينه و عاق والدين بشي ؟چي شده  - 

بهار دست از نيش زدن بردار ... تو با اين پسره چه صنمي داري که از کنارش تکون نميخوري ... يا نه  - 
 . بهتره بگم اين پسره آويزونت شده و نميذاره تنها باشي
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 . و بخورمخوشت مياد تنها باشم و غصه ي نداشته هام - 

 !بهار ؟ - 

 : بهار با دلخوري نگاهش کرد و گفت 

 . بله - 

 چرا انقدر عوض شدي ؟ - 

خوبه که عوض شدم الاقل مثل اطرافيانم عوضي نشدم . الاقل پشت مادرم پنهون نميشم و به ديگران  - 
 . ضربه بزنم

 .اما برعکس حرفاي تو من فکر ميکنم کيان راست ميگه که تو بخاطر اين پسره ردش کردي - 

 : بهار بهت زده نگاهش کرد و با صدايي که از خشم باال رفته بود گفت 

 . کيان غلط کرده که اين حرفو زده . اگه جرأت داره بياد روبروي خودم حرف بزنه - 

 . کنار معشوقت بلند شي و يه نگاهي هم به فاميلت بندازي جرأتشو دارم اگه تو از - 

 با صداي خش دار کيان از جا پريد . کيان دستانش را باالي صندليش گذاشت و در حالي که سرش 

 : را پايين مي آورد رو به کيوان گفت 

 . داداش شما چند لحظه برو پيش آرميتا تا حوصله ش سر نره تا من بيام - 

 . کيان تو ديگه متاهلي - 

 : کيان سرش را باال گرفت . خنديد و گفت 

کاريش ندارم که... خودش ميدونه از وقتي نه گفت ... ديگه برام ارزش نداره اما ميخوام چندتا جمله  - 
 ي

 . آخر رو بهش بگم 

 : کيوان با ترديد از پشت ميز بلند شد و آرام گفت 

 . شب نامزديتو براي گذشته ها خراب نکن - 

بهار با خشم از روي صندلي بلند شد . از چيزي که ميشنيد خشمش به طوفان تبديل شد .انگار بدهکار  
 : هم شده بود . با خشم به کيان زل زد و گفت

ه ي تبريکي ... من با تو حرفي ندارم که بشينم به حرفاي مزخرفت گوش کنم . اگه منتظر شنيدن کلم - 
متاسفم نميتونم اين کلمه رو بهت بگم فقط آرزومه يه روز بدبختي و خواريتو ببينم . اگه خدا عادل باشه که 

 هست .... تو همين دنيا
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 .تقاصتو پس ميدي 

کيوان با ناراحتي به او نگاه کرد . برادرش بود و دوست نداشت در چنين روزي چنين دعايي پشت  
 . دزندگيش باش

 : بهار زماني که از کنارش ميگذشت با خشم گل سرخ رو توي صورتش کوبيدوگفت 

تو هم مثل برادرتي... خوبه که دارم کم کم همه ي اطرافيانمو ميشناسم .... فقط موندم تو چرا؟ تو که  - 
 خودت شاهد

 . حالو روز من بودي 

 : هردو با بهت نگاهش کردند . کيوان با ترديد گفت 

 . بهار داري از روي عصبانيت حرف ميزني - 

 .. نخير تازه دارم شماها رو بهتر ميشنام - 

 : رو به کيان کرد و گفت 

تو چرا وقتي از من بدت مياد نامزد خوشگل و امروزيتو ول کردي و اومدي توي اين جاي ساکت منو  - 
 ببيني ؟

 . برو و بذار منم به فکر زندگي خودم باشم ... منم مثل تو دارم بهترينا رو براي خودم انتخاب ميکنم 

 . بعد از اتمام حرفش با خشم نگاهي به کيان حيرت زده کرد و با قدمهاي محکم از آنجا دور شد 

با هر گامي که برميداشت در دلش زار ميزد . ديگر هيچ چيزي از آن الشه متعفن در قلبش باقي نمانده  
 . بود

کيان خبر نداشت با رفتار هاي هيستريکش چه لطف بزرگي به بهار و آينده ي او کرد که اگر ميدانست  
 . چنين نميکرد

فاي تند و تيز و خشمي که درون چشمانش بود با رفتن بهار حس کرد پاهايش بي رمق شد .هنوز حر  
 .او را ازحيرت بيرون نياورده بود

 . حالش انقدر خراب بود که کيوان تکانش داد تا متوجه حضورش شد 

با تو هستم کيان ... راستش و بگو چه کارش کردي که اين طور نفرينت کرد . نگاهش پر از خشم بود  - 
 . بهار سابق نبود . اصال انگار عوض شده بود و

کيان در دل ناليد ) خودم ميدونم ( . خودش ميدانست پل هاي پشت سر را خراب کرده اما ته قلبش  
 اميدوار بود هنوزم

عالقه اي در وجودش باقي مانده باشد . احساس رضايت نداشت واين حس او را سر در گم کرده بود  
. دلش بهانه گير شده بود . نگاهش در پي بهار روان شد. وقتي کنار آرشام و بهنام ايستاد قلبش تير کشيد . 
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. با دستان کيوان به سمت  با اينکه تازه ساعتي از عقدش گذشته بود هيچ شادي و شوقي به اين امر نداشت
 . جايگاهش هدايت شد

 : کيوان اخمي کرد و گفت 

اين جور که حال تو خرابه به تمام حرفات شک دارم کيان . خدا لعنتت نکنه با زندگي خودت چه کار  - 
 . کردي که شبيه ميت شدي ؟ منم پيش بهار خراب کردي

گاهش به آرميتا افتاد که در جمع دوستانش ميرقصيد و حرفش که تمام شد از کنار برادرش گذشت .ن 
 : با لباس نامناسبي که پوشيده بود دل هر مردي را ميلرزاند . آهي کشيد و در دل گفت

 . لياقتت همين بود بي غيرت ...... حيف بهار که با کي عوضش کردي - 

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

بود .روي صورتش زوم کرد . با هر لبخندي که روي لبش ميديد نگاهش در ميان جمعيت در چرخش  
دلش بيشتر هواي گذشته را ميکرد . چه شد که کارش به اينجا کشيد ؟! آنهمه عشق و عالقه چگونه با يک 

 . تعصب کور و عصبانيت بي جا ، جايش عوض شد

با ديدن بهار در کنار آنها ضربان قلبش بيشتر از قبل شد . خودش ميدانست حساسيت زيادش روي  
 بهار ، از ترس از دست دادن

تکه اي از وجود الهه و يادگار روزهاي عاشقانه زيستنش بود . بهار نماد عشقش بود . گاهي همين نماد  
د به اژدهايي وحشتناک تبديل ميکرد . براي فرار از خودش و عشق او را تا سرحد جنون ميبرد و او را از خشم زيا

 . آن خشم عظيم راهي جز دوري از او نداشت

نامهربانيش هم نشان از دوست داشتن زيادش بود . ميترسيد ضربه هايي که در گذشته نصيبش شده  
 . را سر آن يادگار با ارزش خالي کند

 .با صداي رؤيا به خود آمد 

ز فراموشش نکردي؟ انقدري که اون به زندگيش چسبيده و خوشه ، تو فقط خودت و ديگرانو زجر هنو - 
دادي . تمومش کن بهرام ...ببين اوني که کنارش نشسته شوهرشه ... بخدا اگه شوهر نداشت خودم ميرفتم 

. ديگه تحمل اين خواستگاريش تا تو رو از اين همه عذاب و درد نجات بدم ... باور کن من هم خسته شدم ..
زندگي که به خاطر وجود بهنام بهم وصله نه دلخوشي نداشته ام ، رو ندارم ... يه زن چقدر ميتونه تحمل کنه 

 . زير سايه يه زن ديگه زندگي کنه ..... منم درد ميکشمو و صدام در نمياد

نه توقع دارم مرهم درد  بسه رؤيا انقدر داغونم که حوصله ي خودمو ندارم چه برسه غرغراي تو ... - 
 . باشي ...نه نمک رو زخمم بپاش .... بريدم بخدا

 : کف دستش را محکم روي ميز کوبيد و از روي صندلي بلند شد . نفس عميقي کشيد و گفت 

بجاي ضجه مويه کردن برو اون دخترو بيارش اينجا پيش خودت بشون .... نميخوام زياد بهش وابسته  - 
 . بشه
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 : رؤيا پوزخندي زد .با لحن توبيخ گونه گفت 

اينهمه سال مانع ديدارشون شدي فايده داشت ؟ عالقه بين مادر و فرزندي تو خون اونا جريان داره  - 
 . نميتوني که منکر اون بشي . بذار اونا هم براي مدتي که پيش هم هستن لذت ببرن

 : خم شد و گفت با خشم دستانش را روي ميز گذاشت و به سمتش 

 . بگو از خدات بهار بره و جلوي چشم تو نباشه ... فکر ميکني نميدونم از خداته بهار تو خونه نباشه - 

 : رؤيا با خشم گفت 

خيلي بي چشم و رويي بهرام .... کم خدمتشو کردم . مثل بچه ي خودم تر و خشکش کردم . اينه  - 
 دست مزدم؟

بود . اصال به خاطر وجود بهار بود که تو هستي . اما نگو که کم با نيش زبونت  اون که وظيفه ت - 
آزارش دادي . دردي که نيشات داره تمام زحماتت رو به باد ميده . درست عين گاو نه من شير دِه .... خوبي 

 . ميکنيا اما آخرش با همون نيش زبونت همشو خنثي ميکني

 . من نيش ميزنم ؟! خيلي بي انصافي بهرام - 

آره من بي انصاف .... اميدوارم شب خواستگاريش يادت باشه با حرف هايي که بار منو بهار کردي چه  - 
جوري منو ديوونه کردي که نزديک بود دخترم زير دستم بميره ... اونوقت که بخودم اومدم از ناراحتي نتونستم 

 . کنم و بيشتر از هم دور شديمتو چشم بچه م نگاه 

 : رؤيا از جا برخاست و با حرص گفت 

 . برم پرنسست رو بيارم تا کاراي جنون آميز خودت رو به پاي من ننوشتي - 

 : پشت دستش کوبيد و گفت 

 . بشکنه دستي که نمک نداره ... شانسه منم اينه ديگه - 

ش کيان و کيوان بر ميگشت نگاه کرد . رؤيا به او رسيد و او را با خود از همان فاصله به بهاري که از پي 
 . همراه کرد

حوصله جمع را نداشت . ميخواست کمي با دلش خلوت کند . با ياد آوري گذشته که مانند فيلمي جلوي  
چشمش رژه ميرفت نفس هايش تند و تندتر ميشد . اما از اين يادآوري و خودآزاري لذت ميبرد . ياد روزي که 

 . پاي مرگ عشقش را امضا کرد ضربانش را باال برد

صندلي ها نزديک شد . در حالي که ميتوانست از آنجا الهه را بهتر ببيند غرق در  به آخرين رديف ميز و 
 . خاطراتش شد

 ************** 
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بعد از طالق هر دو با اشک از هم جدا شدند . براي اينکه خانواده از کارشان مطلع نشود قرار بر اين  
انجام کار به خارج از شهر برود . در اصل در يک مسافر  بود تا زماني که مدت عده تمام نشده بهرام به بهانه ي

 . خانه در وسط شهر ساکن شد

 آنروزها به سختي و رنج بسيارگذشت . وقتي زمان سفر فرا رسيد . هر دو مانند ابر بهار اشک ميريختند 

. 

 : وکيل با لبخند دست روي شانه ي بهرام گذاشت و گفت 

زنتو دست آدم مطمئني سپردم . خيالت جمع باشه ... نه خانومت اهل  دوست عزيز خيالت راحت - 
دور زدنه نه کسي که عقدش کرده ... اون مرد فقط پول براش مهمه . همينکه کار اقامت درست شه طالقش 

ل ميده و تمام ... تا اون زمانم خانومت ميتونه براي ادامه ي تحصيل کاراي قانونيش رو انجام بده . اگه يه فامي
 . اونجا داشتين کارتون خيلي راحتتر ميشد

 : بهرام دوباره به الهه نگاه کرد و گفت 

 . بخداوندي خدا اگه اون معتمد تو ... چپ بهش نگاه کنه هم تو رو هم اونو زنده نميذارم - 

 : وکيل خنديد و گفت 

داداش تو که انقدر حساس بودي چرا اين کارو قبول کردي همين جا ميموندي وبه زندگيت سرو سامون  - 
 . ميدادي.آخه چه کاريه هم تن و بدن خودتو ميلرزوني هم ما رو

با هزار درد و رنج الهه را بدرقه کرد . بايد تا دادگاه تجديد نظر خودش صبر ميکرد و بعد توشه ي سفرش  
 . سترا مي ب

با رفتن الهه از همان شب اول با کابوس وحشتناکي از خواب پريد . تمام تنش عرق کرده بود . از شدت  
 هيجان قلبش

ديوانه وار ميکوبيد . لحظه لحظه ي خوابش يادش بود . الهه را در آغوش مرد ديگري ديدن برايش مرگ  
 را تداعي

 . کرده بود .حاضر بود بميرد اما چنين صحنه اي را در بيداري نبيند .تا صبح چشم روي هم نگذاشت 

تنها خدا ميداند در آن ايام چه بر بهرام گذشت . نه شب داشت نه روز . بي خوابهاي مکرر و روزهايي  
 . که طوالني و کشدار شده بود دمار از روزگارش در آورده بود

ر از کرده ي خود پشيمان شده بود . با اينکه زود به زود با هم تماس ميگرفتند و حرفاي الهه هزاران با 
 . را مبني بر اينکه تنها زندگي ميکند ميشنيد اما وسواس عجيب و آزاردهنده اش از او بهرام ديگري ساخته بود

اصال رفت و آمد نميکرد . حوصله  مدام با مردم کوچه و بازار دعوا و درگيري داشت . با فاميل و آشنا که 
 . ي هيچکس را نداشت
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بيقرار و سرگشته هر کاري ميکرد ، نمي توانست يک لحظه از فکرهايي که مغزش را مانند موريانه  
ميخوردنجات پيدا کند . با جواب دادگاه که تخفيف خاصي برايش قايل شده بود خيالش بابت آن مشکل راحت 

دش را براي کاري که کرده بود لعنت ميکرد اما اين لعنت کردنها هم او را آرام نميکرد شد . روزي هزار بار خو
 . هيچ، بيشتر وجودش را به آتش ميکشيد

ديوانه وار حس ميکرد هر لحظه که او حس بدي دارد الهه در آغوش آن مرد است که او را اينگونه  
 . منقلب ميکند

رفت و خبر گرفتن اقامت را داد قلبش از حرکت ايستاد . نميدانست زماني که الهه با خوشحالي تماس گ 
 !خوشحال است يا ناراحت ؟

در اتاق خوابش روي تخت دراز کشيده بود و گيج ومنگ به ديوار روبرويش خيره شده بود . بعد از يک  
ساعت به خود آمد . اولين حرکتي که انجام داده بود رفتن به آژانس هواپيمايي بود . بليط که آماده شد . به 

 . ترين کسشپاسپورتش نگاه کرده بود براي اين رفتن قمار کرده بود آنهم روي عزيز 

حالش از خودش بهم ميخورد . سرش را چندين بار به ديوار کوبيد و به خود ناسزا گفت . تنها زماني  
که به بليط نگاه کرده بود نفس راحتي کشيد و خدا رو شکر کرده بود که کابوس هايش تمام شده است . 

وري که رنگ و لعابش بيشتر از چيزي نفهميد آن يک هفته چگونه گذشت تا به کشور آرزهايش سفر کرد . کش
 . بود که او فکر ميکرد . آنجا را بهشت برين ميدانست

فکر ميکرد اگر پايش به آن کشور برسد پله هاي ترقي را يکي يکي طي ميکند . اما مشکل اين جا بود که  
را از آب بيرون ، کسي که در کشور خودش و در ميان هموطنان خودش ،نتوانسته بود ترقي کند و گليمش 

بکشد ،چگونه ميخواست در کشوري غريب و نا آشنا به فرهنگش موفق باشد ! وقتي با يکسال کالس رفتن 
هنوز براي ارتباط برقرار کردن با مردم آن ديار به مشکل بر ميخورد ديگر مشکالت را چگونه از سرراهش بر 

 . ميداشت

رميکرد هيچ کدام در واقعيت تحقق پيدا نکرد . زماني که بر عکس تصور او آنچه در خياالتش به آنها فک 
 . عده ي الهه تمام شد

انگار روي ابرها سير ميکرد . خطبه ي عقد که خوانده شد . دست الهه را گرفت و همراه بهار به خانه ي  
انگار گنج استجاري الهه قدم گذاشت . با ذوق و شوق الهه را در آغوش کشيد . چنان اورا به خود ميفشرد 

 . گرانبهايي را در برگرفته و خيال رها کردنش را ندارد .در حدود دوسال اين دوري طول کشيده بود

 . بهار خنده کنان در اتاق خواب را با آن قد کوتاهش و در زدن هاي مکرر باز کرد و وارد اتاق شد 

و را خيس کرده بود . با صداي تلو خوران با عروسکي به سمت بهرام برگشت . اشک شادي صورت هرد 
بهار که بابا بابا ميکرد سرش به سمت اتاق چرخيد . با ديدن تخت دو نفره قلبش از حرکت ايستاد . خشکش 
زده بود تمام کابوسهاي پيش چشمش زنده شد حتي صداهاي زننده اي در گوشش مي پيچيد. دانه هاي درشت 

 . عرق روي پيشانيش نشست

 الهه با ديدن رنگ پريده و چشمان خيره به اتاق بهرام رد نگاهش را گرفت با ديدن تخت درد او را فهميد 

. 
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 : دستش را روي شانه ي او گذاشت و با مهرباني گفت 

 .اون تخت از وسايل اين خونه بود . منو بهار روش ميخوابيديم - 

 . بهار پايش را گرفت و صدايش کرد 

 ... با .... بابابا - 

به پايين نگاه کرد عروسک جديد بود . تخم شک در دلش کاشته شده بود بدون آنکه بذري پاشيده  
 : باشند . عروسک را از دست بهار کشيد وگفت

 اين عروسکو کي براش خريده ؟ - 

 : الهه با ترس و لکنت گفت 

 . همون روز که رفتيم طالق بگيريم بهار تو بغلش بود . بوسش کرد و اينو براي خوشحاليش خريد - 

دردي را در کمر و پاهايش حس کرد . حالت تهوع امانش را بريده بود . در ذهنش هزاران اتفاق کنار  
سفارت ايران رفتن براي هم چيده شد . مگر مردي که هيچ رابطه اي با زني نداشته باشد براي يک ساعت تا 

 . کودکش عروسک ميگيرد

 مگه چقدر بهار و ديده بود که براش عروسک خريد ؟ - 

الهه دلهره به جانش افتاد . حساسيت او را از وقتي از ايران بيرون آمده بود ميشناخت .رنگش از ترس  
 . ي تعبير شدپريد . ترسي که از حال و روز بهرام بود و در نظر بهرام به چيز ديگر 

راستش براي اينکه ماموران دولتي براي تحقيق به محل زندگي ميومدن ، اون مرد مجبور بود در هفته  - 
 . يکي دو بار بياد با همسايه ها روبرو بشه تا اونا فکر کنن اونم تو اين خونه زندگي ميکنه

 : چشمان بهرام از خشم سرخ شد و گفت 

 روغ ميگفتي که اون اينجا نمياد ؟! آره ..... هالو گير اوردي ؟اونوقت تو به من د - 

 !بهرام ؟ - 

بهرام و مرگ ... بهرام و حناق ...من خودم هزاران بار شب و نصف شب با ديدن کابوس ، تو و اون  - 
مردک را با هم ديدم وتا مرز سکته رفتم . پس بگو اون کابوسا بي دليل نبوده .تا کي ميخواستي ازم پنهون کني 

 ... هان؟

و ميرفت . بخدا داري اشتباه ميکني ... بهرام تو  باور کن اصال با من کاري نداشت . ميامد يه دور ميزد - 
 به اون اعتماد نداري نداشته باش ، به من که زنتم هم اعتماد نداري ؟

 . بهرام ديوانه وار فرياد کشيد 

 . نه من به خودمم ديگه اعتماد ندارم ... واي خدا ... من چه کار کردم - 
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زاند .موهايش را چنگ ميکشيد و دور خودش ميچرخيد .اگر کاري ضجه ي از ته دل بهرام دل الهه را لر 
نميکرد سکته کردن بهرام حتمي بود . ميدانست حال خرابش از عالقه ي شديدش نشات ميگيرد اما باور نداشت 
او به جنون رسيده باشد .وقتي حال خرابش را ديد براي آرام کردنش دستش را دور گردنش حلقه کرد و روي 

 : بوسيد . در حالي که براي دردي که او ميکشد اشک ميريخت با التماس گفت گونه اش را

عزيزم ، عشقم ، همه کسم خودتو عذاب نده بخدا من پاک پاکم . چرا اينجور ميکني بعد ازمدتها که  - 
 . بهم رسيديم بجاي خوش بودن داري هم خودتو داغون ميکني هم منو اذيت ميکني

مانند برق گرفته ها از خانه خارج شد. در کوچه پس کوچه هاي خيس شهر قدم زد و خودش را لعنت  
کرد اما دلش آرام نميشد . عقلش از کار افتاده بود . از درون در حال فروپاشيدن بود . دردي که در قلبش مي 

 . پيچيد راه نفسش را بسته بود

داشت از طرفي وسواس فکري که به جان ذهنش افتاده بود حس بدي داشت . از طرفي به الهه ايمان  
ساعت در حال پياده  4رهايش نميکرد . انقدر قدم زد که خود را در شهر غريبي که بود گم کرد .از پا درد فهميد 

 . رويي بوده است

ي نميدانست در کدام نقطه از شهر است .براي اولين تاکسي دست بلند کرد و آدرس را گفت . تاکس 
که حرکت کرد سرش را به پنجره تکيه داد و به شهر شلوغ و پر هياهو خيره شد . اين زرق و برق برايش بي 

 . ارزش شده بود

ديگر هيچ انگيزه اي نداشت . خودش را پست ميدانست که براي رسيدن به اين شهر زنش را معامله  
 . کرده بود

 . خواستبه اين جمله که ميرسيد از خدا مرگش را مي 

فکر ميکرد الهه براي اينکه او ناراحت نشود واقعيت را کتمان ميکند . شک ذره ذره او را به پرتگاه نزديکتر  
 . ميکرد

 . سقوطي که راه برگشت نداشت 

گاهي ما آدمها در مواقع لزوم از گرفتن تصميم درست عاجزيم . کساني که در مراحل سخت زندگي  
درست تصميم ميگيرند از نوابغ به حساب مي آيند مديريت افکار و کردار يکي از شرايط بلوغ ذهنيه که بعضي 

 . ها از اين مورد بي بهره اند

نزديک خانه بود پا گذاشت بايد خود را به نحوي آرام ميکرد قبل از رسيدن به آپارتمانش به کافه اي که  
تا بتواند راه درمان درستي براي اين دردش پيدا کند که بدترين راه را انتخاب کرد. زماني که چشم و سرش داغ 

 . شد از کافه بيرون زد

اتاق رفت .شايد وارد آپارتمان کوچک شد . چراغها خاموش و خانه در سکوت بود .تلو خوران به سمت  
با الهه بودن اين فکرهاي پريشان را از او دور ميکرد . به آرامي به سمت اتاق خواب رفت .در را باز کرد . بهار 

 . روي تخت کوچکي که ديروز برايش خريده بود خواب بود
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 الهه لب تخت نشسته بود و سرش را ميان دستانش گرفته بود . بدون آنکه سرش را تکان دهد به 
 : آرامي گفت

 . باالخره اومدي ؟ داشتم از اومدنت نااميد ميشدم - 

خواستنش وجودش را به آتش کشيده بود . اين همه مدت نيازهايش را سرکوب کرده بود . حاال که  
 . کنارش بود ، گرمايي که در سلول به سلول بدنش آن را حس ميکرد خواستن الهه را فرياد ميزد

 تن خارج کرد و کنار الهه نشست . سرش پايين بود . الهه به سمتش چرخيد و دستش لباسش را از 

 . را دور گردنش انداخت 

 : بوي الکل زير دماغش زد . بيني اش را جمع کرد و گفت 

 . پس هنوز آروم نشدي که پناه به اين ام الخبائث بردي - 

 : با دست کمرش را نوازش کرد و گفت 

 . پس من ميرم بيرون روي کاناپه ميخوابم تا تو آروم بشي - 

همينکه از جا برخاست دستان پر قدرتش دست او را گرفت و کشيد. به سمتش پرت شد . درست در  
آغوشش رها شد. دستانش را به دورش حلقه کرد . گرماي تنش هيجانش را باال برده بود. دوري از روابط 

 رازناشويي اشتياق هر دو 

 . زياد کرده بود 

چشمان به خون نشسته اش در صورت الهه چرخيد و روي لبانش ثابت ماند . کمي سرش را نزديک  
 : برد و گفت

 ميخوام با جشن امشب تمام گذشته رو فراموش کنم ... به نظرت اين شدنيه ؟ - 

 . باور کن بهرام داري اشتباه ميکني و من هنوزم همون الهه هستم - 

بهرام چشمانش را بست . شيطان درونش فرياد ميزد دروغ ميگه . سرش را خم کرد و او را مهمان يک  
 هم آغوشي

 . گرم کرد 

د . تجمع هورمن هاي لحظاتي چند در حال معاشقه بودند . الهه اميد داشت با اين رابطه بهرام آرام شو 
جنسي را دليل اين وسواس و ترديد ميدانست . شايد با رها شدن از اين فشارهاي روحي و رواني آرامش به 

 . خانه ي دل هر دو بر ميگشت

 . درست در مراحل به اوج رسيدن بهرام کنار کشيد و ناخوداگاه عق زد 

اش را در توالت فرنگي خالي کرد . صداي گريه  با عجله به سمت دستشويي رفت و تمام محتواي معده 
 ي الهه را در
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 . ميان عق زدن هايش ميشنيد 

 . الهه نميدانست او توان بودن با او را ندارد . او از لحاظ روحي بهم ريخته بود 

صداي گريه ي الهه قلبش را ميفشرد اما نميتوانست به او نزديک شود . آن کابوسهاي شبانه و ترديدها  
 کار خودش را

کرده بود .با برگشتن بهرام به تخت ، هر دو در سکوت به سقف خيره شدند . بهرام با صدايي خش  
 : برداشته گفته

 . متاسفم الهه - 

 : الهه آرامتر از او گفت 

 نميتونم حالتو درک کنم . آخه چرا خودتو انقدر عذاب ميدي؟ - 

 .جاي من بودي ميفهميدي - 

 .جاي تو نيستم چون با تمام دور بودن از تو يه لحظه هم به تو شک نکردم - 

با شنيدن اين حرف و گريه هاي هر شب الهه کار بيشرمانه و احمقانه اي به ذهنش راه پيدا کرد که هر  
دو را به ورطه ي نابودي کشاند . هر کدام به نوعي ضربه خوردند . خودش در ايران سه ماه در بيمارستان اعصاب 

 . رستان افتادو روان بستري شد و الهه در آن شهر غريب تنها و بي کس در کنج بيما

 *** 

با ياد آوري آن خاطرات درد شديدي درقلبش حس کرد .خم شد و سرش را روي ميز گذاشت . چشمان  
 . تيزبين آرشام از دور شاهد اين خم شدن و در هم شکستن بود . به سرعت به سمتش آمد

 : آرشام محترمانه ، سرش را از روي ميز بلند کرد و با ناراحتي گفت 

 بهرام خان حالتون خوبه ؟- 

با ديد صورت کبود او ترس بر دلش هوار شد .به سرعت او را از روي صندلي بلند کرد . دستش را روي  
شانه ي خودش انداخت و کشان کشان او را به سمت ماشين برد . بهار از دور اين صحنه را ديد . قلبش از جا 

 کنده شد . با دويدن خودش را

 . به آنها رساند . آرشام عرق ريزان به ماشين رسيد 

با يک دست بهرام را گرفته بود با دست ديگر به زحمت در ماشين را باز ميکرد که دستي به کمکش  
 . آمد

 من باز ميکنم . چي شده ؟ - 

 : ترس در لرزش صدايش هويدا بود . با ديدن چشمان روي هم پدرش جيغي کشيد و گفت 
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 . واي خدا چه باليي سر بابام اومده ؟... خدا جون خودت کمک کن - 

 : آرشام با زحمت هيکل درشت بهرام را روي صندلي عقب خواباند و به بهار گفت 

 . برو جلو بشين . حالش خوب نيست بايد زود برسونمش به بيمارستان - 

در طي راه بهار يک لحظه آرامش نداشت . مدام خدا را صدا ميزد . نگاه نگرانش به پشت سر برگشت.  
آقا جون که در آخرين لحظه متوجه آنها شده بود با اصرار کنار بهرام نشسته بود و سر پسرش را روي پايش 

 . گذاشته بود

 :بهار با دلهره ونگراني گفت 

 آقاجون نفس ميکشه ؟- 

 : آقا جون با ناراحتي گفت 

 . آره اما ضعيفه - 

 . جيغ خفيفي کشيد . دستش را روي صورتش گذاشت و به گريه افتاد 

 . بهار جان به جاي گريه دعا کن . توکه بهتراز من بايد اين کارها رو بلد باشي - 

 . حرف آرشام سرش را از ميان دستهايش بيرون کشيد . با ترديد پرسيد 

 چه جوري شد حالش بد شد ؟ - 

نميدونم من فقط ديدم سرشون افتاده رو ميز چون تازه حالشون خوب شده شک کردم و به طرفشون  - 
 . رفتم که ديدم بيهوش شده .نگران نباش انشاال مثل سري قبل حالش خوب ميشه

بهار در دل دعا ميکرد و اشکش فوج فوج روي گونه مي غلطيد . با تمام سختيهايي که کشيده بود پدرش  
تمام دنيايش بود . دختر بود و پدر کوهي براي پناه داشتنش .به بيمارستان که رسيدند آرشام به سرعت به 

 . طرف اورژانس رفت و از پرستاران طلب برانکارد کرد

ه آرشام به سمت ماشين آمدو بعد از دقايقي بهرام دوباره اسير شلنگ اکسيژن و سه پرستار همرا 
 . سيمهايي که به بدنش وصل بود ، شد

به ساعت نکشيد که بهروز ، بهناز ، کيوان ، رؤيا و بهنام به بيمارستان وارد شدند . غوغايي برپا شده  
بيشتر آشوب ميشد و ترس از دست دادن پدرش بود . با هر اشکي که از صورت حاضرين مي چکيد دل بهار 

 . روي دلش آوار ميشد

ثانيه ها و دقايق به کندي ميگذشت . باالخره بعد از دو ساعت که بنظر حاضرين دو سال گذشت در  
 . اتاق آي سي يو باز شد

 : دکتر با صورتي گشاده گفت 
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خدا رو شکر به هوش اومدن . همش از استرس شديد و ناراحتي بوده . اين آقا چه مشکلي داره که  - 
 به اين حال افتاده ؟

 : آرشام گفت 

 . ما تو عروسي بوديم دکتر . يهو حالشون بهم خورد - 

لبش نگرفته باشه . در به هر حال بايد اسکن بشه . اما االن با اين حال نميشه بايد ببينيم رگ هاي ق - 
 . عرض ده روز دو بار بيهوش شدن و از حال رفتن پيگيري بيشتر ميخواد

با رفتن دکتر سکوت بين خانواده برقرار شد . بهروز دست روي شانه ي آرشام گذاشت و با مهرباني  
 : گفت

 . ممنون پسرم که به موقع رسونديش ... وگرنه زبونم الل بيچاره ميشديم - 

بهار با ديدن چهره ي درهم آرشام و دستي که روي شانه اش بود دلش آرام گرفت . واقعا اگر او نبود و  
نميفهميد ، چه برسر پدرش مي آمد. نگاه سنگيني را حس کرد . به طرف نگاه که برگشت با چهره ي درهم 

 . کيوان روبرو شد

سريع برخالف جهت او ايستاد . دلخور و ناراحت به زمين خيره شد . دلش از او گرفته بود. توقع آن  
 . حرفها را نداشت

بهار من واقعا بابت اون حرفها شرمنده ام . ميدونم از من ناراحتي اما رو برنگردون . مدتهاست دلم  - 
 بدونيم در آينده چي پيش مياد کنار هم خوش بوديمتنگ او روزهاي خوش گذشته س . روزهايي که بدون اينکه 

. 

 : نگاه پر اشک بهار به چشمانش رسيد . با بغض گفت 

 . اون روزها به خاطره تبديل شد . تو هم داري در اون خاطرات بايکوت ميشي - 

ون ميده مقصره بهار حق داري ...اما منم نميدونم دقيقا بين شما چي گذشته . درسته رفتار کيان نش - 
 . اما سکوت تو هم به اين قضاوتهاي ناعادالنه دامن ميزنه

 . من حرفي براي گفتن ندارم . ديگه نه کيان برام مهمه نه کاراش - 

 من چي؟ - 

 : بهار نگاهش را به سمت ديگري چرخاند و به آرامي گفت 

تو هم برادر اوني به پاش برسه برادرتو رها نميکني از من دفاع کني . اينو امشب کامال واضح نشونم  - 
 .دادي

 . بهار بيا بريم يه گوشه بشين رنگت خيلي پريده - 
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دست بهار توسط آرشام کشيده شدو در برابر چشمان متعجب کيوان و ديگران بهار توسط او به حياط  
 . ه شدبيمارستان برد

 . کنار يکي از صندلي ها ايستادند 

 . بشين اينجا تا من برگردم - 

پاهاي بي حسش با رفتن آرشام خم و بي اراده روي صندلي نشست . چقدر به اين هوا و نشستن  
احتياج داشت . رمقي در پاها و تنش باقي نمانده بود . از اينکه آرشام حواسش بيشتر از خودش به حال و 
روزش بود در دلش احساس آرامش داشت . يکي بود که حالش را از نگاه و چهره اش بخواند . کسي که خيلي 

 . وقت بود جايش در زندگيش خالي بود

اينکه کسي بدون درخواست و بيان کردن تو کمکت کند خيلي دلچسب و دلگرم کننده است . کاري که  
 ارشام بخوبي

از پس آن بر مي آمد . کم حرف ميزد اما زياد توجه ميکرد . اين حمايت هاي زير پوستي خيلي براي بهار  
 تشنه ي

 . محبت با ارزش بود 

پاکت آبميوه که روبرويش قرار گرفت . دستاني که به شدت ميلرزيد و تا آن لحظه خود بهار هم متوجه  
باال برد . آرشام با ديدن دستانش کنارش نشست و ني را به سمت  اين همه لرزش نشده بود را به سمت پاکت

 : دهانش برد و گفت

 . تو بخور ، من نگهش ميدارم - 

بهار همان طور که با ني از آبميوه مينوشيد آهسته آهسته چشمانش را باال برد و به چشمان نافذ و  
ني که تا به حال متوجه زيباييش نشده بود دلش را خاکستري روبرويش خيره شد . نگاه پر رمز و راز اين چشما

 . لرزاند

 . اما نيرويي نمي گذاشت از آن نگاه پر حرارت و مهربان چشم بردارد 

بي اراده کم کم دستانش باال آمد و پاکت را از دستان گرم آرشام بيرون کشيد . هنوز نگاهشان در هم  
 قفل شده بود . دستان آرشام روي دستان يخ زده اش نشست . آرام با لحني که پر از احساس بود زمزمه کرد

: 

ستي هميشه چشماتو بسته نگه خبر داري چشماي خونه خراب کني داري؟ ...نه نميدوني...اگه ميدون - 
 .ميداشتي

لرزش خفيفي تن بهار را تکان داد . دلش هوري پايين ريخت . با شرم چشمانش را پايين انداخت و  
فاصله اي که به واسطه ي آن پاکت آبميوه کم شده بود ، را زياد کرد . دستان آرشام زير چانه اش قرار گرفت و 

 : م کرد و با لحن دلنشيني که دل بهار را بيشتر ميلرزاند گفتسرش را باال گرفت . فاصله را ک
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اينو نگفتم که چشماتو ازم دريغ کني . چه تو بخواي چه نخواي خيلي وقته خونه خراب چشماتم . پس  - 
 . با دريغ کردن چشمات دنيام رو ويرون نکن که ديوونه ميشم

مردانه اي که روي دستش قرار گرفته بود او را  بهار با طپش شديد قلبش به خود آمد . گرماي دست 
 . کالفه کرده بود

از اين حسي که داشت بيزار بود . برخالف عقايدش از اين نزديکي ناراحت نبود . او نميخواست دوباره  
سال زير گوشش قصه ي  5مرتکب اشتباهي ديگر شود . همان کيان براي هفت پشتش بس بود . با او که 

 . بود، به اينجا رسيدند . اگر به دو کلمه دلش ميلرزيد واويال بودعشق خوانده 

 . من ...من بايد برم - 

منتظر جواب نشد .مانند گنجشکي از قفس چشمان پراز محبت او فرار کرد و به سمت داخل بيمارستان  
پشتي فلزي صندلي گذاشت پرواز کرد . نگاه آرشام با اشتياق رفتنش را به نظاره نشسته بود . دستش را روي 

 و پاي راستش را روي پاي چپ

 . گذاشت . نفس عميقي کشيد و چشمانش را بست و هواي حضور يار را به ريه هايش سپرد 

لبخند روي لبش نقش بست .آن طور که فکر ميکرد هم سخت نبود فقط بايد به موقع و به جا نزديکش  
 . باشد

متوجه شد اگر زياد از حد دورش باشد او خيلي زود جبهه ميگيرد . در برابر بهار بايد مدام روشش را  
 . تغيير ميداد

 . تا کم کم حضورش براي او قابل هضم شود 

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

با آن قلب  بعد از دو روز الهه تصميم گرفت به عيادت بهرام برود . براي اينکه حساسيت بهرام را ، 
ناسورش که مشخص شده بود سه تا از رگهايش بسته شده است ، بيشتر نکند بدون حضور علي در کنار 

 . آرشام و بهار به عيادتش رفت

وقتي وارد اتاق شد با ديدن بهرام در اتاق سي سي يو دلش لرزيد . با دستگاه اکسيژن و شلنگهاي  
متعددي که به او وصل شده بود ديگر از بهرام پر از خشم گذشته خبري نبود . آن چشمان گود افتاده ي بسته 

 . اش دل هر بيننده اي را به درد مي آورد

هاي بهرام بي اراده باز شد . با ديدن صورت الهه اشک در چشمانش  الهه کنار تختش که ايستادپلک 
 . حلقه زد . سرش را به سمت مخالف گرداند و سالم آرام او را با تکان مختصري که به سرش داد پاسخ گفت

 خوبي بهرام ؟ - 

 . بهرام با تاسف سرش را به چپ و راست تکان داد 
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راه تو ، همسرت هم داره درد ميکشه . ميدوني زن بيچاره ت از اين چرا خودتو شکنجه ميکني . هم - 
 حال تو به چه روزي افتاده . چرا گذشته رو رها نميکني ؟ چرا باعث شکستن دل اون زن بيچاره شدي ؟

 چرا اومدي؟ - 

 اومدم عيادتت . عيبي داره ؟ - 

 . آره ... حضورت عذابم ميده - 

ديگه نميام . اما اين بارو بايد بخاطر بهار ميومدم . بايد يه چيزاييو بهت بگم اما حال تو مساعد اين  - 
 . حرفا نيست

 الهه ؟ - 

 . بله - 

 فکر بردن بهار تو سرته ؟ - 

 . نه - 

ط انداختي تا با دروغ ميگي . بي دليل بعد از اين همه سال بر نگشتي ! حتما اون پسر برادرتو وس - 
 . کشيده شدن بهار به سمت اون از کشور خارجش کني

بهرام چرا از گذشته تجربه نميگيري . تا به کي ميخواي با شک و ترديد زندگي خودتو اطرافيانت را  - 
 خراب کني ؟

ساله شد ميومدم  18سعي کن مدام ديگرانو قضاوت نکني . من اگه ميخواستم بهار و ببرم همينکه  
 . تهرانو با خودم ميبردمش . بهار به تو بيشتر عالقه داره و اينجا راحتتره . من نميخوام به بهار آسيبي برسونم

 . بر خالف خواسته ي منهچون هميشه زندگي برخالف خواسته ي من بوده . االنم رفتن بهار  - 

 : الهه با دلخوري نگاهش کرد و گفت 

بعد از اينهمه سال فکر ميکردم عوض شده باشي اما تو همون بهرامي ... خواهش ميکنم چشماتو باز  - 
کن . خودت ميدوني من بيمارم ... اميدي به زنده موندن خودم ندارم اونوقت ميام با خودخواهي تموم دخترمو 

ه ي غربت کنم ... اونم دختري مثل بهار که انقدر ضعيف و شکننده س . .. شايد يادت رفته اونجا چه آوار 
 محيطي داره . باور کن من

 . مثل تو بي فکر نيستم . آينده ي بهار از دل و خواسته ي خودم مهم تره 

فته بود بر اثر سالها فشار روحي بهرام از ياد آوري بيماري الهه در اعماق وجودش ناليد . آرشام برايش گ 
که متحمل شده قلبش براي طپيدن محتاج باطري بود . اگر باطري نبود طپش قلبي هم در کار نبود . قلبي که 
او مسبب بيماري و ضعفش شده بود . براي همين هيجان زياد و فعاليت زياد براي او خطر داشت . به طوري 

 . و به نصف روز درمطب نشستن رضايت داده بود که کار در بيمارستان را رها کرده بود
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به واقع آن همه تالش براي گرفتن تخصص و درس خواندن هاي شبانه روزي ، آخرش به اينجا ختم  
 . شده بود

 : چشمانش را روي هم فشرد تا اين درد را پس بزند . لبش به آرامي باز شد و گفت 

 !پس اين پسره ...براي چي مدام دور دخترم ميچرخه ؟ - 

اول اون عينک بدبيني تو از روي چشمات بردار ...بعد خودت متوجه ميشي . هر چند االن حالت  - 
مناسب نيست . اما چون ديدن من عذابت ميده نميتونيم دوباره مالقاتي داشته باشيم االن ميگم ... اول ازهمه 

داره .دوم اينکه آرشام تو ايران موندگار شده و تمام کار بيزنسش رو به ايران منتقل کرده ...  بگم اون پسر اسم
دفتر قبلي رو به آرميتا واگذار کرده که بعد از رفتن آرميتا اون اداره ش کنه .... پس وقتي خودش ايرانه قصدي 

 براي خارج کردن بهار نداره من بهت در اين مورد

 . قول ميدم  

 . مکث نسبتاً طوالني الهه چشمان منتظرش را به دهان او دوخت 

سوم اينکه کسي که اونو پايبند ايران کرده بهاره ... خودت مرد باتجربه اي هستي و بايد از رفتارش  - 
کرد فهميده باشي که چه حسي به بهار داره ... من از اون اول که بهارو ديد، از تعريفايي که پشت تلفن برام مي

از نوع و لحن حرفاش فهميدم يه حسي پشت اين تعريفاتش هست ... اما خودش باور نداشت . اما دو ماهي 
ميشه خيلي جدي به اين قضيه فکر ميکنه . اما بهار آمادگي حضور اونو تو زندگيش نداره براي همين صبر کرده 

 . تا بهار آرامش پيدا کنه

 . ال دختر من بشهمن رضايت نميدم . بهش بگو بي خي - 

بازهم لجبازي ! بهرام به خودت بيا ... تا کي مثل بچه ها رفتار ميکني تو االن بايد الگوي جووناي فاميل  - 
 . باشي و براشون بزرگتري کني

بهار وقتي کيانو رد کرد خيلي چيزا عوض شد . اون ثبات فکري و رفتاري نداره ... تا چند سال ديگه  - 
 .اجازه نميدم به کسي ديگه فکر کنه و به فکر ازدواج بيوفته . هنوز از لحاظ فکري متزلزله

ميخواي زندگي بهارو  واي بهرام از دست تو و ظاهر بينيت ...که اول زندگي خودمونو خراب کرد و حاال - 
داغون کني . به خودت بيا مرد . تو احتياج به يه روانکاو داري . تو چطور نفهميدي دخترت اين وسط قربوني 

 هوسهاي خواهر زاده ت

شده !! بهار از لحاظ فکري متزلزله؟!! اونوقت کيان در عرض دو ماه با يکي ديگه سر سفره ي عقد  
 ميشينه ؟

و به دور و برت خوب نگاه کن . تو هنوزم به نزديکترين و عزيزترين فرد زندگي به راحتي چشماتو وا کن  
 .................. تهمت ميزني و توقع داري هميشه کنارت بمونه . کيان ، بهارو

بهرام از اينکه حرفي برخالف تصورش ميشنيد پر ازخشم شد و با کنترل شديدي که روي صدايش ميکرد  
 : گفت
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نميخوام براي توجيح اون پسره کيانو پيش من خراب کني . کيان به خواست بهناز به اين وصلت تن  - 
 ... داد و نخواست دل مادرش رو بشکنه اون مثل بهار ما خيره سر و لجباز نيست . اون ...اون

فشاري که به قلبش وارد شد . راه نفسش را بست . الهه با ترس و دلهره به دستگاهي که خطوط کج  
و معوجي را نشون ميداد نگاه کرد . حال او خيلي خرابتر از تصورش بود . با دلهره به سمت جايگاه پرستاري 

خت بهرام آمد و او را کنار زد و چرخيد که پرستاري که مراقبت از بيماران را به عهده داشت با شتاب به سمت ت
 : غريد

خانوم چرا مالحظه ي بيمار رو نکرديد . چي گفتين که به اين روز افتاد . بريد بيرون . خوبه ميبيني تو  - 
 سي سي يو

 . بستريه 

 . من نميخواستم اين طور بشه - 

وکش ناکوک شده بود . دستش را به الهه با نگراني به حرکات پرستار نگاه ميکرد . قلب خودش هم ک 
ديوار گرفت و به آرامي روي زمين نشست . لبانش از کبودي رو به سياهي ميزد . اکسيژن کم آورده بود و براي 
ذره اي اکسيژن قلبش به فغان افتاده بود .باطري درون قلبش هم جوابگوي اين حجم از استرس نبود . تمام 

 . د که کم کم رو به صاف شدن پيش ميرفتتوجه ش به آن خطهاي کج و معوج بو

پرستار ديگري وارد شد . با ديدن الهه با شتاب بيرون رفت تا نيروي کمکي را صدا کند . در کسري از  
 . ثانيه تيم پزشکي باالي سر هر دو حضور پيدا کردند

د و به سمت الهه رفت آرشام که از پشت شيشه جنب و جوش داخل اتاق را ديد با نگراني در را باز کر  
 . . بهياري که زير دست پرستار کار ميکرد با ديدنش مانع او شد

 : ارشام با فرياد رو به دکتر کرد و فرياد زد 

اون قلبش باطري داره مراقبش باشين . تو رو خدا ... مراقب قلب مهربونش باشين . اون عزيزترين  - 
 . فرد زندگيمه

حراست وارد شد و او را با زور از اتاق بيرون فرستادند . بهار سردرگم و نگران چشم به صحنه دوخته  
بود . از استرس شديد پاهايش روي زمين ميخکوب شده بود . قلبش از طپش افتاده بود . در يک لحظه هر دو 

 موجود مهم زندگيش با

چيزي بود که در تصورش هم نميگنجيد . او بدون مرگ دست و پنجه نرم ميکردند . براي او سخترين  
بهرام هيچ بود . بهرام با تمام خشونتش، ذات مهرباني داشت براي همين شکننده بود ،که از ديد يک دختر اين 

 . مهر و محبت هيچ وقت با هيچ محبت ديگري جايگزين نميشد

مستمري که شنيده شد ، دکتر را به  دقايقي بعد در هم همه اي که در اتاق ايجاد شده بود صداي بيب 
سمت دستگاه شوک هدايت کرد . بهار نميديد چگونه شخص مهم زندگيش زير دستگاه شوک باال و پايين 

 . ميشود و چه خوب در اين مواقع همراهان بيمار از ديدن چنين صحنه هاي دردناکي محرومند
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 ******************* 

را پر از غم و اندوه کرده بود . پارچه ي سياه باالي در خانه نشان از عزادار  صداي صوت قرآن فضاي خانه 
بودن اهالي خانه را داشت . هر کس سرگرم کاري بود . از خانواده ي بهار هيچکس حضور نداشت . بهنام و 

 . رؤيا در بيمارستان بودند و بهار در بيهوشي به سرميبرد

 : بهناز رو به کيوان کرد و گفت 

کيوان تو اين چند روز برادرتو کمک کن تا دست تنها نمونه . االن شما بايد کارها رو رتق و فتق کنين  - 
 . . ميبيني که کسي حال خوشي نداره

 . شما هم نميگفتين من هر کاري از دستم بر ميومد انجام ميدادم - 

 : بهناز نزديک کيوان شد و آرام گفت 

رو به خاطر بهار انجام نده ... اگه بفهمم ناراحتي و دلسوزيت سمت بهار ميره من فقط اين کارها  - 
 . ميدونم و تو

 : کيوان نفس عميقي کشيد و با خشم گفت 

بسه مامان در اين موقع که اون بدبخت عزاداره شما باز هم ول کنش نيستي . بابا يه کم انسانيت  - 
 . داشتن بخدا سخت نيست

با خشم از کنار بهناز گذشت و منتظر جواب مادرش نشد . به واقع گاهي اوقات انسانيت ما در کدام  
 . پستو و گنجه اي پنهان ميشود که تا اين حد از ما دور ميشود

در خانه باز شد . کيان در حالي که زير بغل آرميتا را گرفته بود وارد شد . نگاهي اجمالي به سالن پذيرايي  
 . ختاندا

 . نگاهش در پي شخصي که غايب بود ميگشت . دلش بهانه ي نبودش را ميگرفت 

از کيوان شنيده بود بيهوش شده و بستري شده اما با وجود کسي که در کنارش ايستاده بود نمي  
تا ، چک توانست براي پيگيري حال او کاري انجام دهد .همان طور که سري قبل تا صبح با تلفن هاي مداوم آرمي

 . ميشد که سراغش نرود

با ديدن کيوان که در حال خارج شدن از پذيرايي بود آرميتا را روي اولين مبل نشاند و با يک عذرخواهي  
 : به سمت برادرش رفت . او را کناري کشيد . کيوان با تعجب نگاهش کرد و گفت

 چي شده ؟ کاري داري ؟ - 

 : ا اطمينان از نبود آرميتا آرام پرسيدکيان به اطراف نگاه کرد و ب 

 از حال بهار خبري داري؟ - 

 : کيوان با اخم گفت 
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نه ... من اينجام و به کاراي اينجا ميرسم . بايد به گوشي بهنام زنگ بزني که پسره ي گيج گوشيشو  - 
 . تو خونه جا گذاشته

 : کيان کالفه دستي به پشت گردنش کشيد و گفت 

 تو االن داشتي کجا ميرفتي؟ - 

چي کار داري ! اصل حرفتو بگو ... من اگه تو رو نشناسم به درد الي جرز ديوار ميخورم . بنال تا ديرم  - 
 . نشده

 . کارتو بگو من انجام ميدم تو برو يه خبر از حال بهار بگير و تلفني بمن خبر بده - 

 : کيوان پوزخندي زد و گفت 

خيلي باحالي مرد ... کاري کردي مامان فکر ميکنه بهار جذام داره من نبايد نزديکش بشم اونوقت تو  - 
ميگي برم حالشو بپرسم . چنان گندي زدي به زندگي اون دختر بدبخت که حاال حاال ها بايد تاوان پس بديم . 

 . وم به نوعيگندرو تو زدي اما پاي همه مون گيره . چون شريک جرم تو شديم . هر کد

بسه کيوان بجاي وراجي يه ساعت برو و بيا . منم نميذارم کسي بفهمه تو نيستي . به مامان ميگيم  - 
 با هم ميريم خريد

 . تو ميري بيمارستان منم خريدارو ميکنم . کسي هم متوجه نميشه 

 : کيوان با خشم نگاهش کرد و دستش را به طرف باال پرت کرد و گفت 

برو بابا ... روانيه ديوونه، کاراگاه بازيت گرفته ؟ من رفتم... کارم زياده تو هم يه ليست خريد برات  - 
 . آماده کردن برو به کار خودت برس

با رفتن کيوان مستاصل و درمانده به طرف آرميتا رفت . تازه از زير سرم بيرون آمده بود . رنگش پريده  
ه بود و به پشتي مبل تکيه داده بود . دستش را روي شانه ي او گذاشت و آرام بود. چشمان دردناکش را بست

 . زير گوشش زمزمه کرد

 . خانومي پاشو بريم تو اتاق من استراحت کن تا سردردت خوب شه - 

 . چشمان ملتهب آرميتا به آرامي باز شد و ناليد 

 ! عمه م از دستم رفت .... برادرم با حال خراب اسير بيمارستانه ...اونوقت من برم بخوابم - 

 . آخه عزيزم االن که کاري از دستت بر نمياد مراسم فرداست . بايد حالت بهتر بشه يا نه - 

. همه به هم انس کيان ميترسم باليي سر پدر بزرگم يا پدرم بياد . ما سالها کنار هم زندگي کرديم  - 
 . داشتيم . االن نبود عمه درد بزرگي رو به همه ي ما تحميل کرده

ميدونم عزيزم . اون بيشتر از اينکه عمه ت باشه مادرت بوده . همه ي اينا رو ميدونم اما بايد صبر  - 
 . داشته باشي نميشه که خودکشي کني بايد به فکر خودت باشي
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 : ا در کاسه چرخاند و از روي مبل برخاست و روبرويش قد علم کرد و گفتآرميتا با خشم چشمانش ر  

به فکر خودم باشم ! ... تز تو براي خودت نگه دار آدم خودخواه . اون از خودش بخاطر ما که بچه هاي  - 
صال انساني برادرش بوديم گذشت . با حال خرابش بخاطر من و بهار تا اينجا اومد حاال به فکر خودم باشم . تو ا

 . ؟! منکه شک دارم

صداي بلندش بهناز را به سمتشان کشاند و هيس کنان به او هشدار داد تا سکوت کند . تمام فاميل  
ساکت شده بودند و به فريادهايش گوش ميدادند . کيان با ديدن اخم هاي مادرش که از اين آبروريزي در هم 

 فرو رفته بود دستش

 : را روي بيني گذاشت و گفت 

هيس ... چه خبرته کولي بازي در مياري . آبرومو بردي من بخاطر اينکه تو کمتر حرص بخوري اينو  - 
 . گفتم . حاال هر چي دلت خواست گريه کن ببينم به کجا ميرسي

ن اينکه حرفي بزند به بهناز روبرويشان ايستاد . تا آنها را آرام کند . آرميتا کيفش را برداشت و بدو 
 . سمت در رفت

 : کيان پشت سرش دويد و بازويش را از پشت کشيد 

 هي کجا ميري ! .... سرتو انداختي پايين بدون هيچ حرفي کجا ميري؟ - 

 : آرميتا با دست مخالف به زير دستش زد و او را به عقب هل داد و با غيظ گفت 

 . خانواده تون نره . همين مونده از شما ياد بگيرم چي خوبه چي بد ميرم جايي که آبروي شما و - 

 : کيان با خشمي که از کنترل خارج ميشد .با دندانهاي بهم فشرده گفت 

چموش بازي در نيار سر يه حرف ساده . منکه چيزي نگفتم . اگه دلت از جاي ديگه پره بگو تا بفهمم  - 
 . چي ناراحتت کرده

آرميتا بغضش ترکيد و خودش را در آغوش کيان انداخت و سرش را روي سينه ي او گذاشت و در حالي  
 که گريه ميکرد

 . ناليد 

آرشام محلم نميذاره کيان . داره از غصه دق ميکنه اما نميذاره بهش نزديک بشم . تو بيمارستان که  - 
ي اونجا بودم باز نکرد ... نبودِ الهه و قهر برادرمو ، حال باالي سرش رفتم با ديدن من چشماشو بست و تا وقت

بد پدربزرگم داره کمرمو ميشکنه . من تا به حال اينهمه مصيبت با هم نکشيده بودم . الهه همه کسم بود . 
پشت و پناهم بود . چرا اينجوري تنهامون گذاشت . ايکاش نميذاشتيم بياد ايران . ايکاش به حرفش گوش 

 . يم و بهار رو براي ديدنش ميبرديم اونجا . ... انقدر ايکاش تو دلم جمع شده که دارم ميترکمنداده بود

کيان در حالي که بازويش را نوازش ميکرد . در سکوت به درد دلهايش گوش کرد . نميدانست بايد چه  
داشته باشد . به ياد نداشت بگويد . تا بحال در چنين موقعيتي قرار نگرفته بود و خبر نداشت بايد چه رفتاري 
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يکبار بهار از کسي يا چيزي شکايت داشته باشد . او هميشه به هر چيزي که برايش اتفاق مي افتاد راضي بود 
 . و صبور

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

با سرماي دستي روي پيشانيش چشمان دردناکش را با زحمت از هم گشود.سردرد شديد باعث شد  
دوباره پلکهاي سنگينش روي هم بيوفتد . صداي آرامي که زير گوشش زمزمه ميکرد مجبورش کرد دوباره پلکهايش 

 . را از هم باز کند

رفتي و منو نگران کردي . نگفتم چشماتو  بهار جان نميخواي بيدارشي ... ميدونه چندساعته از هوش - 
 ازم بگير ديوونه

 .ميشم . پاشو عزيزم بهنام از بس گريه کرد ديگه نفس براش نمونده 

 با شنيدن اسم بهنام جان دوباره در رگهايش جريان گرفت . خواهر بود و برادرش ، عزيزدردانه اش بود 

. 

 : با غم نگاهش کرد و گفت 

شه از شنيدن اسم من اين طور مشتاق بشي . صبر کن برم صداش کنم که خودشو براي خواهر کي مي - 
 . نازدونه ش کشت

با رفتن آرشام چشمانش را بست و ياد اتفاقات ظهر افتاد . بغض در گلويش پيچيد و اشک داغي از  
دري که سهم او از داشتنش گوشه ي چشمش سرازير شد . در واديِ حسرتِ داشتنِ مادر قدم گذاشته بود . ما

فقط پنج روز بود . تازه داشت به بودنش خو ميگرفت . تازه ميخواست عطر تنش را با تمام وجود به ريه هايش 
 . بسپارد تا در زمان نبودش عطرش را از ياد نبرد

 . تازه قرار بود با هم سفر کنند . تازه ....خيلي تازه هاي ديگر قرار بود اتفاق بيوفتد که نيوفتاد 

خشمش از اين رفتن بيشتر از نبودنش بود . ظلم بود مادرش را زماني ببيند که بايد برايش سياه  
 . ميپوشيد

مانند دختري نمونه براي مادري که  سهمش از مادرش ديدن مرگش و مراسم عزاداريش بود . حاال بايد 
 اصال نميشناخت

 . ضجه مويه کند . حتي از صفاتش چيزي نميدانست در شيون و واياليش به آنها اشاره کند 

بگويد مادر مهربانم... او جز سه بار آغوش گرمش چيز ديگري از چشمه ي جوشان مهر مادرش نديده  
 . بود

 . .مگر چندبار برايش درددل کرده بود که غمخوارش باشدبگويد مادرِ غمخوارم .. 

بگويد مادر صبورم ... کدام صبوري را از او ديده بود وقتي او در کشوري ديگر در پي زندگي خودش بود  
 و او در ميان
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 . زندگي بي سروته خودش دست و پا ميزد 

 . بگويد مادر نمونه ... اصال نميدانست در چه مورد نمونه بوده است 

 . بگويد مادرِ فداکارم ... کدام فداکاري او را سالهاي متمادي ازفرزند خردسالش دور کرده بود 

نه بهتر بود اين وظيفه را به گردن آرميتا بيندازد که حق بيشتري بر گردنش مانده . آرميتا بجاي او در  
 . کنار مادرش بزرگ شده بود پس بهتر بود وظيفه ي اخر را هم او گردن بگيرد

 .سخت است دختر باشي و نتواني در جايگاه دخترِ مادرت برايش عزاداري کني 

 آبجي جون بيدار شدي ؟ - 

 . ميبيني که حالش خوبه خوبه ... پرستار گفت تا نيم ساعته ديگه مياد سرمش رو برميداره - 

صداي آرشامو و بهنام او را از افکار بي سروتهش بيرون کشيد . نفس عميقي کشيد و با خود عهد کرد  
هر چه در توان داشته باشد براي مادرش دريغ نکند . نميخواست عمري عذاب وجدان به روي دوشش باشد که 

 دختري نکرده براي مادر يک

هفته ايش . خدا رو شکر ميکرد الاقل بهرام را برايش نگاه داشته بود . بهرام پدر بود . پدري که روزگاري  
 که خيلي دورنبود

 .براي او بي مثال بود . اما به تدريج سختي هاي زندگي او را خشن و منزوي کرده بود 

 آبجي چرا جواب نميدي؟ - 

 : ست و گفتلبخندي از روي درد روي لبش نش 

 چي بگم داداش گلم ؟ - 

 ميگم چرا بيدار نميشدي ؟ - 

 . عزيزم بيهوش بودم خواب که نبودم . اصال خودم چيزي بياد ندارم - 

آرشام دستانش را گرفت و در حالي که با انگشت شصتش روي دستش را نوازش ميکرد با لحني که  
 : مهر و محبتش آلوده به درد و غم بود گفت

 االن بهتري ؟ خيالم راحت باشه ؟ - 

بهار به چشمان خاکستري که در غم الهه به خون نشسته بود خيره شد . زبانش حس حرکت کردن و  
 . دن نداشتپاسخ دا

ميدونم عزيزم . دلت ميسوزه که مدت کمي کنارت بود . دردتو ميفهمم . الهه مثل يه فرشته بود . از  - 
يه لحاظ خوب شد زياد بهش عادت نکردي وگرنه مثل من کمرت ميشکست . کسي که کنارش باشه ميفهمه 

ن اينو نداشتي اين نبودنش رو تحمل کني االن چيو از دست داده . خدا رو شکر ميکنم که نشناختيش وگرنه توا
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. نگاه به من بکن ... باور کن مثل مرده ي متحرکم فقط به اميد اينکه خوب شدن تو رو ببينم االن سرپا هستم 
 . . پس زود خوب شو که منِ کمرشکسته توان ندارم

بود خيره شد. به نگاهش در چشمان شيشه اي زاللي که با نشستن شبنم اشک براقتر و زيباتر شده  
 آرامي با ابرو به پيشاني باند پيچي شده اش اشاره کرد و زمزمه کرد ؛

 ـ چه باليي سرت اومده ؟ 

لبخند بي روحي به توجه اي که تشنه ي آن بود زد . سرش به سمت پنجره چرخيد . کمي صاف تر از  
 قبل نشست و گفت ؛

 . ـ فکر کردم يا بيناييت مشکل پيدا کرده يا ...برات مهم نبوده که بپرسي 

 . ـ جوابمو ندادي 

ـ مهم نيست که بگم... بايد يه طوري خودمو خالي ميکردم .االن که ديدم بهتري بايد برم خيلي کار دارم  
 . م کنه. اگه کاري داشتي تماس بگير.... به بهنام شماره ميدم مرخص که شدي خبر 

 ـ اما من ميخوام بيام بيرون . نميتونم اينجا بمونم . از بابام خبري داري ؟ 

 سرش را رو به پايين تکان داد و گفت ؛ 

ـ تازه يه ساعته از اتاق عمل بيرون اومده عمه ت که فهميد داره مياد بيمارستان. من ميرم به کارا  
 . رسيدگي کنم

بهار چشم بست و آرشام هنوز از اتاق خارج نشده بود که با علي روبرو شد . با تعجب نگاهش کرد .  
او چگونه خود را رسانده بود . از وقتي الهه را به سردخانه منتقل کرده بودند او هم پشت در همان جا نشسته 

 . ل درونيش بودبود . غمي که در چهره اش موج ميزد بيشتر از هر اشک و آهي نمايانگر حا

 بهار خوبه ؟ - 

 : آرشام به سمت عقب چرخيد . راه را برايش باز کرد و گفت 

 بهتره . چرا شما نرفتين خونه ؟ بابام کجاست ؟ - 

 . رفته به پدر بزرگت سر بزنه . منم گفتم بيام به شما سر بزنم - 

 : ش کامال مشهود بود گذاشت و گفتآرشام دستش را روي شانه ي مردي که خميدگي شانه ا 

 . من دارم ميرم خونه شما هم بيا ببرمت تا کمي استراحت کنيد - 

 .پدرت ميگفت قراره خونه ي پدر کيان مراسم بگيرن - 

 : اخمي روي پيشانيش نشست . نفس عميقي کشيد و گفت 

 . خب من و شما ميريم خونه تا شما راحت باشي - 
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 . نه ميخوام بين خانواده ي شما باشم تا در تمام مراسمش باشم . من همسرش هستم - 

آرشام براي تاييد حرفش چشم روي هم گذاشت و او را به سمت بهار هدايت کرد . بهار که از حرفهاي  
با مهرباني آندو هيچي نفهميده بود با ديدن علي داغ دلش تازه شد و اشکش روان شد . علي دستش را گرفت و 

 : گفت

الهه تو رو دوست داشت خيلي.... اون خوشحال بود .... آرزوش بود باشه اينجا...گريه نه ... اون  - 
 . شاده

با تالش زياد و مهرباني خاصي حرفش را به بهار زد . بهار گريه ي آرامش به هق هق تبديل شد . علي  
 . ت گريه ي او را ميپرسيدبا ناراحتي به آرشام نگاه کرد . با نگاهش عل

 : آرشام با نگاهش او را آرام کرد و گفت 

 . مردم ايران عزادارياشون با گريه همراهه ...نميتونن احساساتشون رو پنهون کنن - 

علي سري تکان داد . بهار سرش را زير پتو برد . هق هقش آرام شدني نبود . علي پشيمان از دلداري  
 . دادنش، ببخشيدي گفت و از اتاق خارج شد

 : آرشام بعد از چند لحظه پتو را کنار زد و گفت 

در اين سالها رنج بهار جان علي ميخواست دلداريت بده . ميدونم تو هم يه جور از نبودنت مادرت  - 
کشيدي... اونو در اين دوري مقصر ميدوني ....اما هيچ وقت قضاوتش نکن . همون طور که اون پدرتو قضاوت 
نکرد و تا همين امروز صبح از بهرام چنان تعريف ميکرد که من باورم نميشد اونا از هم جدا شدن . انگار نه انگار 

از خوبي هاي پدرت بود و تعصبش... پس دخترانه براش گريه  که سالهاست از هم دور بودن . همه ي حرفاش
 . کن نه طلبکارانه نه بخاطر کوتاهي ها و نبودنش ها . براي وجود مهربوني که از بين ما رفته گريه کن

با اشکي که از چشمش چکيد به سرعت از اتاق خارج شد . دلش ميخواست دوباره سرش را به ديوار  
اين بيمارستان، عجيب نامهربان بودند و با اولين ضربه باعث شکافي عميق باالي ابرويش  بکوبد اما ديوارهاي

شده بودند . دلش ميخواست خودش را انقدر به ديوارهاي سنگي آن بيمارستان بکوبد تا جاني برايش باقي 
اي بي مادري و نماند تا مراسم ختم عزيزش را ببيند . او هم تنها شده بود . همدم و غمخوارش ، مونس شبه

همدرد فراق يارش را فردا بايد به دست سرد و بيرحم خاک ميسپرد . هر چه سوگواري ميکرد براي آن مظهر مهر 
باز هم کم بود .دلش درياي درد بود . آتشي در وجودش شعله ور بود که تک تک ياخته هاي بدنش را ميسوزاند 

 . ...خيلي و خاکستر ميکرد . در يک کالم نبودش خيلي درد داشت

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

سه روز از خاکسپاري الهه گذشت . سه روزي که به طور دردآوري همه را نسبت به بهار مهربان کرد .  
 . محبتي که از روي ترحم باشد ، درد روي درد آدم ميگذارد

ترحم خودش خاريست که بر روح و روان آدمي مينشيند . بهار با هيچ تسليتي آرام نميشد . در قلبش  
 سرماي شديدي
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 . حس ميکرد و منبعش را نميدانست . از خدا و بنده ي خدا شاکي بود 

 . خودش را در اتاق حبس کرده بود و توان رويارويي با خانواده را نداشت 

ه دلش را بيشتر ميسوزاند آرميتا و کيان بود . آرميتايي که اين همه از لطف الهه بدترين شخصي ک 
بهرمند شده بود . چه زخمي بر دل دختر همان زن نهاده بود . کيان که در جمع به شدت بازيگري قهار بود ثانيه 

 . اي از آرميتايي که مدام در حال گريه بود جدا نميشد

بيمارستان نداشت . بعد از بهوش آمدنش دکتر اکيداً ممنوع کرده بود هيچ  بهرام هنوز خبري از بيرون 
 . حرف استرس زا و ناراحت کننده اي به او منتقل نشود

بهار تواني براي رفت و آمد به بيمارستان و مراسم ختم مادرش نداشت . بهنام تنهاياوري بود که در راه  
 . بيمارستان او را همراهي ميکرد

م چنان سرگرم مراسم و پذيرايي از مهمانان بود که بهار را فراموش کرده بود . تنها زماني که سر آرشا 
خاک بودند مراقبش بود تا اتفاقي برايش نيوفتد . فاصله اش را بيشتر کرده بود تا اين خانواده اي که چهار 

 . چشمي تمام حرکاتش را زير نظر داشتند حرفي نزنند که بهار را برنجاند

سه روز بود بهار لب به غذا نزده بود . حالت تهوع ناشي از ضعف عمومي امانش را بريده بود و لبهايش  
را بهم دوخته بود . نه حرفي ميزد نه شکايتي ميکرد . فقط به گوشه اي زل ميزد و در دلش خدا را باز خواست 

 . ده بودميکرد براي اينهمه بيرحمي هايي که در زندگي نثار روح درمانده اش ش

 : کيوان نگران وارد آشپزخانه شد . با ديدن رؤيا گفت 

 . زندايي بهار ناهار امروزش رو نخورده ممکن مريض بشه . يه کاري کنين يه لقمه غذا بخوره - 

 : رؤيا با ناراحتي گفت 

خشک شده داره  تا اروم نشه نميتونه بخوره . از وقتي خاکسپاري انجام شد انگار چشمه ي اشکش - 
 . همه ي غمشو توي دلش انبار ميکنه . تا گريه نکنه آروم نميشه . لج کرده و خودشو زندوني کرده

 . خب يه کاري کنين - 

 : رؤيا خسته و عصبي از سه روز مهمان داري و تقال بي حوصله گفت 

 . يکي بايد بياد منو آروم کنه . ديگه جوني برام نمونده فوقش يه ِسرم ميزنه حالش خوب ميشه - 

 : نگاه کيوان به کيان افتاد که در آستانه ي در ايستاده بود . با نگاهش سري تکان داد و گفت 

 چيزي ميخواي ؟ - 

 . يه مسکن بده آرميتا سرش درد ميکنه - 

م قرصي از داخل جعبه ي کمک هاي اوليه بيرون کشيد و به دستش داد . با رفتن کيان رو کيوان با اخ 
 : به رؤيا کرد و گفت
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 اجازه ميدين من برم باهاش حرف بزنم ؟ - 

 : رؤيا روي ترش کرد و گفت 

کيوان ميخواي برامون شر درست کني ؟ بهار همين جورش داغونه دوتا حرف از مادرت بشنوه ديگه  - 
 . نابود ميشه

 . نترسين مامان خودش هم دلش به حال اون سوخته . نمي بيني مدام با ديدن بهار آه ميکشه - 

نم اگه بهنام بتونه اونو عزيز و آقاجون حريفش نشدن تو که ديگه اميدي بهت نيست . بذار ببي - 
 . ميفرستم سراغش

رؤيا سرش را به سمت پذيرايي چرخاند . با نديدن بهنام غرغر کنان به سمت در ورودي حياط رفت . با  
 ديدن بهنام

در کنار آرشام به آرامي صدايش کرد . هر دو به او نگاه کردند . بهنام دو قدم از آرشام فاصله گرفت .  
 نزديکرؤيا به او 

 : شد و آرام گفت 

تو که انقدر آبجي آبجي ميکني برو ببينم ميتوني کاري کني آبجيت غذا بخوره . خودت ميدوني اگه  - 
 . امروزم غذا نخوره مجبور ميشيم ببريمش بيمارستان . منم ديگه برام جوني نمونده که دنبالش راه بيوفتم

 . باشه مامان خودم راضيش ميکنم - 

 . پس منتظرم ببينم چه کار ميکني - 

با رفتن رؤيا بهنام به سمت راه پله رفت . آرشام از پشت سر صدايش کرد . ايستاد تا آرشام به او  
 . برسد

 . کجا ميري ؟ کاري پيش اومده بگو کمکت کنم - 

 : بهنام کالفه دستي پشت گردنش کشيد و گفت 

دشو تو اتاقش زنداني کرده . امروزم ناهار نخورده مامانم نگرانه ، ميترسه ميرم خونه پيش بهار ...خو - 
 . مريض بشه . از من خواسته راضيش کنم تا غذا بخوره . آخه آبجيم به حرف من خيلي گوش ميده

 : آرشام دست روي شانه اش گذاشت و با مهرباني گفت 

 .قش بياد بيرونبذار من برم راضيش کنم . کاري ميکنم تا از اتا - 

 قول ميدي ؟ - 

 . قول ميدم - 



 

 
197 

آرشام با گام هاي بلند پله ها را دوتا يکي باال رفت . در خانه باز بود . وارد شد و نگاهي به پذيرايي بهم  
ريخته انداخت . گوشه گوشه ي سالن وسايل بود . از ليوان و ظروف يکبار مصرف ، گرفته تا چادر مشکي که 

 روي دسته ي مبل انداخته بودند و

ز صداي صوت قرآن از آن خارج ميشد با مقداري سي دي هاي قرآن که روي باند ضبط که در اين سه رو 
 . زمين ريخته شده بود

به سمت چپ نگاه کرد . نقشه ي هر دو طبقه مانند هم بود . دو خواب روبروي هم با سرويس بهداشتي  
 . که کنار در ورودي قرار داشت . يکي از درهاي اتاق خواب بسته بود

به اي به در اتاق زد . اما جوابي نيامد . بار ديگر ضربه اي زد و بازهم بي جواب ماند . به به آرامي ضر  
آرامي دستگيره را پايين کشيد . آرام آرام در راباز کرد .جسم مچاله شده ي روي تخت ، که پشت به در اتاق 

 . خوابيده بود دلش را به آتش کشيد

 !هشت زهرا او را نديده بود . چه با خود کرده بود اين دختر ؟تازه يادش آمد در اين سه روز جز در ب 

واي بر او که از دختر عزيزترينش غافل شده بود . اويي که نه مادر داشت نه پدري که در پناهش با اين  
 . غم خود را دلداري دهد . پاهايش بي اراده به سمت تخت کشيده شد

خرمن موهاي لخت خرمايي ايش از کنار تخت رو به پايين آويزان بود . روي تخت روبرو که متعلق به  
 . بهنام بود نشست

اصال فراموش کرده بود براي چه به آنجا آمده بود . قلبش به درد آمد از اين همه غربت و تنهايي اين  
س چرا جعفر خان ميگفت او عزيز کرده ي بهرام و دختر . او در ميان جمع خانواده ي خودش هم تنها بود . پ

 . خانواده است ! کدام عزيز کرده اي اينگونه به حال خود رها ميشود ؟ واي به حال آنکس که عزيز نباشد

به آرامي اسمش را به زبان آورد . نميخواست غافلگير شود . بهار با شنيدن صدايي گنگ تکان کوچکي  
ف جهتش چشمانش با چشمان خاکستري پراز غمي مواجه شد . در ذهنش تصوير خورد . با چرخيدن به خال

 . روبرو را پردازش ميکرد که با حرکت آرشام به سمت تختش بطور ناگهاني در جا نشست

 : با لکنت و ترس من من کنان گفت 

 تو اينجا چه کار ميکني ؟ - 

 . سالم خانوم خوش خواب ... ساعت خواب - 

بهار دستي به موهاي پريشان و دلربايش کشيد و دل آرشام را با اين حرکت زيرورو کرد . به سختي اب  
 دهانش را قورت

 : داد و گفت 

 خوبه ديدي خواب بودم چرا اومدي تو اتاق ؟ - 

 نه ؟ براي اينکه دوبار در زدم و جواب ندادي . منم نگران شدم . اومدم ببينم هنوز زنده اي يا - 
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 : بهار از لحن ناراحت او عصبي شد و گفت 

به شما ياد ندادن وقتي در ميزني و جواب نميشنوي نبايد وارد بشي ! ميبيني که زنده ام ...لطفا برو  - 
 . بيرون

 : آرشام تکه اي از موهاي او را در دست گرفت . نگاهش را به سمت صورتش باال برد و گفت 

ه هنوز منو نشناختي .... خوبه قبال گفتم وقتي به خواست خودم جايي برم با خواست خيلي بده ک - 
 . خودم بر ميگردم

 . اگر تو دعوتم ميکردي تواتاق حتما با اين حرفت بيرون ميرفتم . پس بحث در اين مورد منتفيه 

بهار با خشم از روي تخت بلند شد . نگاهي گيج به اطرافش انداخت و شال سياهش را روي تخت  
 . بهنام يافت . تا شال را باال برد روي هوا از دستش کشيده شد

 : آرشام شال را به طرف خودش کشيدو بهار به واسطه ي شال يک قدم نزديک شد . با خشم گفت 

 ...وم هم ميگم براي من از اينکاراي لوس و بچگانه نکن . زود آماده شو بريم پايينيکبار گفتم براي بار د - 

 . بايد غذا بخوري 

 : بهار با خشم اخمي کرد و گفت 

 . چرا فکر ميکني به حرفت گوش ميدم ؟ فکر نکن با زور گويي ميتوني به من دستور بدي . برو بيرون - 

 : آرشام براي پايين آوردن صدايش دستش را روي لبهايش گذاشت و به او نزديک تر شد و گفت 

اگه دلت نميخواد مثل اون سري شوکه بشي و بفهمي زورگويي يعني چي برو مانتو بپوش با هم بريم  - 
 يه جا ، توي اون

عصاب ندارما کاري نکن تمام غم هامو معده ي بيچاره ت يه زهرماري بريزيم تا از حال نرفتي .ببين من ا 
 . با تو فراموش کنم

 .............خفه شو ... فکر کردي - 

 تا صورت آرشام نزديک شد جيغ کوتاهي کشيد و همزمان با عقب رفتن دستش را روي دهانش گذاشت 

. 

 : آرشام پوزخندي زد و با ناراحتي گفت 

ي من يکي زبون درازي نکني . داري کم کم ميفهمي ميشه بدون خشونت خوبه .. الاقل ياد ميگيري جلو - 
 . هم تنبيه شد

 . ميرم بيرون اتاق تا پنج دقيقه ي ديگه اگه اماده نباشي خودم ميام لباس تنت ميکنم 

 : بهار که از نگاه آرام او احساس امنيت کرد دستش را از روي لبش پايين آورد و پرسيد 
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بخاطر مادرم نميخواد خودتو موظف بدوني که از من مراقبت کني .من خودم تو اين سالها از پس خودم  - 
 . بر اومدم االن هم مثل اون سالها

آرشام يک قدم به او نزديک شد و با دست صورت رنگ پريده و چشماني که دودوميزد رو نشان داد و  
 : گفت

خودشو داره . اگه تا وقتي ميرم بيرون از ضعف تو بغل من غش  کامال مشخصه پرنسس چقدر هواي - 
 . نکني هنر کردي

 : بهار مانند ماده شيري از اين حرف برآشفت و غريد 

من غشي نيستم تا تو بغل تو يکي بخوام غش بکنم . برو بيرون . من به ترحم هيچ کس احتياجي  - 
 ........رو با ترحم به دخترش صدقه بدي...فکر کردي نميدونم چرا ندارم . نميخوام محبتي که مادرم به تو کرده

 .آرشام برآشفت . حرفش براي او که عاشقانه دوستش داشت گران تمام شد 

 !چي گفتي؟ - 

با فرياد و هجوم آرشام به سمتش از ترس به عقب رفت . چشمان پر از خون آرشام لرز بر اندامش  
 . انداخت . تازه فهميد با زبان سرخش چه خبطي مرتکب شده بود

نفس هاي صدا دار شير خشمگين روبرويش باعث شد دستانش را روي صورتش بگذارد و چشمانش  
 . را ببند

 . ست پر قدرتي شد و او را به جلو کشيدبازوهايش اسير د 

نگفتم امروز اعصاب ندارم پا رو دم من نذار ؟! نگفتم راه تنبيه کردن من با بقيه فرق داره ؟! نگفتم  - 
 بخاطر خودته که اينجام ؟

توي يه الف بچه ميخواي با لجبازيت چيو به من نشون بدي ؟! تو که انقدر ميترسي... هان !! حيف  
 . عزاداري وگرنه طوري زبونتو قيچي ميکردم تا هر وقت منو ديدي اون صحنه به يادت بيادکه 

 : دستش را کشيد و او را به سمت کمد برد و گفت 

سريع آماده شو . يک کلمه حرف اضافه بشنوم . هر کاري که دوست نداشته باشم هم ... انجام ميدم  - 
 . . اگه يه خورده از اين رفتارت رو جلوي ديگران داشتي االن انقدر تنها نبودي

ه بهار با گفتن اين حرف داغ دل بهار را تازه کرد و با خشم از اتاق خارج شد . پنج دقيقه نشده بود ک 
 . با شرم و سربزير بيرون آمد . سرتاپا مشکي پوشيده بود

 . ببخشيد که عصبيت کردم . اما باور کن خيلي زورگويي - 

 . اگه وقتي با خوبي حرف ميزنم لج نکني زور نميشنوي - 

 . اگه من نخوام غذا بخورم بايد کيو ببينم - 
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 : ره شد و با لحني پر از شيطنت گفتآرشام بازويش را کشيد . به لبهايش خي 

 ... منو - 

 تو اين جا چه غلطي ميکني ؟ - 

 . صداي پر از خشم کيان و چشمان سرخش به دستاني بود که روي بازوي بهار نشسته بود 

 به تو چه ربطي داره شوهر خواهر گرامي؟ - 

 . اينجا اون خراب شده اي نيست که ازش اومدي ... دستشو ول کن - 

 : آرشام براي اينکه او را سرجايش بنشاند بهار را به خود بيشتر نزديک کردو گفت 

 ........... به تو ربطي نداره من چه کار ميکنم . در ضمن از همون خراب شده اي اومدم که تو بخاطرش - 

رتش خورد حرفش نيمه تمام ماند . دست بهار را به عقب کشيد و خودش جلو ايستاد مشتي که به صو 
. مشت دوم کيان را در هوا گرفت . با دست ديگرش مشتي به شکمش زد . کيان خم شد و ناله کرد . بهار 

 : جيغي کشيد و به بازوي آرشام چنگ زد و گفت

 . تو رو خدا بسه ... بيا بريم بيرون - 

کيان که دست بهار را روي بازوي او ديد مانند بشکه ي باروت منفجر شد و به سمت آرشام حمله ور  
 . شد

 !اينجا چه خبره ؟ - 

همزمان در با صداي بدي بسته شد . بهار درمانده در حالي که دست آرشام را به عقب ميکشيد با ديدن  
ا کرد و عقبتر ايستاد . نگاه زهرآگين کيميا به او نشان از توجه چهره هاي بهت زده ي کيميا و آرميتا دستش را ره

 . خاصي بود که مدتها بود به آرشام داشت و بهار به آن شک کرده بود

 : آرميتا با ناراحتي و چشماني سرخ به سمت کيان رفت و گفت 

 . اينجا چه کار ميکني ؟! مگه نبايد ميرفتي خريد - 

 : شام نگاه کرد و گفتکيان با خشم به آر  

خان داداشت اينجا رو با جايي که زندگي ميکرده اشتباه گرفته . اتفاقي اومدم ديدم آقا بهاررو تنها گير  - 
 ............اورده

 .با مشتي که در دهانش نشست همراه با فريادي ، نفس در سينه ي هر سه نفر حبس شد 

 . خفه شو عوضي .... فکر کردي همه مثل خودتن - 

با چشم بر هم زدني دوباره گالويز شدند . به نوبت مشتي به صورت و شکم هرکدام فرود مي آمد .  
 جيغ و داد آرميتا و کيميا
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 . آشوبي برپا کرده بود 

را ميان دستانش پنهان  بهار ناتوان از ديدن آن صحنه ، گوشه ي پذيرايي روي مبل نشست و صورتش 
 . کرد

از اينهمه آبروريزي و نفرتي که فضا را آغشته کرده بود دلش پردرد شد . ميدانست خبر اين اتفاق به  
گوش پدرش برسد روزگارش سياه ميشود . از به ياد آوري اين موضوع اشکش سرازير شد . نميدانست کيان 

ح و روانش ميکشيد . مانند گذشته ، با حرفايي که ميزد خودش چه از جان او ميخواست که اين همه خنج بر رو
 . را تبرئه ميکرد و او را گناهکار

صداي ضربه هايي که به در ميخورد باعث شد سروصدا ها به يکباره به سکوت تبديل شود . کيميا در  
 . را باز کرد و چهره ي برزخي کيوان در آستانه ي در ظاهر شد

دلهره برجانش چنگ کشيد . تشت رسوايش درحال افتادن از بام بود .آخ که کيان چه ميکرد با دل و  
جان او . چرا هنوزم با ديدن زخم روي گونه و لبش دلش آشوب شده بود . با ديدن صورت خوني آرشام نگران 

بايد اين آشوب را از  شد اما دلش آشوب نشد . اين معني بدي داشت که او دوست نداشت به آن فکر کند .
 . دلش بيرون ميکرد

دلش بر سر دوراهي قرار داشت . زماني که کيان با ديدن آرشام خشمگين شده بود در دلش ذوق ميزد  
که او هم ، درد او را تجربه ميکند اما کتک خوردنش را دوست نداشت . ريشه اين عالقه ي چند ساله راحت 

 . را به خوبي ميدانستخشک نميشد . خودش هم اين موضوع 

 ..... چه کار ميکنين !! ...تو طبقه ي پايين همه متوجه شدن اينجا چه خبري شده . خجالت بکشين - 

 : آرميتا با چشمان پر از اشک به آرشام نزديک شد و گفت 

 .......... داداش جون - 

ندگيت وارد کردي الاقل عرضه داشته باش و خفه شو آرميتا ... وقتي چنين الشه ي گنديده اي رو به ز  - 
 . مراقبش باش

 . آرشام خان شما ببخشيد کيان خيلي غيرتيه . غيرت چشماشو کور ميکنه - 

 : حرف کيميا آرشام را به خنده انداخت . با لحني که تمسخر از آن ميباريد گفت 

اگه غيرت اينه من از خدامه که بي غيرت باشم اما در يک زمان دلم دو هوايي نباشه .دلتون رو به اين  - 
 . حرفاي مسخره خوش کنين . ما بايد بريم

 : کيوان در حال وارسي صورت برادرش بود . زير لب غريد 

 . دتو انگشت نما کنيمگه نگفتم دور و برش نيا ... چرا دست بر نميداري ؟ خوشت مياد خو - 

 : برادرش که از درد به خودش مي پيچيد زمزمه کرد 

 . حرف مفت نزن . به تو ربطي نداره - 
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 . پس کتکايي که خوردي نوش جونت - 

 . گفتم خفه . من اگه اين مردکو آدم نکنم کيان نيستم - 

آرشام بي توجه به پچ پچ آندو دست بهاري که ماتش برده بود را گرفت و مانند عروسکي همراه خود  
 . کشيد . کيان با ديدن اين صحنه کيوان را از روبرويش کنار زد و به دنبالش دويد

 صبر کن ببينم کجا ميريد ؟ - 

 . در آستانه در با چشمان پر از خشم آرميتا مواجه شد 

 . به هر کسي که ميپرستي قسم اگه پاتو از در بيرون بذاري ديگه پشت گوشتو ديدي منو ديدي - 

کيان مستاصل به چهره ي درمانده و پر از غمش خيره شد . با لرزش چشمانش درد او را از نگاهش  
 خواند . براي رفعِ رجوع

 : کردن کارش گفت 

اشتباه برداشت نکن من به بهار اونجور که تو فکر ميکني احساسي ندارم اما قبول کن در نبود دايي  - 
 . بايد مراقبش باشم . ديدي چه جور دنبال برادرت راه افتاد . اون نميتونه براي خودش عاقالنه تصميم بگيره

 : آرميتا صدايش را پايين آورد به صورت درگوشي با حرص گفت 

چطور اون زماني که تو را از يه ازدواج اجباري نجات داد و خودشو سپر بالي تو کرد عاقل بود و درست  - 
 !! تصميم ميگرفت

با ناراحتيي که در نگاهش موج ميزد ، کيان متوجه شد سوتي بدي داده است . دستش را دور شانه ي  
 : او انداخت و گفت

ودم . تو ناراحت نباش باالخره سالها با هم زندگي کردن اينجور درست ميگيا من به عادت گذشته ب - 
 . حساسيتها رو هم داره . اگه کيميا هم بود من همين طور غيرتي ميشدم

لطفا برادر منو اينجور فرض نکن که در پي اغفال دختراي فاميل شماست . خودت ميدوني با تيپ و  - 
 . ه دارهقيافه اي که داره لب تر کنه کلي کشته مرد

کيميا و کيوان سري به چپ و راست تکان دادند و از در بيرون زدند . کيوان در راه پله موضوع را از او  
پرسيد . کيميا که از ديدن بهار و آرشام در کنار هم به شدت عصباني بود هر چه که در تصور خودش بود بر 

 . عليه بهار گفت

گالويز بودنو بهار بينشون ايستاده بود و دست ارشام رو عقب ميکشيد ما وقتي رسيديم اون دوتا با هم  - 
. انگار کيان اون دوتا را با هم ديده و غيرتي شده بود که با هم دعواشون شده بود . هر چه منو آرميتا تالش 

فکر  ميکرديم نميتونستيم از هم جداشون کنيم اما بهار نشسته بود و اشک ميريخت . با اشکي که اون ميريخت
 . کنم حتما گندي باال اورده که ميترسيد ما بفهميم
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بسه کيميا ... تو که وقتي رسيدي اون دوتا دعوا ميکردن . چرا داري براي خودت داستان سازي ميکني  - 
 !. حق نداري براي مامان چنين چيزي رو تعريف کني . .. فهميدي؟

 : کيميا شانه هايش را باال انداخت و گفت 

 . اگه بپرسه نميتونم که دروغ بگم - 

 من نگفتن دروغ بگو اما چيزي که نديدي هم با حدسيات خودت مدرک سازي نکنو تحويل مامان نده - 

. 

 : کيميا بين راه ايستاد و به صورت برادرش نگاه کرد و کنجکاو پرسيد 

 خبريه ؟ من موندم تو چرا انقدر از اين دختره ي نچسب دفاع ميکني ! - 

 : کيوان دست کيميا را کشيد و گفت 

 . تا براي منم حرف در نيوردي بريم که از زبون شما زنها فتنه ها بلند ميشه - 

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

 . دستمال را به گوشه ي لبش کشيد و بشقاب غذا را عقب کشيد . به صندلي تکيه داد 

 . چيزي نخوردي که ... اگه چيزه ديگه اي دوست داري بگو برات بگيرم - 

از وقتي که از خانه بيرون زده بودند اولين جمله اي بود که به زبان آورده بود . سکوتي که بينشان بود  
 دو طرفه بود . با شنيدن

 : رد و به آرامي گفتپيشنهادش سرش را باال گرفت و به صورت کبود و ورم کرده ي او نگاه ک 

 . ممنون از اين بيشتر نميتونم بخورم - 

بهار خانوم اگه ببينم دوباره خودتو به اين روز انداختي من ميدونم و تو . ديدي که من ديوونه ام پس  - 
 . نذار اين ديوونگي رو به نمايش بذارم . هم تو اذيت ميشي هم من دوست ندارم تو رو اذيت کنم

 . چشم - 

آفرين دختر خوب ... نمردمو ديدم که يه بار بدون بحث و جدل به حرفم گوش بدي . خودت ميدوني  - 
 . هر حرفي ميزنم براي خوبي خودته

 يه خواهش بکنم گوش ميکني ؟ - 

يد آرشام لبخند روي لبش نقش بست بعد از چهار روز اين حرف بهار برايش زيباترين حرف بود که ميشن 
 . . اينکه بهار از او خواهشي داشته باشد

 اگه بتونم حتما ... چي ميخواي ؟ - 
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خواهش ميکنم نگران من نشو و طرف من نيا . من االن گاو پيشوني سفيد شدم . ميدونم برگردم  - 
 خونه نگاه همه به من عوض شده . شما تا حدي با مشکالت من آشنا هستي پس شما هم به اون مشکالت

 چيزي اضافه نکن . من از پس خودم

بر ميام نگراني شما رو نمي خوام . نميدونم چي شد شما ناگهاني تو زندگي من پيداتون شد . باور کنين  
 . من قبال انقدر مشکل نداشتم که االن دارم

 : يکي از ابروهاي آرشام باال رفت و با ژست دختر کشي گفت 

يعني من به تو خيانت کردمو به عشق خارج رفتن ولت کردم ؟!...من کتکت زدمو گوشه ي بيمارستان  - 
رهات کردم !!...من تو رو به باغ جعفر خان تبعيد کردمو با تو خصمانه رفتار کردم !... من مراسم عقد و نامزدي 

گه يه دليل براي نبودنم بياري که منطقي براي اون نامرد گرفتم تا دلتو بسوزونم !...من باعث کدومش بودم ؟ ا
 .باشه نامردم اگه منو ديگه ببيني

بهار با حرف هاي او به فکر فرو رفت . در تمام لحظاتي که او نام برد فقط حمايت هاي او را داشت .  
بهم خوردن  ضربه را از خودي ترها خورده بود . اما در ته دلش وجود او را نميخواست . ميدانست اين بودن باعث

 . نظم زندگيش ميشود

راستش در اين موارد حق با شماست اما بودن شما در اطراف من داره حساسيت ايجاد ميکنه . ميخوام  - 
بعد از رفتن کيان زندگي آرومي داشته باشم نه اينکه بنوعي ديگه اذيت بشم . االن نگاه همه روي من زوم شده 

م يا نه ؟ در ضمن االن من و شما عزا داريم درست نبود با هم بيايم بيرون .نميدونم ....تونستم حرف دلمو بگ
 . و جلوي چشم ديگران دست منو بگيري

اگه تنها مشکلت اينه . من فقط بخاطر آسايش تو بيشتر مراعات ميکنم ... فقط بخاطر تو... نه ديگران  - 
 . چون برام بي ارزشن

 . يزارم براي همين نه نظرشون نه عقايدشون برام مهم نيستنمن ذاتا از افراد فضول و احمق ب 

 . اما من بين اينگونه افراد بزرگ شدم - 

 ..... براي همين ميگم بخاطر وجود تو و آرامشت اين موردو قبول ميکنم .اما به يه شرط - 

بهار با مکث او چشمانش را از روي ميز به سمت لبهاي او باال برد و منتظر ادامه ي کالمش شد .  
 : سکوتش که طوالني شد به چشمان او که مشتاقانه او را رصد ميکرد نگاه کرد و زمزمه کرد

 !چه شرطي ؟ - 

 . اينکه هر از گاهي همو بيرون از خونه تون ببينيم - 

 : شد و دستانش را مشت کرد و گفت بهار آشفته 

 . خودتون ميدونين من نميتونم با شما بيرون از خونه قرار بذارم . اين خواسته تون عاقالنه نيست - 
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من نگفتم بريم رستوران و پارک ... هر وقت شرايطش بود بيا خونه باغ جعفر خان . ميدوني که من  - 
بمونم . اونجا با خيال راحت همو ميبينيم .هر وقت هم که فرصتي پيش بخاطر پدر بزرگم مجبورم تو اون باغ 

 ......... اومد جايي غير از اون خونه ميبينمت . مثال محيط کار يا

چرا ديدن من انقدر براتون مهمه . من اون شب نامزدي هم گفتم در مورد من خياالت براي خودتون  - 
 . نبافين

حرفاي مادرمو فراموش کنين . اون موقع بخاطر اينکه ناراحتش نکنم حرفي نزدم . پس از فکر و خيال  
 . بيرون بياين

 : آرشام با نگاهي مخمور و جذاب به چشمانش خيره شد و سرش را به سمت جلو کشيد و آرام گفت 

 . آينده بهت ثابت ميکنمتو، فکر و خيال نيستي ... تو خود واقعيت زندگي مني اينو در  - 

 . خودش را عقب کشيد و صدايش را صاف کرد و با ماليمت حرفش را ادامه داد 

مطمئن باش قرار نيست فعال در مورد احساس من و خواسته هاي من چيزي بشنوي . انقدر احمق  - 
الزم باشه مسکوت باقي  نيستم ندونم تو هنوزم داغداري و دلت به تازگي شکسته پس اين بحث تا هر وقت که

 . ميمونه

 : بهار سرش را پايين انداخت و گفت 

من قولي نميدم که فردا از پسش بر نيام اما اگه تونستم در حد يه دختر عمه همراهيت ميکنم . البته  - 
 . اگه پدرم متوجه بشه و جلوگيري کنه من کاري ازم بر نمياد

 : آرشام دستانش را به هم ساييد و با شيطنت گفت 

 . عاليه دختر عمه ي عزيز ....پاشو بريم تا پرونده ي دوتامونو نپيچيدن - 

 : در حالي که هر دو از پشت ميز بلند ميشدند به ظرف غذا اشاره کردو گفت 

 . جوجه دوست نداشتي - 

 . نه ...من عاشق کوبيده ام - 

 چرا نگفتي ؟ پس - 

 وقتي بازور منو اوردي اينجا و خودت غذا سفارش دادي چي ميگفتم ؟ - 

 : آرشام لبخندي زد و گفت 

تقصير اون پسرعمه ي نامردته که برام حواس نذاشته ليدي . بعدا جبران ميکنم . قصدم فقط غذا  - 
 . خوردن تو بود . همين يه کم هم برام کافي بود

وقتي مثل ميرغضب روبروم نشستي مجبور بودم بخورم . اما بي انصافيه نگم جوجه هاش هم خوش  - 
 . طعم بود
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دل آرشام از حرف بهار زيرورو شد . هر حرکت و رفتارش برايش جذاب و دلنشين بود . اين بهار که  
 . ودش خبر نداشتبعد از روزها در اين مکان با او به سخن نشسته بود عجيب دلبري ميکرد و خ

 . پس ميرغضب بودن هم فايده هايي داره ... البته اگه جوجه ها خوش طعم باشن - 

 : بهار لبخند پررنگي روي لبش نقش بست و با نگاهي کوتاه به صورت کبود اما جذابش گفت 

 . اي تقريبا - 

 : با پياده شدن از ماشين با نگاه برزخي کيوان روبرو شد . در دلش آهي کشيد و گفت 

 « خدايا اينو کجاي دلم بذارم بابامو و کيان کم بودن اينم اضافه شد » 

با شرم سرش را پايين انداخت و زماني که از کنارش گذر ميکرد سالم آرامي کرد و رد شد . عجيب بود  
رام سالمش را پاسخ گفت . خدا را شکر انگار ترکش هاي نگاه او به سمت او نشانه نرفته بود . که کيوان هم آ

پس هدف نفر بعديست . بدون مکث وارد حياط شد . تازه نفس عميقش را بيرون داده بود که صداي رؤيا 
 . نفس در سينه اش حبس کرد

 . بهار بيا باال ببينم - 

عصبي و خشمگين است . خدا اين روز پر ماجرا را به خير بگذارند. هر  اين يعني رؤيا جانش خيلي 
 . چندکه بايد تا ساعتهاي پياپي به غرغرهاي او گوش ميداد اما از خشم و عصبانيت پدرش بهتر بود

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

تظر باز شدن نگاه سرد و بي تفاوت آرشام به کيوان خيره شد . سوئيچ را دور انگشتش تابي داد و من 
 . راه ورودش شد

 : کيوان با ناراحتي گفت 

 ميشه بريم جايي تا چند لحظه با هم حرف بزنيم ؟ - 

 در مورده ....؟ - 

 . بهار - 

 . من حرفي باشما ندارم . اگه تو حرف داري همين جا بگو . من خسته ام و ميخوام برگردم - 

 چرا اينکار رو ميکني؟ - 

 . متوجه ي منظورت نميشم . واضح حرفتو بزن - 

 : کيوان نگاهي به داخل حياط انداخت . بدون آنکه وارد شوند در را بست . آرشام اخمي کرد و گفت 

 واجبه تو کوچه حرف بزني؟ - 

 تو خونه هزارتا گوش براي شنيدنه ... چرا کاري ميکني براي بهار حرف در بياد . چرا بدنامش ميکني ؟ - 
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 . آرشام چشمانش را ريز کرد و اخم هايش عميقتر شد . با سکوتش کيوان را جري تر کرد 

دختر ساده و مظلوميه  فکر نکن دايي بيمارستانه و ما ميذاريم بهار و بازيچه ي دست خودت بکني . اون - 
 . . نذار با کاراي شما اون قربوني بشه

 : آرشام با خشم کنترل شده اي گفت 

 . فکر کنم چشمات به عينک احتياج داره - 

او را کنار زد و زنگ طبقه ي اول را فشرد . کيوان بازويش را به عقب کشيد . آرشام با چشماني که از  
 : خشم قرمز شده بود و به شدت ترسناک شده بود غرش کنان گفت

جوجه اين حرفا رو بايد به اون داداش عوضيت بگي نه من ... من خودم ميدونم با بهار چه جوري  - 
ياجي به نصيحت هاي تو ندارم . اگه دلت براي بهار ميسوزه اون نامرد و ازش دور نگه دار تا برخورد کنم احت

 . بيشتر بهش آسيب نزنه

آرشام حواست باشه داري چي ميگي ؟ گندو تو باال مياري من به داداشم هشدار بدم !! من نميدونم  - 
... اما بدون اينجا ايرانه . بهار هم مثل کيميا تا اين سن با چند نفر بودي و چه جوري خودتو سرگرم ميکردي 

 . ناموس ماست . بهش چپ نگاه کني با من طرفي

 : آرشام نفسش را پر صدا بيرون داد و گفت 

هي پسر من از داداش تو سالمتر زندگي کردم خيالت جمع ... هر چند که من آدم توضيح دادن به تو  - 
االت براي خودت نبافي . اگه بهار دختر دايي توئه ، دختر عمه ي منم هست . نيستم اما بخاطر بهار گفتم تا خي

 پس براي منم مهمه . پس

شاخو شونه نکش که شاختو ميشکنم . تو حواست به خواهر خودت باشه ... بهار احتياج به آقا باال  
 سر و مردايي از خون

 . کيان نداره 

 :ده بود نگاهي کرد و گفتبه دري که در بين جدال آندو باز ش 

 حاال که بحث هشدار پيش اومد از طرف من به کيان بگو اگه به خواهر من بخواد خيانت کنه بد ميبينه - 

. 

سرش را به سمت در ورودي چرخاند و وارد حياط شد .از در رو به حياط وارد طبقه اول شد . بعد از  
 تشکر بخاطر

زحماتي که در آن چند روز براي مراسم الهه کشيده بودند از همه ي اقوامي که در آنجا حضور داشتند  
 خدا حافظي کرد

 . و به طبقه ي باال رفت 
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از پشت در صداي غرغر رؤيا بطور واضح شنيده ميشد . دلش براي بهار سوخت . بين چه خانواده ي پر  
فکر کرد آرميتا ميتواند چنين خانواده اي را براي يک لحظه تحمل کند ؟ نه هياهويي زندگي ميکرد . پيش خود 

 . محکمي جواب سوالش بود

با فشردن زنگ آپارتمان صداي رؤيا قطع شد . بعد از مکثي در باز شد و رؤيا با اخم هاي در هم در  
 . آستانه ي در نمايان شد

 ......... تون شدم . راستشسالم رؤيا خانوم . شرمنده که باعث ناراحتي - 

 : رؤيا ميان حرفش پريد و با ناراحتي گفت 

آقاي محترم شما ميدونيد تا بهرام حالش خوب نشه من مسئول کارهاي بهار و بهنامم ؟! ... شما  - 
 کاري کرديد که اگه به

گوش بهرام برسه براي من زندگي نميذاره . خواهشا اگه بهار براتون ارزش داره باعث آبروريزيش نشين  
. سالها بزرگش نکردم که دم به ساعت بخاطر رفتارش حرف از خانواده ي شوهر بشنومم . بگن چون نامادري 

 بود براي تربيتش کاري

يادش ميره نبايد يه چيزاييو بگه يا يه جاهايي با يه  نکرده و بي خياله .بهار بي فکره ... بعضي وقتا 
 ... ! ادمايي رو نبايد بره

شما که خودتون به اوضاع واقفيد رعايت کنين . از اين به بعد هم هر جا ميخواي ببريش اول از باباش  
سرش حرف اجازه بگيرين تا براي بهار هم شر درست نشه . از وقتي شما رفتين مدام عمه شو دخترش پشت 

 . زدن

من کاري بدي نکردم فقط بردمش رستوران به زور غذا به خوردش دادم . هر کس حرف داره بياد تو  - 
 روي خودم

 . حرف بزنه تا جوابش رو بگيره 

از لطفتون ممنون ... فعال دور بهار و خط بکشين . درسته فاميلش هستين اما هر وقت پدرش برگشت  - 
 خونه ، اونوقت

 . رفت و آمد کنين 

 : آرشام سرش را پايين انداخت و گفت 

 . چشم . از زحمتي که تو اين چند روز تقبل کردين ممنون . اگه امري بود در خدمتم . فعال با اجازه - 

 . بعد از خداحافظي از پله ها رو به پايين سرازير شد . در راه پله ي دوم با کيميا روبرو شد 

نه تو هم دلت براش ميسوزه ؟... اگه اينطوره بهتره نسوزه اين شگرد بهاره تا خودشو تو دل همه نک - 
 . جا کنه
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نفسش را پر صدا بيرون فرستاد . امروز بايد توسط اهالي اين خانه بازجويي ميشد... تازه درد بهار را  
ند چه برسد به دختر مظلوم و صبوري مانند ميفهميد . زندگي در اين ديوانه خانه انسان را به مرز جنون ميکشا

 .بهار

 مگه از شما در مورد بهار نظر خواستم ؟ - 

 . کيميا جا خورد . توقع اين برخورد را از او نداشت 

 .......... من خواستم بگم شايد شما زياد بهار رو نميشناسين اما ما - 

 : آرشام به او تنه اي زد و از کنارش رد شد . در حال رفتن با اخم گفت 

اتفاقا خيلي خوب ميشناسمو احتياج به گفتن شما ندارم . خوبي بهار اينه مثل دختر عمه ش بجاي  - 
 نخ طناب

 . دست طرف مقابل نميده ... روز خوش 

به بهار و او داد . تا به حال کسي او را اينگونه به  کيميا از خشم در حال انفجار بود ، در دل ناسزايي 
 استهزاءنگرفته

بود . چقدر برايش سخت بود در برابر بهار در اين مورد خاص کم بياورد . از پله ها سرازير شد .با لب  
 . و لوچه اي آويزان وارد خانه ي خودشان شد .تيرش به سنگ خورده بود و همين موضوع دمغش کرده بود

 : آرشام بدون معطلي از آن خانه و افرادش فرار کرد . در دل احمقي نثار آرميتا کرد و گفت 

 !!بيچاره ... تو مگه ميتوني با اين افراد زندگي کني ؟ - 

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

ل قلب يک ماه از استراحت بهرام ، بعد از مرخص شدنش گذشته بود . حالش رو به بهبود بود اما عم 
 . باز توانش را تا حد زيادي تحليل برده بود

 . بهار از اتاق خارج شد و کنارش پشت ميز ناهار خوري نشست 

 حالت خوبه بابا ؟ - 

 : بهرام نگاهي از روي عشق به دخترش کرد و گفت 

 تو که باشي حال منم خوبه . راستي ديگه نرفتي به مادرت سربزني ؟ - 

خون در رگهاي بهار منجمد شد . فردا روز چهلمش بود و هنوز بهرام خبر نداشت . همه ي خانواده قبل  
 . از مرخص شدنش تمام آثار عزاداري را ازبين برده بودند . حتي بهار هم لباس سياه نپوشيده بود

ناگوار يا شادي به او  دکتر سفارش اکيد کرده بود تا زماني که دوره ي نقاهت را ميگذراند نبايد خبر 
 . برسد
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 . نه بابا . حال شما خوب بشه بعدش ميرم - 

بهرام در دلش قند آب ميشد از اين محبت بهار ...نميدانست در برابر شادي او چه غمي در دل دخترش  
 : النه ساخته . دستش را روي دست او گذاشت و گفت

 . بگير و برو اما زياد نمون و زود برگردهر زمان خواستي بري با بهنام يه آژانس  - 

 بهار بغضش را به سختي قورت داد و به گفتن چشمي بسنده کرد .رؤيا حرف را به مسير ديگري کشاند 

. 

 بهرام کي بر ميگردي سرکار ؟ - 

 چيه از بودنم تو خونه خسته شدي ؟ - 

 : اخم هاي رؤيا در هم کشيده شد و با دلخوري گفت 

 . نخير امروز صبح آقاي نادري تماس گرفت احوالتو ميپرسيد و ميخواست بدونه کي برميگردي - 

 . شايد از شنبه با بهار بريم سرکار - 

چشمان بهار و رؤيا از تعجب تا انتها باز شد . بهاراز ذوق لبخند نصفه نيمه اي زد . بهرام از ديدن چهره  
 : ي او به هر دو نگاه کرد وگفت

چيه چرا اينجوري نگاه ميکنين . من که به بهتون گفته بودم هر جا خودم صالح بدونم اجازه داره بره  - 
 . سرکار

 : رو به بهار کرد و گفت 

 نگفته بودم ؟ - 

 : بهار آب دهانش را قورت داد و گفت 

 . چرا گفته بودين . اما فکر کردم فراموش کردين - 

 فراموش نکردم مجال نداشتم بهت خبر بدم . ميخواستم روز بعد از جشن بهت بگم که قسمت نشد - 

. 

 : بهار لبخندي زد و گفت 

 . ممنون بابا . خيلي به اين کار احتياج داشتم از تنهايي و بي کاري دارم ديوونه ميشم - 

بهرام لبخندش را با لبخندي پاسخ گفت و بشقابش را برداشت و از ديس برايش مقداري برنج کشيد  
 . و جلويش گذشت

بازهم چشمان هردو خيره ي رفتار جديد و غير منتظره ي او شد . بهرام ظرف رؤيا را برداشت و براي او  
 . هم برنج کشيد و روبرويش گذاشت
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 . لم خوبه مثل آدم عجيب الخلقه بهم نگاه نکنين که ديگه از اين خبرا نيستچيه حاال يه امروز حا - 

بهار و رؤيا بهم نگاهي کردند و لبخندشان عميق تر شد . هيچ کدام خبر نداشتند . بهرام زماني که  
 . قلبش از حرکت ايستاد چه لحظاتي را تجربه کرد که اينگونه تغيير رفتار داده است

 *** 

ني که بهرام قلبش از حرکت ايستاد . روحش را باالي جسد خود ميديد . نگاهش روي جسم مچاله زما 
شده ي ديگري در گوشه ي اتاق سي سي يو ثابت ماند تا خواست ببيند چه کسي آنجا افتاده نيروي خاصي او 

بدنيا آمدنش ، دوران کودکي را وارد تونلي از نور کرد و او به سمت باال کشيد . در مسير باال رفتن تمام لحظات 
و جوانيش را پيش چشمش ديد . هنوز در بهت اتفاقات و ديده هاي اطراف خود بود که خود را در صحراي 

 . برهوتي تنها يافت

 . ترس بر وجودش مستولي شده بود . با نگراني در جستجوي شخصي به اطراف ميچرخيد 

ناگهان دايره اي از آتش دورش را فرا گرفت . گرماي آن آتش بيشتر از حد تصورش بود . حس ميکرد  
 اين آتش با

آتشي که تاکنون ديده خيلي تفاوت دارد و سوزنده تر است . هرم گرما صورتش را ميسوزاند .در ميان  
اشک آلودش به دنبال بهار ميگشت . از  آن گرماي کشنده صداي ناله بهار را ميشنيد . با چشمان دود گرفته و

ته وجودش بهار را صدا ميزد اما اثري از او نمي يافت . سردرگمي و گيجي او را کالفه کرده بود. تک تک اندامش 
چشم شده بود و در پي بهار ميگشت . هر ناله اي که از بهار ميشنيد بند بند وجودش ميلرزيد . صدايش درد 

 رگهاي عصبي بدنش ازرا به او تزريق ميکرد .

 . شدت درد کشيده ميشد 

خدا را از ته دل صدا کرد و کمک خواست . به چشم بر هم زدني بهار را روبرويش ديد که با سرو صورت  
خونين ظاهر شد. دردي در وجودش پيچيد که طاقت فرسا ترين دردي بود که تا به حال تجربه کرده بود . حس 

يي به تنش وصل شد و سوزش عجيبي در تمام اندام هايش حس کرد . از جاي ضربات ميکرد برق با ولتاژ باال
کمربندي که بر پيکر دخترش زده بود خون ميچکيد . هر قطره خوني که روي زمين ميچکيد آتش را شعله ور تر 

 . ميکرد . ذره ذره در اين عذاب ذوب ميشد و ضجه ميزد

ک شدن به بهار خم شد تا دخترک مچاله شده از درد را از روي چند قدم به سمت بهار برداشت با نزدي 
 . زمين بلند کند

با بلند کردنش با چهره ي نوراني الهه برخورد کرد . از زيبايي و آرامش چهره ي او دلش آرام و قرار گرفت  
 . نشاط ميکرد. لبخند روي لب الهه او را شاد کرد . نسيم خنکي به صورتش برخورد کرد . احساس راحتي و 

 : با شوق دستش را به سمتش گرفت تا او را در آغوش کشد . همزمان گفت 

 . اومدي که کنارم باشي ؟ ميدونستم برميگردي پيشم - 
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الهه به طور ناگهاني از او دور شد و در حال دور شدن ملتمسانه به او نگاه کرد وبا چشماني پراز اشک  
 : گفت

 .......نميتونم پيشت باشم ....فقط مواظب بهارم باش . برو که بهارم تنهاس . برو - 

 « من تو رو ميخوام:» همينکه خواست دستش را بگيرد و بگويد  

دوباره از همان تونل باشتاب به سمت پايين به حرکت در آمد . با درد شديدي در قفسه ي سينه چشم  
 . وباره از هوش رفت . اما صداهاي اطرافش را واضح ميشنيدگشود . اما از درد شديد د

 . خدا رو شکر اين يکي زنده موند - 

 . بگيد اتاق عملو آماده کنن - 

بهرام در حال فکر کردن به جمله اي بود که شنيده بود که از عالم بيداري به عالم بيهوشي وارد شد و  
 از همه چيز

 . بيخبر ماند 

وقتي بعد از عمل بهوش آمد . ميدانست به گفته ي الهه ديگر او را نميبيند . قبل از بد شدن حالش  
 . الهه گفته بود شايد اين آخرين ديدارش با او باشد

دلش عهد شکستن الهه را ميخواست اما بعد از عمل دردهاي زياد و ضعف عمومي تواني براي فکر کردن  
 به بودن و نبودن

برايش نميگذاشت . فقط دلش به ديدن بهاري که هرروز با چشماني سرخ به ديدنش مي آمد خوش او  
 . بود . مگر نه اينکه او پاره ي تن خودش و الهه بود . با خود عهد کرد جبران گذشته را برايش بکند

ت براي چه ديدن بهار در عالم ديگر به آن شکل روي او تاثير گذار و دردناک بود . خودش ميدانس 
دخترش را به آن شکل و حال ديده ! باليي بود که خودش به سر دخترش داده بود و چه دردناک بود وقتي 

 . ميديدي با دست خودت گل زندگيت را چگونه پرپر کردي

 ***** 

بهار از حال خوش پدرش استفاده کرد و براي فردا که روز چهلم مادرش بود ، شانسش را براي رفتن  
 . بهشت زهرا امتحان کرد به

 . بابا ميشه حاال که خدا رو شکر حالتون خوبه من با بهنام فردا جايي برم - 

 کجا ؟ - 

 : بهار نميتوانست جايي که ميرفت را به زبان بياورد . سرش را پايين انداخت و گفت 

 . همون که خودتون گفتين ميتونم با بهنام برم - 

 : بعد از سکوتي که کمي طوالني شد رؤيا گفت 
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 . ميخواي منم باهاش برم تا تنها نباشه . تو هم برو پيش بهناز بمون تا ما برگرديم - 

 . از پشت ميز بلند شد« باشه برو » بهرام با تعجب به مهرباني و حمايت رؤيا خيره ماند و با گفتن  

 : بهار به رؤيا نگاه کرد و گفت 

 ........... ممنون از اينکه - 

هيس هيچي نگو منم يه مادرم سنگ که نيستم . پاشو ميز و جمع کنيم . بايد بريم خريد مانتو که دو  - 
 . روز ديگه ميخواي بري سرکار با يه مانتو درست و حسابي و مناسب بري

ايش انقدر سخت ميشد که ميترسيد بهار حسابي غافلگير شده بود . گاهي باور اينهمه خوبي ديدن بر  
تا فردا اتفاق بدي ، روز خوشش را سياه کند . اما همان دقايقي که بعد از سالها با لبخند و مهرباني پدرش طي 

 . شده بود براي او غنيمت بود

 . خوب و بدش فرق نداشت در هر صورت پدر ، پدر بود ديگر و هيچ جانشيني نداشت 

انند سير و سرکه ميجوشيد . بهناز سفارش کرده بود رفتاري از خود بروز ندهد تا تا روز بعد دلش م 
 پدرش از ماجرا با

خبر شود .صبح ، بعد از صرف صبحانه در کنار هم با شوخي هاي بهنام و لبخند هاي نادر بهرام اعضاي  
 خانواده روز خوشي

 . را آغاز کرده بودند 

رؤيا با نگراني بهرام را تماشا ميکرد . دلش از اين آرامش ميترسيد . اين مهرباني و عطوفت بهرام را  
 برايش بيگانه

 . کرده بود . مرد او اينگونه منعطف نبود 

 خبريه اين طور نگام ميکني ؟ نکنه مردني شدم خودم خبر ندارم ؟ - 

 : رؤيا لبخندي زد و با من من گفت 

نه فکر نميکردم اين همه مهربوني روي چهره ت تا اين حد اثر بذاره . خيلي رنگ و روت باز شده .  - 
 سالها بود اين طور

 . شاداب نديده بودمت 

 : بهرام خنديد و گفت 

بريد حاضر شيد تا شيطونه زير جلدمون نرفته و آتيش به پا نکرده . اين دختر منتظر اينه تو و بهنام  - 
 .حاضر بشين . نميبيني داره مدام ساعت نگاه ميکنه

 چشم االن آماده ميشم . تو کاري نداري تا قبل رفتن انجام بدم ؟ - 
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ن . يکي و دوساعت بعد برگرديد . خبر نداري کي ميخواد نه ... فقط رؤيا حواست باشه زياد معطل نکني - 
 برگرده ؟

 : رؤيا بي حواس گفت 

 کي قراره برگرده ؟ - 

 الهه رو ميگم ديگه ! مگه قرار نيست برگرده ؟ - 

 : رؤيا هل شد و گفت 

 . چرا برميگرده ... اما من خبر ندارم کي ميخواد بره - 

 . اگررفتن پيش اونا برات سخته برو خونه ي آقاجون تا اذيت نشي - 

ديگه اين همه خوبي خيلي عجيب بود . باور اينکه ناراحتي او براي بهرام مهم باشد در حد انتظارش  
 اصال نبود . صد در صد

اين خوبي بي بهره اين خوش برخوردي بهرام روز خوبي را برايش رقم ميزد . مطمئنا بهار هم از اثرات  
 . نمي ماند

هر سه آماده شدند . بهرام با ديدن لباس هاي بهار با ابروهاي باال رفته نگاه کرد . تيپ سرتا پا سياه  
 . بدون هيچ گونه آرايش او را دختري افسرده و غمزده نشان ميداد

رت فکراي ناجور در موردت بکنه بهار جان اينهمه لباس داري چرا سرتا پا سياه پوشيدي ؟ ميخواي ماد - 
 ؟

بهار هل شد . دلش نمي آمد در مراسم ختم مادرش از رنگي غير از سياه استفاده کند . با لبخندي  
 : گفت

 . از دفعه ي بعد رنگ روشن ميپوشم - 

بهرام سري تکان داد . نميدانست چرا دلش بهانه ي رفتن به آن باغ را دارد . اما از وقتي سالمتيش را  
 به دست آورده بود

به خودش وخداي خودش قول داده بود او را فراموش کند و به کساني که در کنارش بودند بيشتر توجه  
 . زندگي پر از آشوبش بر گرددکند . بايد جاي او را ديگران پر ميکردند تا آرامش به 

بعد از تماس با آژانس محل ، هر سه با بهرام خدا حافظي کردند و از خانه خارج شدند. از حياط خانه  
گذشتند و وارد کوچه شدند . کيوان کنار ماشينش ايستاده بود و با کفش روي زمين ضرب گرفته بود . با ديدن 

 آنها به سمتشان آمد و سالمي به

 : هر سه کرد بعد از پاسخ شنيدن . در ماشينش را باز کرد و گفت 

 . زندايي بفرمايين - 
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 : رؤيا با خجالت گفت 

 . ممنون آقا کيوان االن آژانس ميرسه... از قبل زنگ زديم . فکر نميکرديم شما هم بيرون بياين - 

 : بهار رويش را به سمت مخالف گرداند . بهنام در حالي که دست کيوان را تکان ميداد گفت 

 . مرد باهاشونه پسر عمه نياز نيست به شما زحمت بدن - 

با ژست خاصي اين حرف را زد . بهار در دل قربان صدقه برادري رفت که مردکوچکش شده بود و غيرتش  
ت بود. از روز گذشته يک کالم هم از کيوان مبني بر همراهيش نشنيده بود مشخص خيلي پررنگتر ازمدعيان غير 

 . بود دور از چشم مادرش ميخواست آنها را همراهي کند. اينگونه توجهات پنهاني را دوست نداشت

با آمدن ماشين پرايد آژانس بهار خداحافظي باشتابي انجام داد و سوار شد . کيوان کالفه نگاهي به  
 : راف کرد و گفتاط

 . زندايي درست نيست من با ماشين خالي برم و شما با تاکسي رفت و آمد کنين - 

عزيزم نميخوايم مزاحم شما باشيم . بهتره زودتر حرکت کنيم دير ميشه . االن دل تو دل بهار نيست  - 
 در اين يه ماه

 . نتونسته سر خاک مادرش بره 

بدون درنگ به بهنام اشاره کرد و سوار ماشين شدند . کيوان با اخم به بهاري که جديدا مانند بيگانه  
ها با او رفتار ميکرد نگاه کرد . دلش براي لبهاي خندان و صداي خنده هايش همچنين آهنگهاي زيبايي که 

 . ميخواند تنگ شده بود

ماه آرميتا با بهانه هاي مختلف او را به باغ ميکشاند تا  کيان از ديشب مهمان آرميتا بود . در اين يک 
 . کمتر در خانه باشد

اين رفتارش را دوست نداشت . حس ميکرد کيان روز به روز از خانواده دورتر و به آرميتا وابسته تر  
 . ميشود

ت ماشين آژانس تنها خوبي اين رفتار دور شدنش از بهار بود و کم شدن تنشهاي خانوادگي . با حرک 
بهار با خيال راحت نفسش را بيرون داد . ديدن کيوان هم مانند کيان برايش عذاب آور شده بود . ديگر خانواده 

 ي عمه بهناز برايش آن شور

و نشاط سابق را به ارمغان نمي آورد . کيميا هم مانند دشمنانش با او رفتار ميکرد . او هم تالش ميکرد  
 کمتر با آن

 . انواده روبرو شودخ 

با رسيدن به قطعه اي که مادرش دفن شده بود از ماشين پياده شدند و به ماشين سفارش کرد به  
 . انتظارشان بايستد

 ! سالم ...چه دير رسيدين - 
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با صداي آشناي آرشام به سمت عقب چرخيد . نگاه گرم و صميميش بي اراده لبخندي روي لبش نشاند  
 : . بهنام با دست دادن به او، مردانه سينه اش را جلو داد و گفت

 . ترافيک بود آقا آرشام - 

بيد حس ميکرد براي با هدايت آرشام به سمت آرامگاه الهه گام برداشتن . دل بهار به درو ديوار ميکو 
مادري که اسير دست خاک سرد و بيرحم شده دلتنگ شده است . نبودش حفره ي سياهي در قلبش ايجاد 
کرده بود. محيط سرد قبرستان را دوست نداشت . اين محيط رفتن مادري که تازه يافته بود را به صورت سيلي 

 . به صورتش ميکوبيد

 . دياد آوري آن روز برايش دردناک بو 

 . آرشام گام هايش را آهسته کرد تا با بهار همگام شود 

 خانوم خانوما خوبي؟ - 

 . ممنون - 

به نظرم اگه يکي از اون پياماي هرشبي را جواب بدي از وزنت چيزي کم نميشه ! نميدوني در عوضش  - 
 دل يه بدبختو شاد ميکني ؟

 .فکر نميکردم تا اين حد خسيس باشي که از دادن يک پيام هم دريغ کني 

 : بهار نيم نگاهي کرد و گفت 

شايد اون پيامارو نميخونم .... يا شايد دوست ندارم که جواب بدم . من ازت نخواستم پيام بدي که  - 
 . توقع جواب داري

 . بگذريم چرا تو اين يه ماه نيومدي خونه باغ ؟اوکي فهميدم . ميخواي مقابله به مثل کني .. - 

 .چون بابام حالش خوب نيستو بايد پيشش ميموندم . خودت که شرايطم رو ميدوني پسر دايي گرامي - 

دلگير بود از اين نبودن طوالني وقتي گفته بود هميشه خواهد بود . توقعش را نداشت يک ماه فقط به  
 .دادن پيام بسنده کند

به قبر الهه که رسيدند از ديدن سنگ قبر سياهي که عکسش را روي آن حکاکي کرده بودند قلبش تير  
کشيد و بغض امانش را بريد . کنار قبر نشست و اشکش سرازير شد . آرشام هم روبرويش روي پاهايش 

 . نشست و شروع به خواندن فاتحه کرد

 . ديک ميشنيدصداي زمزمه کيان و آرميتا را از فاصله ي نز  

نميخواست باور کند که کيان در حال رفتن از ايران است اما از پچ پچ آن دو فهميد تا آخر ماه که در  
 . حدود پانزده روز وقت باقي بود به سمت ترکيه پرواز دارند
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قلبش با اين فهميدن از درد مچاله شد . با اينکه ديگر مانند گذشته دوستش نداشت و بيشتر از  
 . دستش دلگير بود اما رفتنش را دوست نداشت

با بلند شدن صداي بلندگوي نوحه خوان مراسم ، همه سکوت کردند . تنها غائبين بهنازو بهرام بودند  
. آقاجون و عزيز هم همراه جمشيد خان و پسرش آمده بودند . مراسم کوچک و آبروداري برگزارشد . معدود 

 . رکت کرده بودنددوستان آرشام و خواهرش هم ش

با نوحه اي که براي مادر خوانده شد اشک بهار بي مادر سرازير شد . شانه هايش با هق هق آرامش  
 به لرزش افتاد . دستاني

شانه هايش را در برگرفت و او را به سمت صاحب دست خم کرد . صداي آرام رؤيا در گوشش زمزمه  
 . کرد

خدا رحمتش کنه . با اينکه خيلي سال بود نديده بوديش اما چه خوب شد خدا شرايط اين ديدارو  - 
 . براتون فراهم کرد

 . بجاي گريه کردن براش قرآن بخون و فاتحه بده 

 : بهار با ناراحتي اشکش را پاک کرد و گفت 

درم گذشت و رفت ... وقتي برگشت که دلم از اين ميسوزه که آخرش نفهميدم براي چي از من و پ - 
 . ديگه دير بود

فرقي نداره چرا رفت و چرا برگشت .مهم اينه که مادرت بوده و هست وحتي اگه اين بودن با اين سنگ  - 
 . سياه تثبيت بشه

 . گريه هاتو بکن و دلت و آروم کن . از دو روز ديگه بايد راه زندگيتو پيدا کني 

يشه نبود انگار با مرگ الهه انقالب بزرگي در خانه ي آن ها رخ داده بود که هر کدام به اين رؤياي هم 
نحوي اخالقش تغيير کرده بود . تنها کسي که در آن جمع از احساس بهرام به الهه آگاه بود رؤيا بود و بس ... 

 . رده بودندبراي همين با هماهنگي با بهناز بخاطر حفظ سالمت او خبر اين اتفاق را پنهان ک

بهارنفس عميقي همراه با آه از سينه اش بيرون آمد .نگاه کيان و آرشام همزمان به سمتش کشيده  
 : شد . قبل از اينکه همه از دور قبر بلند شوند آرشام گفت

بعد از مراسم همه ي مدعوين عزيز رو به رستوران )...( دعوت ميکنم تا براي صرف ناهار در خدمت  - 
 . باشيم

هر کس به سمت ماشين خودش براه افتاد . رؤيا و بهنام و بهار هم به جايي که تاکسي ايستاده بود  
 . وار شدندرفتند . بهنام جلو پيش راننده نشست و رؤيا و بهار هم در قسمت پشت س

 : قبل از حرکت آرشام کنار ماشين ايستاد . در عقب را باز کرد و گفت 

 چرا با تاکسي ، وقتي ماشين من خاليه ؟ - 



 

 
218 

 : رؤيا گفت 

ممنون آرشام خان بايد بعد از رستوران هم برگرديم خونه ، بهتر که تاکسي همراهمون باشه . آرشام  - 
 : گفت

ناراحت ميشم اگه اينجور روي من حساب کنين . خواهش ميکنم پياده شين و با من بياين خودم  - 
 . ميرسونمتون خونه

 . نه ديگه مزاحم نميشيم - 

مراحمين شما . در کل منم ميخوام بيام خونه تون و حالي از بهرام خان بپرسم . تو اين مدت حال  - 
 . يادتشون . امروز بهانه اي ميشه که براي عيادت خدمت برسمروحيم خوب نبود نتونستم بيام ع

پدر من به عيادت شما احتياجي نداره . اگه عيادتي بود بايد وقتي حالش خراب بود ميومدين نه حاال  - 
 . که حالش خوب شده

با چنين  هر سه با چشماني پر از تعجب به بهار خشمگين خيره شدند به واقع آرشام توقع نداشت بهار 
رفتارخشني ، کوتاهي او را به صورتش بکوبد . او خبر نداشت بهار دختر بود و بهرام بغير از پدر بودن، حامي 

 . بودن ، پناه بودنش و.... خيلي چيزاي زندگيش بود....از همه مهمتر امنيتش در وجود او خالصه ميشد

 : . با حرکت ماشين ، بهار به تاکسي گفت آرشام با شرمندگي در را بست و اصرار را بي فايده ديد 

 . آقا ببخشيد به همون آدرسي که ازش اومديم برگرديد - 

 : بهنام با تعجب به عقب برگشت و گفت 

 . اِ...آبجي مگه رستوران نميريم . همه دارن اونجا ميرن - 

 . نه . ما کاري ديگه نداريم ميريم خونه . خودم براتون يه غذاي حاضري درست ميکنم - 

رؤيا که تا آن زمان ساکت بود با کنجکاوي به صورت بهار خيره شد . اشکي که از گوشه ي چشم بهار  
 . لغزيد دلش را سوزاند

 : سرش را به سمت خود خم کرد و گفت 

 . ت شدي ؟ اون بنده ي خدا هم تو اين مدت گرفتار بوده نبايد توقع کنيچي شد اينطور ناراح - 

 . ميدونم - 

 پس چرا اون حرفا رو زدي ؟ - 

 ! نميدونم چرا - 

رؤيا سري تکان داد و به بيرون خيره شد . خود بهار هم نميدانست چه مرگش شده بود از زماني که  
فهميده بود کيان رفتني شده حالش دگرگون شده بود . اين خشمي که در درونش رشد کرده بود گردن آرشام 

 . را گرفته بود
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اشت الاقل براي ديدن پدرش به حس ميکرد ته دلش ميخواست آرشامي که ادعاي فاميل بودن را د 
 . خانه ي آنها سر ميزد

بريدن از کيان و دل بهانه گيرش مجالي به او نميداد تا درک کند که اين کج خلقيش بيشتر از دلتنگي  
 بود دلتنگي براي

 . کسي که چتر حمايتش بد جور بر سرش سايه افکنده بود 

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

ب به سمت ماشينش حرکت کرد . دردلش قند آب ميشد . باور نميکرد يک ماه نديدنش با لبخندي روي ل 
 . او را دلگير کند . دختر لجوج و بي تفاوت هميشه، به دختري دلگير و بهانه گير تبديل شده بود

در دلش اميد داشت با رفتن کيان اين ديده شدنها بيشتر شود . ميدانست وجود کيان دست و بال  
دلش را به زنجير گذشته بسته است . با نبودنش دلش به کل نااميد ميشد و کوره راهي براي نفوذ به قلبش 

 . پيدا ميشد

ايي ميکرد . تمام مهمانان در تاالر جمع کنار در رستوران ايستاد . مهمانان را با احترام به داخل راهنم 
بودند اما خبري از بهار نشده بود . به ساعتش نگاه کرد . خودش که ديرتر از آنها حرکت کرده بود بيست دقيقه 

 . اي ميشد رسيده بود

 به احتمال اينکه راه را گم کرده اند با گوشي بهار تماس گرفت . هر چه بوق خورد جواب نداد . دوباره 
 . تماس گرفت

اپراتور از خاموش بودن گوشي خبر ميداد . پس مورد غضب قرار گرفته بود . لبخندي روي لبش نشست  
 . دلش براي

دختر عمه ي چموشش ضعف رفت ... ياد گرفته بود قهر کند ! چي بهتر از اين . خودش ميدانست ،  
 راه به دست آوردن

 . دش نشانش داده بوددلش را خوب بلد است . راه را خو 

در اين يک ماه در خلوت خودش براي عمه يا بهتر بود گفته شود مادر دومش ، عزاداريش را کرده بود  
. با دفتر خاطراتش روزهاي سخت زندگيش را مرور کرده بود . جگرش سوخته بود براي زني که همه ي زندگيش 

 . ار دوباره سر از آتش بلند کرده بودرا باخته بود و در اين باختن سوخته بود و ققنوس و

شبهايش با واگويه هاي الهه گذشته بود . در آخر آن خاطرات تاکيد الهه را براي ندانستن بهار از  
 . سرگذشتش ديده بود

چه روح بزرگواري داشت اين مادر ، اين زن ،زني که به تمام معنا زنيت به خرج داده بود و در آن فضاي  
 سرد و سخت

 . غربت روي پايش ايستاده بود 
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زماني که علي به خاطر مشغله ي کاريش مجبور به برگشتن به کشورش شد دفتر خاطرات الهه را به  
 .دست او سپرد و رفت

ل از خواندن سطر به سطر آن خاطرات که با اشک به شکل نافرمي در آمده بود هر لحظه با الهه روز او 
 . درد کشيد

 ******* 

الهه بعد از ان شبي که از طرف بهرام پس زده شد احساس حقارت ميکرد و روي نگاه کردن به صورت  
 . بهرام را نداشت

جاد شد به طوري که هر دو جرات رفتن به سمت نفر روبرويي از همان شب بينشان فاصله اي نامرئي اي 
 . را نداشت

حدود سه ماه گذشته بود و الهه با تالش هاي زيادش راهي دانشگاه شده بود . با چشم پوشي از وجود  
بهرام به کارش ادامه ميداد . اما بهرام از اين زندگي سرد و بي روح خسته شده بود . تالشش را آغاز کرد تا 

 . دوباره به الهه نزديک شود

 . در وجودش به غليان افتاده بودمرد بود و هورمونهايي که مدتها بود  

شب تولد الهه بود برايش تولدي کوچک تدارک ديد . در تاريکي خانه به انتظارش نشسته بود . با آمدن  
 الهه تمام چراغها را

روشن کرد . در کنار هم يک شب خوب را رقم زدند . بهار با تمام کودکيش متوجه شده بود آن شب  
 پدر و مادرش هم شادو

 . سرحالند . الهه از اينکه بهرام برايش تولد گرفته بود از شادي در پوست خود نمي گنجيد 

در تاريکي شب و ميان عاشقانه هايشان باز هم بهرام بي اراده کنار کشيد و الهه را با دردي که قلبش  
 . را ميفشرد رها کرد

اينگونه شکنجه ي روحي ميشود . طاقت همه وجودش درد داشت و دلش ميسوخت که به چه گناهي  
 . از کف داد و اعتراضش را عيان کرد

 .با اشکي که صورتش را پوشانده بود رو به بهرام کرد 

تو ديوونه اي يا ميخواي منو ديوونه کني ... لعنتي مگه من چي کار کردم که مستحق اين شکنجه و  - 
 !پس زده شدنم ؟

 . بهرام لبه ي تخت نشست و صورتش را ميان دستانش گرفت 

باور کن الهه دست خودم نيست . يه نيروي باعث ميشه حالم بد شه و مجبور شم عقب بکشم . تو  - 
 جاي من نيستي

 . تا بفهمي چي ميکشم 
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عي ازت نداشتم خب لعنتي برو پيش روانپزشک . برو خودتو درمان کن .من که تو اين سه ماه توق - 
 . .خودت پيش قدم شدي

 . باور کن تا حاال چند بار رفتم اما نتيجه اش همين شد که ديدي .درکم کن - 

 . نميتونم درکت کنم . نميتونم - 

با فرياد الهه بهار از خواب پريد و گريه هاي معصومانه اش ختم آن دعوا را اعالم کرد . خدا ميداند در  
ان شب تا سحر چه بر هر دوي آنها گذشت . که بهرام ديوانه شد و بدترين تصميم و شنيع ترين کار را براي 

 . اينکه الهه حالش را درک کند انجام داد

يمارستان برگشت خسته و کوفته به عادت هميشه که بهرام خانه نبود با کليد دررا روز بعد الهه که از ب 
 . باز کرد و داخل شد

 . بهار خوابيده در آغوشش را به سمت اتاق برد تا روي تختي که کنار تخت خودشان بود بخواباند 

ر در استخري از يخ سقوط کرده با باز کردن در اتاق صحنه اي ديد که روح از بدنش جدا کرد . انگار با س 
 . بود .بهار را در آغوشش فشرد و با صدايي که بيشتر شبيه ناله بود بهرام را صدا کرد

بهرام روي تخت با زني که کنارش بود،به خواب رفته بود . با اينکه لباس بر تن هر دو بود اما موهاي در  
 هم و چهره ي سرخ بهرام

 ............. روايتگر لحظاتي بود که 

بهرام خونسرد از روي تخت بلند شد و با لبخندي به سمت الهه رفت و بهار را از آغوشش گرفت و  
 : گفت

 . مگه چي شده ؟ خيالت راحت بين ما اتفاقي نيوفتاده . فقط خوابيده بوديم - 

 . خفه شو کثافت - 

با دستاني که با رفتن بهار به آغوش پدرش خالي شده بود به صورت بهرام سيلي زد و آتش درونيش  
 را بر سر و صورتش

هوار کرد . بهرام هم ايستاد و به حرکاتش نگاه کرد . با خونسردي بهار را روي تخت گذاشت و دست  
 . ر امده به آنها خيره شده بودزن غريبه را گرفت و از جا بلند کرد . زن با چشماني از حدقه د

در حضور الهه چند اسکناس به او داد و او را از خانه بيرون کرد . الهه مانند کوه آتشفشاني فوران کرد  
 . جيغ کشيد و

بد و بيراه نثار مرد روبرويش کرد... ديگر او را نميشناخت . ديگر برايش مهم نبود او بهرام است . ديگر  
 . ش مهم نبودهيچ چيز براي

نيشتري که بر قلبش زده شده بود که خونش را تا دورن چشمانش پاشيده بود . ديگر جز مردن بهرام  
 هيچ نميخواست . هر
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 . وسيله اي که بدستش رسيده بود به سمت بهرام پرت کرده بود 

 . بعد از ساعتي که الهه نيرويش را از دست داده بود بهرام کنارش نشست و دستش را گرفت 

به من دست نزن کثافِت لجن . برو گمشو بيرون . برو ديگه داره حالم از وجود متعفنت بهم ميخوره  - 
 ... بي شرف تو

هرجايي را مياري تو تختت .... به من که پاک پاکم حالت بهم ميخوره دست بزني بعد ميري اين زناي  
 اي خدا من چه کنم

 . با اين مرد عوضي 

 : بهرام اشک از چشمانش سرازير شد . به زور الهه را در آغوش کشيد و گفت 

لعنتي من وقتي نميتونم تو رو لمس کنم چطور ميتونم اون زن خيابوني رو لمس کنم ؟! فقط خواستم  - 
دارم وقتي تو ذهنم هزار بار تو را در بدتر از اين صحنه تصور کردم .... تو ما رو در درک کني که من چه حالي 

 . هيچ حالتي نديدي به اين روز افتادي

 !اون وقت به من خرده ميگيري ؟ 

از آن روز به بعد الهه به هيچ وجه حاضر به قبول بهرام نشد . مراحل طالق را انجام داد و روز طالق هر  
 چه بهرام اصرار کرد که

تالشش را ميکند تا رفتارش را درست کند الهه قبول نکرد . زخمي که بر روح و روانش زده بود کاري تر  
ي مانع شدن بهار را وسيله قرار داد و براي الهه شرط کرد اگر طالق از آني بود که تصورش را ميکرد . بهرام برا
 . بگيرد آرزوي ديدن بهار را به دلش ميگذارد

الهه ديگر چشمش آينده ي بدون بهار را نميديد فقط ميخواست از شر مرد رواني روبرويش خالص  
. بايد براي مراحل طالق شرعي هم اقدام شود . با اينکه قانون کشوري که مقيمش بود فرزند را به مادر ميداد 

 ميکردند . که اين مهم در

 . سفارت ايران صورت ميگرفت 

با تعهدي که به بهرام داد از تمام حق و حقوق خود نسبت به بهار گذشت و با گرفتن طالق او را از  
 . زندگيش بيرون کرد

و زجرآور الهه قابل توصيف نيست ... خودش را به  بعد از برگشت بهرام و بهار به ايران روزهاي دردناک 
 . در و ديوار ميکوبيد

قلبش پاره پاره شده بود . جگر گوشه اش را از دست داده بود و در تنهايي خود تازه فهميده بود مونس  
تمام روزهاي تنهاييش در غربت را چه راحت از دست داده بود . در آن زمان انقدر از دست بهرام خشمگين بود 

 که براي نديدن او

 . ا زودتر از شرش خالص شودهر شرايطي که او گفته بود را قبول کرده بود ت 
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هر شب که ميخوابيد کابوس آن تخت را ميديد و با انزجار فرياد ميکشيد و از خواب بيدار ميکشيد.  
عالقه اي که به بهرام داشت او را به جنون کشانده بود . در نزديک به سه سال دوريش را تحمل کرده بود به 

 اميد روزي که دوباره مانند

 . قانه در کنار هم باشند . چه فکر ميکرد و چه شدگذشته عاش 

از شدت آن کابوسها دوبار مجبور به خودکشي شد . روح و روانش بيمار و زخم خورده بود . توان تحمل  
اين درد را به تنهايي نداشت . وجود همخانه اش باعث نجاتش شده بود .به برادرش خبر داده بود که چه 

 . اتفاقي افتاده

مام تالش آرمان براي رسيدن به خواهرش به زماني ختم شد که الهه در بيمارستان اعصاب و روان ت 
 . توسط همخانه اش بستري شده بود

دو سال تحت درمان بودن زير نظر مايکل ، عالقه ي مايکل را در بر داشت . در آخر مسلمان شدن و  
اجرت پر دردسر بود . درست زماني که به آرامش رسيده بود تغيير نامش به علي و ازدواجشان، سرانجام اين مه

 . بهرام برگشته بود و بخشش ميخواست و خواستار رجوع کردن بود

با فهميدن ازدواج کردن الهه او هم در هم شکست و با شانه هايي خميده به ايران باز گشت اما با قلبي  
 . که هيچ گاه آرام نشد و ديگر روز آرامش را در زندگيش نديد

 **** 

خواندن سطر سطر نوشته هايش که با توصيف و شرح بيشتري بود اعصاب آرشام را به هم ريخته بود  
 انست علت. ميد

طالق چه بوده اما شرح حال و روز الهه را در آن روزها و شبهاي غربت نميدانست که با خواندن آن  
 خاطرات همه را

 . فهميده بود 

چنان داغون بود که جرات رفتن به سمت بهار را نداشت . ميدانست با رفتن به پيش بهار تمام زجرايي  
ه در پيش چشمانش زنده ميشد . ميترسيد رفتاري نشان دهد که بهار را آزرده که الهه براي دوري از او کشيد

 . کند و او را بعد از اينهمه تالش از خود دور کند

انقدر در افکارش سير کرد که نفهميد کي مهمانان از تاالر پذيرايي خارج شدند . به کارگري سفارش  
 .کرد پنج تا ظرف يک بار مصرف غذا آماده کند

از تاالر خارج شد . چشمان تيز بين کيان او را ديد . از ماشين پياده شد . با تيزبيني تمام فهميده بود  
 آن ظرفهاي يکبار مصرف

 . به چه هدفي در دست اوست 

 آقا آرشام اون غذا رو براي کي ميبري؟ - 
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 . اخمهاي آرشام در هم فرو رفت 

 ! بايد به شما گزارش بدم - 

 : کيان پوزخندي زد و گفت 

 ......... نه ... فقط اگه براي دايي و خانواده ش ميبري - 

 : با حرص نفس عميقي کشيد و گفت 

 . اين کارو نکن ... دايي خبر نداره چه اتفاقي افتاده . بفهمه شوکه ميشه - 

 . هه ... همچين ميگي شوکه ميشه انگار عاشق سينه چاکش بوده - 

آرشام به خوبي بهت ميگم کاري نکن دايي بفهمه . اگه کاري کني به ضرر داييم بشه اونوقت من  - 
 . ديوونه ميشم

آرشام با اينکه قلباً ميخواست به حرفش عمل کند اما روح طغيانگريش در برابر او به جوشش افتاد و  
 : گفت

 .اهاش سرشاخ شيبراي کسي خط و نشون بکش که وجودشو داشته باشي ب - 

 : کيان با خشم دندان هايش را روي هم فشرد و گفت 

 . مطمئن باش دايي طوريش بشه بهار پدرشو ول نميکنه به سمت تو بياد - 

 . آرشام سرش را پايين انداخت و لبش را گزيد 

 کيان بيا بريم ... اِ... داداش تو هم اينجايي ؟ - 

آرشام دلش در تب و تاب خواهرانه هايش بود . اما رفتار خواهرش متضاد با منش و عقايد او بود .  
 . سري برايش تکان داد

از آن دو دورشد و سوار ماشينش شد . در تمام اين چهل روز در اتاقش مانده بود و با آرميتا کالمي  
 . حرف نزده بود

ن و رفتار بهار فکر کرد . چرا از بهرام اين اتفاق مهم را مخفي کرده در تمام طول مسير به حرفها ي کيا 
 . بودند

مگر خود او مقصر جدايي نبود . مگر تا قبل از آمدن الهه به آب و آتش نميزد تا با هم رو در رو نشوند  
 ... پس اين تناقص از براي چيست ؟

 . گونه اين مسير طوالني را طي کرده استبه چشمش کوچه آشنا آمد . اصال متوجه نشده بود که چ 

از ماشين پياده شد . تازه متوجه شد دست خالي آمده براي عيادت ! ... از اين حواس پرتي حرص  
 . ميخورد . دوباره سوار ماشين شد و براي خريد به راه افتاد
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کمتر از نيم ساعت بعد پشت در خانه اي رسيد که قرارش را ربوده بود . خانه اي که مأمن گل هميشه  
 . بهارش بود

 : با ذوق دستش را روي زنگ فشرد . بعد از چند لحظه صداي سرد و غريبي به گوشش خورد 

 امرتون ؟ - 

 ! بهار - 

 گفتم امرتون ؟ - 

 . اومدم براي عيادت - 

 . خوشبختانه کسي در اين خونه بيمار نيست پس نيازي به عيادت نيست - 

 ! بهار - 

آيفون گذاشته شد و در باز نشد . از سر اجبار زنگ طبقه ي اول را زد . بهناز با ديدن آرشام در را باز  
 : کرد . آرشام براي عرض ادب دقايقي مهمان خانه ي بهناز شد . بعد از کمي اين پا و آن پا کردن گفت

 . با اجازه من حالي از آقا بهرام بپرسم و رفع زحمت کنم - 

 . واهش ميکنم پسرم ... خونه ي خودتونهخ - 

بهناز هم اتفاقات و در گيري گذشته ي کيان و آرشام را ناديده گرفته بود . چرا که دليل آن و مقصر  
 . ماجرا را تنها ، بهار ميدانست

را فشرد آرشام پله ها را دوتا يکي طي کرد و خودش را پشت در رساند . کنار ديوار ايستاد زنگ آپارتمان  
 . بعد از دقايقي

 : در باز شد و بهنام در برابرش ايستاد . بهنام با لبخندي روي لب گفت 

 !به آرشام خان چه عجب از اين ورا ... فکر کرديم مارو فراموش کردين - 

 : همانطور که راه را برايش باز ميکرد رو به افراد خانواده کردو گفت 

 . بابا ، مامان آرشام خان اومدن - 

آرشام لبخند زنان سالم کرد و وارد شد . رؤيا روسري به سر روبرويش ايستاد و تعارفات معمول را انجام  
داد . بهرام از روي کاناپه برخاست . از حضور نابهنگام او نگران شد .چرا که فکر ميکرد بهار و رؤيا تازه از خانه ي 

 . ته اندجمشيد خان برگش

 عليک سالم خوش آمدي ... بفرمايين ... اتفاقي براي عمو افتاده ؟ - 

با دست مبل روبرو را نشان داد . آرشام روبرويش نشست و دسته ي گل و جعبه ي شيريني را روي  
 . ميز عسلي گذاشت
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 . نه اتفاقي نيوفتاده ... اومدم سري به شما بزنم - 

رؤيا گل را برداشت و به آشپزخانه رفت . در حالي که گلدان ساده اي را از کابينت خارج ميکرد به بهنام  
 : گفت

 . برو بهارو صدا کن بياد پذيرايي کنه - 

 : آرشام به صورت الغر و تکيده ي بهرام نگاه کرد و گفت 

ابا و کيان بودم . خودم هم بخاطر اينکه تازه خدا رو شکر بال دورشده ؟ هميشه جوياي احوالتون از ب - 
 . کارمو شروع کردم يه خرده گرفتار بودم نشد که بيام ... بايد ببخشيد

 . بهرام از لحن دوستانه و مؤدبانه اش لبخند روي لبش نشست 

حالشون عيبي نداره در اين زمونه همه به نوعي گرفتارند . توقعي نيست . خانواده خوبن؟ عمو جون  - 
 چطوره ؟

ممنون بد نيستن ...کمي افسرده شدن و همين امر حواس پرتيشو بيشتر کرده .هر پرستاري که ميارم  - 
 . بخاطر دوري راه بعد از چند روز نمياد

گفتگويشان گرم شده بود . ارشام گاهي به ساعت ، گاهي به در اتاقي که خيال باز شدن نداشت نگاهي  
 مي انداخت . بعد از

 . گذشت دقايقي بهنام به رؤيا خبر داد بهار سردرد دارد و خيال بيرون آمدن ندارد 

فاميالي اون هم من بايد پذيرايي  حاال خوبه فاميل خودشه و نمياد بيرون . از» رؤيا در دلش غر ميزد  
 « کنم

روسريش را مرتب کرد و با سيني چاي از آشپزخانه خارج شد . آرشام بعد از برداشتن چاي بدون اينکه  
 : کسي متوجه شود به بهار پيام داد

 . اگه تا پنج دقيقه ي ديگه بيرون نيايي خودم ميام تو اتاقت - 

 : نش افتادبا حرف بهرام لرزي در بد 

 الهه و همسرش تا کي ايران هستن ؟ - 

 : آرشام دهانش خشک شد . نمي دانست بايد چه بگويد . من من کنان گفت - 

 . راستش ... دقيق نميدونم - 

 : بهرام پاي راستش را روي پاي چپش انداخت و گفت 

پس تا برنگشتن دلم ميخواد يه بار دور هم باشيم . شما از طرف من براي جمعه ي آينده دعوتشون  - 
 . کن . تا اون زمان خودم هم تماس ميگيرم و دعوتشون ميکنم
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 : آرشام دانه هاي درشت روي پيشانيش را با دستمال خشک کرد و گفت 

 . خبر ميدم چشم من بهشون خبر ميدم و نظرشون رو به شما - 

در اتاق باز شد . بهار باصورتي درهم و چشماني که شراره ي خشمش بر جان بيتاب آرشام شعله  
 . ميکشيد وارد پذيرايي شد

سالم آرامي گفت وکنار پدرش نشست . چنان در سنگر پدر خود را پنهان کرده بود انگار با يک غارتگر  
 . مواجه شده است

چشمانش گريزان بود از آن همه محبت نابي که به رويش پاشيده ميشد. به قصد کشتن آمده بود .  
آرشام چه ميدانست اين چشمان پر خشم و عصيانگر چقدر بر احوال دل زارش گريسته بود . دلي که صاحبش 

 . هم از درد واقعي خود خبر نداشت

لشکسته اش ديداري تازه کرد خداحافظي کرد و از خانه آرشام دقايقي نشست و بعد از اينکه با بهار د 
 . خارج شد

 : همينکه سوار ماشين شد گفت 

به من که ميرسي چموش ميشي خانوم خانوما ... اما من ميدونم چکارت کنم که خودت دلت برام تنگ  - 
 . بشه

 : گوشي را برداشت و شماره ي بهار را گرفت 

 بله امرتون ؟ - 

 سالم گل هميشه بهارم . چي شده که انقدر با من چپ افتادي ؟ - 

 . من با شما کاري ندارم که بخوام چپ بيوفتم - 

 بهار؟ - 

 . بله - 

 از رفتن کيان ناراحتي؟ - 

 : بهار با خشم فرياد زد 

 . نخير ... لطفا ديگه به من زنگ نزن - 

 . چشم زنگ نميزنم پس هر وقت دلم تنگ شد ميام خونه تون - 

 : بهار بر آشفت و با نگراني گفت 

 . نه ... الزم نکرده بياي خونه ي ما - 
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پس بايد به تلفنام جواب بدي . من يه ماه دوريتو تحمل کردم بعد از يه ماه اينهمه اخم و تخم حقم  - 
 . نبود . حتي اگه منو به چشم يه پسردايي هم ميدي بايد بهتر رفتار ميکردي

 : بهار درمانده آهي کشيد و گفت 

 . شته باشيمپسردايي شدي که ناراحتم ... دوست نداشتم با هم نسبت دا - 

 : آرشام خنديد و گفت 

 اونوقت چرا ؟ - 

 . چون اون وقت مجبورنبودم حضورت رو تحمل کنم - 

 : آرشام دلگير و آرام پرسيد 

يعني انقدر حضورم عذابت ميده ؟ فکر ميکردم بخاطر مادرت هم شده يه الفتي با خانوادش پيدا کرده  - 
 . باشي

 اين الفت رو نميخوام ... من وابستگي جديدي نميخوام ... ميفهمي ؟ - 

لحن پردرد و آزرده ي بهار نشان از حال خرابش داشت . آرشام لب باز کرد تا جوابش را بدهد که گوشي  
 . را قطع کرد . اخمي کرد و گوشي را روي صندلي کناري انداخت

 . فسوس خورد چرا اتاق بهار رو به کوچه پنجره نداردبه پنجره ي طبقه ي دوم نگاه کرد . ا 

با تيک آف شديدي ماشين را به حرکت در آورد و از آن خانه و کوچه دور شد . هر چه بيشتر دور ميشد  
فکر بهار و دليل اين آرزدگيش بيشتر او را گيج و سردرگم ميکرد . سوالي که تا رسيدن به مقصد هزاران بار تکرار 

 !ود ... چرا بهار نميخواست به خانواده ي او وابسته شود ؟شد اين ب

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

سرش را ميان دو دستش گرفت . اشک مانند جويباري روي گونه اش راه پيدا کرده بود . دلش پر درد  
بود . خسته از اين همه تنهايي و غم در خوردش مچاله شد . تنها نقطه ي عطف شاديش ، سالمتي پدرش و 

 . بودنش بود

 . با ضربه اي که به در خورد سر بهنام داخل اتاق سرک کشيد 

 !آبجي چي شده دوباره ؟ - 

 : سرش را باال گرفت . اشکش را با کف دست پاک کرد و گفت 

 . هيچي عزيزم - 

 ! براي هيچي گريه ميکني - 
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خودش را از الي در به داخل اتاق کشيد و کنارخواهرش نشست . با دستان نيمه مردانه اش روي  
 : صورت خيس خواهرش کشيد و گفت

 مگه داداشت مرده داري تو تنهايي گريه ميکني؟ - 

 : بهار با بغض دستش را روي لب بهنام گذاشت و با التماس گفت 

تو رو جون مادرت با حرفات عذابم نده داداشي خودم .نميدوني که خواهرا جونشون به برادرشون  - 
 . وصله

 . ن چيزي نميگنپس چرا برادرشونو محرم نميدونن و از ناراحتياشو - 

 . دلم گرفته عزيزم ... نميدونم از چي - 

 از اون پسر داييت دلت گرفته ؟ - 

 . با چشمان بهت زده به برادرش خيره شد . زبانش به جوابي نچرخيد 

اون جوري نگام نکن... آخه از وقتي رفتيم بهشت زهرا و برگشتيم حالت بد بود . اما اون که اومد اينجا  - 
 .حالت بدتر شد

 . نه دلم از دنيا و روزگارم گرفته ... اين حالم به کسي ربطي نداره - 

 : بهنام ناراحت از اين گفتگوي يک طرفه از کنارش برخاست و گفت 

 گفت تا پسرداييت، مادرت و براي هفته ي آينده دعوت کنه . چرا به بابا نميگين چي شده ؟بابا  - 

 . نميدونم چرا !! ... اين نظر رؤيا جونه . من که فکر ميکنم بابا اگه بفهمه عين خيالش هم نباشه - 

 . به نظرم بهتره تا از پنهون کاريتون ناراحتش نکردين بهش بگين - 

 . ببينم چي ميشهحاال  - 

بارفتن بهنام روي تخت دراز کشيد . فکرش مشغول شده بود . نسبت به اين خانواده ي جديد ، داشت  
 پر توقع ميشد يا

 !خواسته اش منطقي بود ؟ 

چرا در اين يک ماه آرشام هيچ حالي از پدرش نپرسيده بود ؟ حتي در پيامهايي که هر شب برايش  
 ميفرستاد هم کوچکترين

حرفي از پدرش نزده بود . ترس و نگراني که پدرش در گذشته از اين پسر داشت برايش نامفهوم بود  
 . از اين همه رمز و راز

. چرا کسي او را داخل آدم حساب نميکرد و حرفي نميزد .الهه بعد از بين نگاه هايشان خسته شده بود  
 سالها مانند نسيمي
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 . وارد زندگيش شد و به همان نرمي هم از او جدا شد 

روز آنقدر شدت  5دروغ است بگويد خيلي دلتنگ اوست چون احساسي که سالها خاموش بود در عرض  
دلمرده کند . او از زندگي خودش خسته و دلگير بود . از اينکه در اين چند  پيدا نکرده بود که حاال او را خسته و

 . ماه بچه هاي فاميل هم از او دوري ميکردند، چون اين دستور پدرو مادرشان بود

دلش همان دور همي هاي خانوادگي را ميخواست و خنده هاي از ته دل . از اينکه گيتار به دست بگيرد  
و هر بار به خواست يکي از عزيزانش آهنگي را زمزمه کند . چيزهايي که از دست داده بود زيادتر از تاب و توان 

 . او بود تا بتواند تحمل کند

 ******* 

يدن مانتو و شلوارو مقنعه ي نويي که با رؤيا خريداري کرده بود، آماده شد . صبح روز شنبه باپوش 
نگاهش را از روي آينه گرفت . پدرش سفارش کرده بود حق آرايش کردن در محيط کار را ندارد . دلش از اينکه 

 . از اين قفس رها ميشد در سينه به تالطم افتاده بود . هيجان شيريني وجودش را گرفته بود

درست مانند روزي که براي اولين بار وارد محيط دانشگاه شده بود . بي دليل لبخند روي لبش نقش  
 بسته بود . با توکل

به خدا از اتاق خارج شد . در دل از خدا کمک ميخواست . بعد از خوردن صبحانه در کنار خانواده همراه  
 پدرش از خانه

 . خارج شد 

کيوان و کيان مواجه شد . چشمان هر دو با تعجب به روي او خيره مانده بود .بعد روبروي در حياط با  
 . از سالم و احوالپرسي با پدرش به او هم سالم کردند

 : بهار با تکان سري به هر دو جواب داد و زودتر از حرف پدرش سوار شد .کيان با اخم گفت 

 به سالمتي کجا تشريف ميبرين دايي جان . حالتون بهتر شده ؟ - 

 : بهرام دستي به شانه ي او زد و گفت 

 . سرِکار عزيزم . خدا رو شکر حالم بدک نيست - 

 ......... خب خدا رو شکر... پس بهار - 

 : بهرام ميان حرفش پريد و با لبخندي گفت 

 . مشغول بشه . با خودم ميبرمش شرکت قراره تو شرکت خودمون - 

 ! اما دايي شما که عقيده داشتين زن نبايد بيرون از خونه کار کنه - 

 هنوزم ميگم اما وقتي خودش راضيه مگه حرف من اثري هم داره ؟ - 
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کيوان زير چشمي بهار را از داخل ماشين زير نظر گرفته بود . چشمانش از اين همراهي ) پدرش(  
 .تعجب کرده بود

 . تا بحال او راه تا اين حد منعطف و مهربان نديده بود 

کيان نگاهي به صورتِ به اخم نشسته ي بهارکرد. دلش براي اين همه دلتنگي که گريبانش را از همين  
 . گرفته بود به فرياد در آمد . قلبش بيتاب خواستنش بود و عقلش او را پس ميزد حاال

 : دستي به پشت گردنش کشيد و گفت 

 . دايي اگه زمان برگشت تنها بود بگين من بيام دنبالش تا تنها برنگرده - 

 : بهرام نگاه مشکوک و جستجو گرش را به روي چهره ي او به گردش انداخت و گفت 

 . ممنون دايي جون خودم برش ميگردونم درست نيست با داشتن نامزد بهار و همراهي کني - 

 دستش را جلو برد . بعد از فشردن دستان خواهرزاده هايش از آنها خداحافظي کرد و سوار ماشين شد 

. 

 : بعد از اينکه با سکوت پر اخم بهار ، مسيري را پيمودند ، صدايش را صاف کرد و گفت 

چرا جديدا با اخم و بد اخالقي با پسر عمه هات برخورد ميکني ! اينه دستمزد اون همه سالي که بهت  - 
 ! محبت ميکردن تا درد بي مادري را فراموش کني

 ميشه در مورد اونا حرف نزنيم ؟ - 

 . از کي تا حاال پسرعمه هات در برابرت به اونا تبديل شدن - 

از وقتي که فهميدم تمام مدت رفتارشون از روي ترحم و بي مادري من بوده نه براي خودم . که اگه  - 
 . براي خودم بود اينهمه منت باالي سرم نبود

 : بهرام راديو را روشن کرد و گفت 

هيچ ترحمي در کار نبوده و نيست . تو دل عمه تو شکستي . توقع داشتي با اون کار نازتو بکشه .  - 
 . همون طور که اگه کيان اينکارو با تو ميکرد منم تف تو صورتش نمينداختم

بهار در دلش ناليد که چقدر احمق بود که خودش را در نزد فاميل خراب کرد تا او جايگاهش را حفظ  
. لعنت به احساسي که باعث شد قسم بخورد تا حرفهايش را واگويه نکند . دلش از اين همه نامردي او  کند

 . بيشتر خون ميشد

 . نگاههاي مشتاق اين چند روزه و حرفهاي آن روزش او را گيج ميکرد 

اين بود که او  کيان چه در سر داشت که اين چنين او را بازي ميداد . يعني تمام اين پس زدنها براي 
 !! گفته بود حاضر نيست در کشوري غير از ايران زندگي کند

 !او را به روياي شهر فرنگ فروخته بود يا واقعا طبق گفته هاي آنروزش احساسش از روي ترحم بوده ؟ 
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ت جزء چشمانش را باز و بسته کرد تا افکار منفي را از ذهنش دور کند . ديگر کيان براي او ارزشي نداش 
 .يک خاطره ي تلخ

 . بهرام با رسيدن به شرکت ماشين را پارک کرد و به سمت بهار چرخيد 

دخترم ببين چي ميگم ... تو شرکت ما بيشتر محيط مردونه س . از همين روز اول حواست باشه زياد  - 
 با مهندساي جوون

هم صحبت نميشي . نميخوام کسي پشت سرت حرف مفت بزنه . زمان ناهار هم خودم ميام سراغت  
 . تا تو دفتر من باشي

هرچند که تو بايگاني زياد با کسي برخورد نداري اما به هر حال ممکنه بعضيا شيطوني کنن و بخوان  
 ببينن کي تو اون اتاق

 . جاگير شده 

 . خيالتون راحت - 

هر دو از ماشين پياده شدند . دلهره اي همراه با استرس تمام وجود بهار را در بر گرفت . حسي که روز  
 کنکور داشت را

دوباره تجربه ميکرد . از حرف ها و توصيه هاي پدرش ترس گنگي به جانش افتاده بود . در دل دعا  
 ميکرد در اين

 . محيط برايش اتفاق خاصي نيوفتد و بي دردسر به کارش ادامه دهد 

با ورود به شرکت بي اراده چشمانش داخل شرکت را به نظاره نشست . دکور زيبا و رنگهاي گرم حس  
خوبي به او القا ميکرد . ميز چوبي قهوه اي تيره ي ، منشي شرکت با پارکت کرم رنگ و گلدان هاي گل بامبو در 

ه ي سالني که دوتا راهرو به جهت مخالف هم ، درونش راه داشت فضاي دلباز و بزرگي را روبرويش به گوش
 . تماشا گذاشته بود

 . با صداي پدرش از جا پريد 

 . بهار جان بيا اول بايد با آقاي نادري آشنا بشي - 

 : رو به منشي شرکت که خانومي ميان سال وجا افتاده بود کردو گفت 

 سالم خانوم شاهرودي آقاي نادري تشريف دارن ؟ - 

 نه ... هنوز نيومدن .حالتون چطوره مهندس؟ - 

 . شکر خدا خوبم .ممنون - 

 : با نگاهي به بهار پرسيد 

 !جناب مهندس اين خانوم خوشگلو معرفي نميکنين؟ - 
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 . بهار با خجالت سرش را باال آورد و سالم آرامي نثار منشي کرد 

 : بهرام با لبخند دستش را پشت کمر بهار گذاشت و گفت 

ببخشيد فراموش کردم ... بهار دخترم هستن که قراره بايگاني رو سروسامون بده . اگه مشکلي براي  - 
 . کامپيوترا هم پيش اومد ميتونين به بهار بگين

چه جالب ... خيلي خوشحالم از ديدنت دخترم .منم شاهرودي هستم . کمکي خواستي رو من حساب  - 
 . کن

 : بهار لبخندي زد و گفت 

 . ممنون . منم خوشبختم از آشناييتون - 

صداي قدمهاي محکمي از پشت سرش و نگاه خندان منشي سر او و بهرام را به عقب هدايت کرد و  
 همزمان صداي منشي به

 . گوش رسيد 

 . سالم آقاي نادري . صبحتون بخير - 

 . بهار هم آرام سالم گفت و نگاه متعجب نادري را روي خود حس کرد 

 . سالم - 

 : برد و با گفتن سالم لبخندي زدوگفت بهرام دستش را پيش 

 . سالم نادري جان . خوبي ؟ ببخشيد در اين يه ماه دست تنها موندي - 

 : نادري در حالي که دستش را تکان ميداد گفت 

 چطوري پهلوون . خوبي؟ چي کار کردي با خودت که يه ماه خونه نشين شدي ؟ - 

 قلبه ديگه ... بگير و نگير داره . وقتيم بگيره ديگه کاري از دست آدم برنمياد . کار خدا بود زنده موندم - 

. 

 . بريم تو اتاق من . بايد کلي باهم حرف بزنيم - 

هر سه به سمت اتاق رفتند . در اتاق را باز کرد و کنار کشيد . بهرام و بهار که وارد شدند رو به منشي  
 ت سه تا نسکافهگف

 . و بيسکويت بيار 

بهار و بهرام کنار هم روي مبل نشستند . نادري وارد اتاق شد و کيفش را روي ميزش گذاشت و خودش  
 : روبروي آن دو نشست و گفت
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خب ... چشم ما روشن . خدا رو شکر بخير گذشت . بهار خانوم هم که افتخار آشنايشون رو تو  - 
 . بيمارستان داشتم

 . خانوم دوباره بهتون تسليت ميگم انشاال آخرين غمتون باشه 

بود بهار با ترس نگاهش را روي صورت نادري چرخاند . زبانش قفل شده بود . چرا فکر اينجا را نکرده  
 ؟

چرا فراموش کرده بود به اين شخص که در زمان عيادت از پدرش متوجه شده بود او عزادار است ،  
 سفارش کند زبانش را در دهانش نگاه دارد ؟

بهرام بهت زده به بهار و نادري نگاه ميکرد . از اينکه اين تسليت بابت چه کسي بود که او خبر نداشت  
 . قلبش تير کشيد

 : دري از چهره ي بهت زده ي آندو فهميد گاف داده است . با ناراحتي گفتنا 

 !چي شده ... بهرام تو ... تو نميدونستي ؟ - 

 . بهرام با چشماني که از فرط بهت و ترس بدون پلک زدني به او خيره شده بود به سمت بهار برگشت 

بهار دستانش را در هم قفل کرده بود . با چشماني که به زمين خيره شده بود جرأت هيچ حرکتي  
 . نداشت

 يکي به من بگه اين حرفي که شنيدم يعني چي ؟ - 

 : نادري آب دهانش را قورت داد و گفت 

 . شرمنده ... من خبر نداشتم نبايد چيزي بگم - 

 : آورد . قطره اشکي از چشمش چکيد و گفت بهار سرش را با ترس باال 

 . بابا خواهش ميکنم ناراحت نشو . ما براي سالمتي خودت حرفي نزديم . ميترسيديم حالت بد بشه - 

بهرام با نگراني صورت بهار که باز به پايين خم شده بود را باال کشيد . آب دهانش را قورت داد و با زور  
 . کلمات را از دهانش بيرون داد

 . بهار ... بابا بگو .... چي شده عزيزم - 

 . فکري مانند صاعقه در آن واحد به ذهنش برخوردکرد 

 !!نکنه ... الهه ... آره بهار ؟ واي نه ... خدايا ... بهار - 

 . سکوت بهار و اشکي که مانند سيل روي گونه اش جاري شد . بهرام را به يقين رساند 

 : نادري از جا برخاست و در اتاق راباز کرد و گفت 

 . خانوم شاهرودي آب قند بيار - 
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 : کنار بهرام نشست و شانه هايش را در دست گرفت و گفت 

 . مرد قوي باش ... شرمنده من نميدونستم تو خبر نداري ... بهرام .... بهرام منو نگاه کن - 

بهار با ترس به پدرش خيره شد . صورت کبودش نشان از جدال قلبش براي طپيدن و ريه هايش براي  
 دريافت اکسيژن

 . داشت 

ش کرد و قرص زير زباني را بيرون کشيد سريع با دستاني که به شدت ميلرزيد دست در جيب کت پدر  
 و سريع يکي

 . را از غالف خارج کرد و زير زبانش گذاشت 

بابا ... تو رو خدا نفس بکش ... بابا جون من .... بابا ...بخدا نميخواستيم ناراحت بشي که بهت  - 
 . نگفتيم

بهرام در همان حال خراب بياد آن صحنه هايي افتاد که در زمان ايست قلبيش ديده بود . پس همان  
 زمان که الهه از

او دور شده بود او را از دست داده بود . چه خوش خيال بود که فکر ميکرد که الهه بخاطر اينکه او عذاب  
 . نکشد ديگر به ديدارش نيامده بود

حال بهرام جا آمد . اما بهار داشت از حال ميرفت . روز اول کاري صحنه ي تئاتري به  بعد از يک ساعت 
 . راه افتاد که منشي هم بي نصيب نمانده بود

منشي ليوان آب قندي هم به دست او داد و او را مجبور به خوردن کرد . نادري با تاسف به حال آندونگاه  
 ميکرد و در دل

 . که بي موقع زبان باز کرده بودخود را لعنت ميکرد  

 : رو به بهرام کرد و گفت 

بهرام جان پاشو برو خونه حالت که بهتر شد برگرد سرکارت . بهار خانوم هم ميتونه از فردا بياد  - 
 . سرکارش

 : بهرام گيج و منگ گفت 

 . شرمنده ...من... من فردا برميگردم - 

 : رو به بهار کرد و گفت 

 . بريم - 

بهار مطيع و سر به زير خداحافظي آرامي با نادري کرد و پشت سر پدرش از اتاق خارج شد و در آخرين  
 : لحظه نادري گفت
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 چرا چنين چيز مهمي رو ازش پنهون کردين ؟ - 

دلش آشوب بود . چگونه بايد توي  بهار فقط سرش را به چپ و راست تکان دادو به راهش ادامه داد . 
 چشم پدرش از اين

 پنهان کاري و شوکي که بهش وارد شده بود ، نگاه کند؟ 

شانه هاي خميده ي پدرش برايش باور پذير نبود . مردي راکه سالها از آوردن نام الهه هم خودداري  
 ميکرد و او را از دانستن

طبيعي ترين اطالعات در مورد مادرش منع ميکرد ، چه شده بود که اينگونه غالب تهي کرده بود و رو به  
 . مرگ رفته بود

 . صورت رنگ پريده و دانه هاي درشت عرق روي پيشانيش از خرابي حالش خبر ميداد 

 : کنارش ايستاد و بازويش را گرفت . آرام پرسيد 

 ؟حالت خوبه بابا  - 

 بهرام با چشماني که دو دو ميزد روبرويش ايستاد . نگاهي دقيقي به چهره ي دخترش انداخت و گفت 

: 

 کي اين اتفاق افتاد ؟... چرا به من چيزي نگفتين ؟ - 

 . بهار سرش را پايين انداخت . زمزمه کرد 

من فکر ميکردم براي شما مهم نيست اما رؤيا گفت براي حالتون بده و بخاطر سالمتي شما اين ماجرا  - 
 . را نگفتيم

 . بهرام به راه افتاد و بهار که بازويش را گرفته بود همراهش کشيده شد 

ف کفشش کامال حس ميکرد پاهاي پدرش ديگر مانند گذشته قدم بر نميدارد . صداي کشيده شدن ک 
 روي سراميک هاي

راه پله قلبش را ميفشرد . شکستن کمر و خميده شدن شانه هاي پدرش براي زني که سالها نامش را  
 به زبان نمي آورد

 . دردآور و حيرت انگيز بود 

با رخوت خودش را درون ماشين جاي داد . سکوتي که بينشان بود دلش را بيشتر به آشوب ميکشيد  
 . . نگاه بهرام سرد و بيروح شده بود

ماشين که به حرکت در آمد نگاهش به روبرو خيره بود . بدون هيچ حرفي ماشين را در خيابانهاي شلوغ  
 . ميديد مطمئن بود به خانه ختم نميشودبه حرکت در آورده بود . بهار مسيرهايي که 
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دستش را روي دست سرد و يخ زده ي پدرش گذاشت . بهرام با تماس دست دخترش از عالم هپروت  
 : خارج شد و با لحن پر دردي گفت

 پرسيدم کي اتفاق افتاد ؟ - 

 . بهار ، لبان خشکش را با زبان تر کرد . به زحمت لب باز کرد 

روز که اومد ديدن شما . همون موقع که شما ايست قلبي داشتين پايين تخت شما افتاد زمين  همون - 
 .......... . تا بخوان بهش رسيدگي کنند قلبش از حرکت ايستاد . خدا رو شکر شما با شوک برگشتين اما

با کمک باطري  اشکهاي آرامش به هق هق تبديل شد و از گفتن باز ماند . نتوانست بگويد قلب مادرش 
 ميطپيد . نتوانست

بگويد دکتر گفته از شدت شوکي که از خرابي حال بهرام به او وارده شده بود، قلبش ديگر ياراي زدن  
حتي با کمک باطري را هم نداشته . نتوانست بگويد گردنبندي که گردن مادرش بود پشتش اسم بهرام و الهه 

 ..... حک شده بود

بهتر که نميتوانست اينها را به زبان آورد وگرنه طاقت از دست دادن او را هم نداشت . بهرام بي هيچ  
 . حرفي رانندگي کرد . بهار زماني که ماشين از حرکت ايستاد دستانش را از روي صورتش برداشت

به زور شنيده با ديدن محيط اطرافش به پدرش نگاه کرد . سرد و سخت شده بود . صداي خش دارش  
 . ميشد

 کدوم قطعه ؟ - 

 - 310 . 

ماشين حرکت کرد . اينبار بهار هم ساکت بود . ترس و دلشوره به جانش افتاد . بدون فکر گوشيش را  
 . برداشت

 . به اولين اسمي که رسيد وارد صندوق پيام شد 

 . خودتو برسون بهشت زهرا - 

 : روي کلمه ي ارسال را که لمس کرد . بهرام گفت 

 . مزاحم نميخوام . گفته باشم - 

 . چشم - 

دقايقي بعد باالي سنگ قبر سياهي که عکس الهه روي آن حک شده بود، ايستادند . بهرام زانوانش  
 خم شد و روي سنگ

 . ه زدقبر افتاد . دستانش را روي عکس الهه کشيد . از ته دل ضج 

 . خدا چرا ؟... خدا چرا اون ... من باشم و اون بره زير خاک - 
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 : رو به بهار کرد و با التماس گفت 

 . تنهامون بذار دخترم - 

 . بابا براتون خوب نيست خواهش ميکنم خودتونو ناراحت نکنين - 

 . برو بهار ... برو دخترم - 

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

 . بهرام با خشم مشتش را روي سنگ کوبيد و فرياد زد 

آخه چرا ... خدايا انقدر گناهکارم که به درگاهت راهم ندادي و اونو بردي ... با اين دردي که روي سينه  - 
 . م گذاشتي چه کنم خدا؟ ... حتي فرصت نکردم ازش طلب بخشش کنم

 : انه جاري شد .به آرامي زمزمه کردسرش را روي سنگ گذاشت . اشکهايش مانند رودخ 

الهه ميدونم بهت خيلي ظلم کردم . ميدونم آفت زندگيت و جوونيت شدم ... خيلي گند زدم به زندگي  - 
تو و خودم و دخترمون . ولي ميخوام اينو االن که اونجايي بدوني.... هنوزم عاشقتم ...بيشتر از روزي که خطبه 

 ي عقد بينمون

جاري شد .... اين عشق سينه سوز بود که زندگيمو به مرداب تبديل کرد و به جنونم کشوند ... تو برام  
 ... بت بودي

زندگي بودي... همه ي وجودم بودي... نميدونم چرا دچار اون همه وسواس شدم . .. ميخوام بدوني  
. تو هم عاشق بودي که نتونستي منو ببخشي بهت خيانت نکرده بودم . .. باور کن ميخواستم حالمو درک کني ..

... ميدونم و درک کردم که رفتم ... رفتم تا آروم بشي ... رفتم زماني برگردم که کارمو فراموش کرده باشي ... اما 
 . دير برگشتم ... خيلي دير

... رؤيا هم از  عزيزم ... عشقم ... باور ميکني من تا سه سال به رؤيا دست نزدم . ... بهتره باور کني 
 سر بي کسي و تنهايي

منو تحمل کرد ... از اول به چشم پرستار بهار ديدمش ... کم کم که وسواسم خوب شد همراه زندگيم  
 . شد

رفتي که منو بيشتر بسوزوني ... ميدونم جات از اين دنيا بهتره ... هنوز يادمه چقدره نوراني و زيبا شده  
 .... بودي

و ببخش و از خدا بخواه منو هم زودتر پيش تو بياره ديگه اين زندگي و اين دنياي کثيف و الهه من 
 .... نميخوام ... ديگه بسه هر چي تو اين سالها تاوان حماقتهاي دوران جوونيمو دادم

 . سرش را به سمت آسمان گرفت و از ته دل فرياد زد 

 ... خدايا راحتم کن از اين درد جگر سوز ... به خدايي خودت قسم خسته ام ...بريدم - 
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از دور شاهد ضجه هاي پدرش بود . گاهي سرش را روي سنگ سياه ميگذاشت ، گاهي سرش را به  
 . سمت آسمان ميگرفت

اما حق نداشت مزاحم  دلش ميخواست بداند با مادرش چه حرفهاي مگويي داشت که او را دور کرد . 
 .خلوتش شود

حضور شخصي را کنارش حس کرد . برگشت و نگاهي به چهره ي گرفته اش انداخت . سالم آرامي  
 . بينشان رد و بدل شد

 چي شد بهش گفتي؟ - 

 . من نگفتم ... رئيس شرکت تو حرفاش لو داد - 

 . بايد خودتون ميگفتين ... بازم دير نشده - 

ميترسم براش ... خيلي داره خودشو عذاب ميده . نبودي ... صداي ضجه هاش و خدا خدا کردنش  - 
 دل سنگ رو

 . آب ميکرد 

آرشام به فکر فرو رفت . نگاهش روي مردي که خميده بود و روي زمين به حالت سجده در آمده بود  
 . خيره ماند

که اين دو را به اينجا رساند؟ الهه بعد از سالها بايد بر  اين چه حکايتي بود ... اين چه زندگي بود 
 ميگشت و درست در کنار

 ........ بهرام ميمرد ؟!! اين چرا براي هيچ کدام جواب نداشت 

زماني که حالت بهرام طوالني شد . بدون هيچ حرفي به سمتش خيز برداشت . بهار هم بدنبالش  
 . کشيده شد

 : رام شنيده نميشد . با ترس گفتهيچ صدايي از به 

 . بهرام خان ... بهرام خان - 

جواب که نشنيد درنگ را جايز ندانست . دستان پر قدرتش را به زير بدن بهرام کشيد و او را برگرداند  
 . صورت کبود شده و

 . به عرق نشسته ي او صداي هق هق بهار را به هوا برد . فريادهايش دل آرشام را خنج ميکشيد 

 . بابا ... باباجونم تو رو خدا چشماتو باز کن - 

آرشام سريع درون جيبهايش را گشت و قرص زير زباني را بيرون کشيد و با زحمت به درون دهاني که  
 قفل شده بود

 . گذاشت 
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به سختي او را در در آغوش کشيد . سرش را به سمت آسمان گرفت شروع به دادن تنفس مصنوعي  
کرد تا اکسيژن به ريه هايش برسد . بخاطر جراحت روي سينه اش نميتوانست قلبش را ماساژدهد .انقدر اين 

 . نفس عميقي کشيدکار را ادامه داد تا بعد از دقايقي که به اندازه ي يک سال براي بهار گذشت ، بهرام 

 : خيالش که از نفس کشيدن او راحت شد سوئيچش را به بهار داد و گفت 

 . تو برو در ماشين رو باز کن تا من بيارمش - 

بهار دوان دوان به سمت ماشين رفت . در دلش خدا را هزاران بار شکر کرد که آرشام خودش را زود  
 رسانده بود . وگرنه او در آن قبرستان خلوت در روز شنبه دست تنها چه ميکرد !؟

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

 . صميمي بگيردنگاهش به روي پيامي که برايش رسيده بود خشک شد . نميدانست بايد چه ت 

فردا روز رفتن کيان و آرميتا بود . پدرش بعد از يک هفته بستري بودن در بيمارستان مرخص شده بود  
 . اما چه مرخص

شدني !! نه با کسي حرف ميزد نه توجهي به اطرافش داشت . چنان غرق در افکار خود بود که توانايي  
 . انجام کار را هم نداشت

بهار در ان دو هفته به تنهايي به شرکت ميرفت و بعد از ظهرها آرشام او را به منزل ميرساند . روزهايي  
که در سکوت در کنار هم سپري ميکردنند بدون کالمي حرف زدن . سالم و خداحافظشان هم در حدي بود که 

 .نشان دهند در کنار هم حضور دارند

 . و غمبار اين پيام روح و روانش را به بازي گرفته بودحاال بعد از اين روزهاي پر درد  

 « کافه ي ياس منتظرم 6بايد قبل از رفتن با هم حرف بزنيم . خواهش ميکنم قبول کن . ساعت  »- 

 . مگر خبر از اوضاع روحي او نداشت که اينگونه او را به ماراتن طاقت فرساي بازنده ها دعوت ميکرد 

را به عنوان تسليم باال برده بود . حاال که زمان رفتنشان بود چه حرفي با او داشت .  او که دستهايش 
 ميخواست آخرين ضربه را هم بزند و برود ؟

بين دو راهي رفتن يا نرفتن اسير شده بود. يک دلش ميخواست در آخرين روز حرفهايش را بشنود ،  
 يک دلش طاقت

بعد  6زودتر از ايران برود تا او نفس راحتي بکشد . هنوز تا ساعت ديدن او نداشت و از خدايش بود  
 . از ظهر وقت داشت

 . بايد با دلش يک دله ميشد و بعد قدم برميداشت 

 ******* 

گذشته بود . ميدانست آرشام بيرون از شرکت در انتظارش ايستاده . نمي خواست او از  5ساعت از  
 . اين ديدار چيزي بداند
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، خبر از بودن  5طول ميکشد . اما پيام آرشام سر ساعت  7برايش پيام داده بود کارش تا ساعت  
 . هميشگيش ميداد

 « تا هر وقت کارت طول بکشه منتظر ميمونم » - 

در دلش آهي کشيد . از طرفي کنجکاو شده بود به اين ديدار تن دهد تا حرفهايش را بشنود . از طرف  
 . نست اين ديداري عادي نيست و نبايد کسي خبردار شودديگر مي دا

تنها يک کار به ذهنش ميرسيد . اينکه علنا به آرشام بگويد ميخواهد تنها باشد . البته اگر اميدي به  
 اين جماعت زورگو

 . باشد که يکبار حرف گوش کنند 

کيفش را روي دوشش انداخت . خودش ميدانست آرشام مرد اين نيست او را در اين ساعت روز تنها  
 رها کند . وقتي بعد از

 . خداحافظي با خانوم شاهرودي از در شرکت بيرون زد فکري مانند جرقه به ذهنش رسيد ، پيام داد 

 « ر برسمآرشام بيرون منتظرمه خودت کاري کن بره تا من به قرا »- 

دقايقي منتظر پيام بود . طول راه پله را ميرفت و برميگشت . دلش آرام و قرار نداشت . صداي زنگ  
گوشي او را از فکر بيرون کشيد . با ديدن نام آرشام ، آب دهانش را قورت داد . تمام تالشش را خرج کرد تا 

 . عادي باشد

 . سالم - 

 رت تموم نشده ؟سالم بهار جان . هنوز کا - 

 : بهار خيلي جدي گفت 

 کارم طول ميکشه . چيزي شده ؟ 7نه ...گفتم که تا ساعت  - 

نه ... من بايد تا جايي برم و برگردم . تا من برگردم خودت برنگردي خونه . تمام تالشمو ميکنم تا زودتر  - 
 از ساعت

 . اينجا باشم 7 

 . ايرادي نداره خودتو اذيت نکن . هر وقت برسي من تا اون موقع صبر ميکنم - 

 . پس فعال خداحافظ - 

گوشي را قطع کرد . از بدجنسي خودش ناراحت بود . به اين فکر ميکرد اگر کسي با خودش چنين  
 رفتاري کند

ست . از اين بي اخالقي ها متنفر بود تا چه حد عصباني ميشود . کاش آرشام نفهمد او را بازي داده ا 
 که خودش
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 . االن مرتکب شده بود 

 . با سرعت آن دو طبقه را پايين آمد . ميترسيد دير شود يا تاکسي به موقع پيدا نکند 

 . به نگهباني مجتمع که رسيد . با نوک انگشت به در شيشه ايش ضربه زد . پيرمرد نگهبان بيرون امد 

 سالم آقاي مرادي ميشه يه تاکسي سرويس خبر کنيد ؟ - 

 چشم خانوم ... فقط بگم براي کجا ؟ - 

دقيقه پرايد مشکي روبروي شرکت ايستاد . سوار شد و دوباره آدرس را  5بهار آدرس را گفت و بعد از  
 . به راننده گفت

ته بود . از اينکه اين ديدار برايش اين همه ترس در ترافيک عصر تهران گير افتاده بود. تمام تنش گُر گرف 
 و دلهره داشت

دستانش به لرز افتاده بود . در توانش نبود باز هم حرفهايي بشنود که بيشتر از گذشته تحقير شود .  
 يکبار طعم

 . گس حقارت را به تمام معنا چشيده بود 

لرزش دستانش زماني که به محل قرار رسيد به زانوهايش سرايت کرد. حس يک قرباني را داشت . او  
 که يکبار تمام

احساسات ناب عاشقانه و روياهاي دخترانه اش را باخته بود و اعتبار خودش را قربانيِ عزت و آبروي  
 . کيان کرده بود

 . تن و قرباني کردن نداشتديگر از چه ميترسيد وقتي ، چيزي براي باخ 

آب دهانش را قورت داد و با گام هاي کوتاه و لرزان وارد کافه شد . با ورودش نگاهش را در محيط  
 . چرخاند

صداي قهقهه و خنده ي چند پسر روي اعصابش خط ميکشيد . با ديدنش که با دست اشاره ميکرد به  
 سمت

 . ميزش حرکت کرد 

نفس در سينه اش حبس شد . با بلند شدن آرميتا و شنيدن سالم گرم و ديدن چشمان مهربانش  
 نفسش را به آرامي

 . بيرون داد . با لبخند کمرنگي که به زور روي لبش نقش بسته بود ، سالمش را جواب گفت 

 . با اشاره ي دستش پيش خدمت کنار ميز ايستاد 

 سفارشتون ؟ - 
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 قهوه با کيک شکالتي ... تو چي ميخوري ؟ من - 

 : بهار نگاهش را به صورت مصمم و آرام آرميتا داد و گفت 

 . قهوه با شير و شکر - 

بعد از رفتن پيش خدمت آرميتا دستان سرد و لرزانش را گرفت . دستان او از گرما و دستان خودش از  
 : سرمابه عرق نشسته بود . با چشماني که غم درونش بيداد ميکرد نگاهي به آرميتا کرد و گفت

 ......... حت منروز آخر چه چيزي باعث شد اين قرار شکل بگيره . اگه از طرف من ميترسي خيالت را - 

نه بهار من از تو نميترسم . برعکس تصور تو من تو رو خيلي دوست دارم . ميدونم در مورد من چي  - 
 ... فکر ميکني

همان طور که برادر خودم در موردم فکر ميکنه ... خواستم تا قبل از رفتن حرفهايي که توي دلمه برات  
 بگم .نميخوام

ندگيم باشه . باور کن منم در اين بازي بازنده ام . يعني واقعيتش و بخواي هر آهي که ميکشي پشت ز  
 سه مون بازنده ايم

هر کدوم به نوعي ... اما خوش شانس ترين ما توئي که شانس يه زندگي خوب رو داري ... ميدونم که  
که بعد از رفتن ما تو به آرامش لياقتت خيلي باالتر از اين زندگيه که من دارم تشکيل ميدم ... برات خوشحالم 

 . ميرسي

 : با گذاشته شدن سفارش داده شد روي ميز ، مکثي کرد و گفت 

 ... برخالف تصور تو و آرشام من خونه خراب کن نيستم بهار - 

 : بهار در دلش پوزخندي زد و گفت 

 ! پس حتما مرغ سعادت بودي من خبر نداشتم - 

حق داري در موردم اينطور فکر کني اما من بيشتر از اينکه يک دختر يا يک زن باشم يک خواهرم ...  - 
 . شايدم بيشتر از يک خواهر عاشق برادرم هستم . نميدونم چه جوري احساسم رو بگم تا بتوني درکش کني

 : بهار سرش را به چپ و راست تکان داد و با ناراحتي گفت 

ي طلب بخشش ، منو اينجا کشوندي من همينکه ذات خائن کيان رو نشونم دادي بخشيدمت اگه برا - 
 . دروغ نميگم تا

روز عقدتون در دلم خدا خدا ميکردم به يه وسيله اي اين عقد و ازدواج بهم بخوره اما بعد از عقدتون  
 ديگه هيچ حسي

 . نه به تو نه به کيان ندارم ... سفرتون بي خطر 
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از روي صندلي برخاست . دستانش اسير دست لرزان آرميتا شد . آرميتا با بغض نگاهي به چشمانش  
 کرد وبا التماس

 : گفت 

خواهش ميکنم بمون... ميخوام حرفاي دلمو بهت بگم . تا نگم آروم نميشم . اين فرصت آخر رو ازم  - 
 . نگير بهار

 . کيد دلش به درد آمد دوباره بر سرجايش نشستبهار با ديدن اشکي که روي گونه اش چ 

آرميتا يک برگ از دستمال کاغذي روي ميز برداشت و اشکش را پاک کرد . به قهوه اش اشاره کرد و  
 : گفت

 . تا سرد نشده بخور تا حرفامو بزنم . احتياج به تمرکز دارم - 

 : ي فنجان گفتهردو در سکوت قهوه نوشيدند . بهار خيره به بخار رو 

يه حسي به من ميگه عالقه ي خواهريت رو زيادي با غلظت گفتي ... نميدونم حسم درسته يا نه اما  - 
 . دوست دارم حاال که ميخواي حرف بزني چيزي رو در ابهام نذاري

 : آرميتا با بغضي که در گلويش چمبره زده بود و راه نفسش را بند آورده بود گفت 

 . اينجام تا همه چيز رو برات بگم . پس حوصله کن - 

آرميتا دستمال را زير بيني اش کشيد و با ناراحتي به صورت رنگ پريده ي بهار نگاه کرد . به او حق  
 ميداد ديدن رقيبش

 : اينگونه او را به هم بريزد . آب دهانش را قورت داد و گفت 

ي چي شد که ما برگشتيم ايران ... دو ماه قبل از عيد بود که عمه حالش اينا رو بايد بگم تا تو بدون - 
 خراب شد . بايد باطري

قلبش رو عوض ميکرد . وقتي ميخواست تو اتاق عمل بره از آرشام و بابام قول گرفت چه زنده برگرده  
 . از نزديک ببينهچه مرده اونا به ايران برگردنو تو رو براش پيدا کنن . آرزوش شده بود تا تو رو 

آرشام خيلي به عمه وابسته بود . تا عمه از اتاق عمل بيرون بياد مرد و زنده شد . وقتي عمه دوباره  
 چشم باز کرد انگار

دنيا رو به ما دادن ... بهت گفته بودم عمه حکم مادرمونو داشت . انقدر مهربون و با محبت بود که  
 همه رو شيفته ي

 . خودش ميکرد . حتي علي هم اعتراف ميکرد که تا به حال آدمي به مهربوني الهه نديده 

آرشام از همون موقع به دنبال نشوني از تو بود ... پدرت و جعفر خان آدرسشون عوض شده بود و عمه  
 هم نشوني بقيه ي
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 . فاميل رو به ياد نداشت 

جعفر يه زمين توي کردان کرج داشتيم که اون موقع به صورت يه  تا اينکه يه شب بابا بزرگ گفت ؛ منو 
 باغ بوده . شايد

 . بريم اونجا بتونيم يه نشوني از جعفر و پسرش پيدا کنيم 

با اين حرف بابابزرگ نور اميد تو دلمون روشن شد . همه دوست داشتيم به نحوي در خوشحالي عمه  
 . سهيم باشيم

من خيلي تو فيس بوک و شبکه هاي اجتماعي اسمتو سرچ ميکردم اما با چندتا بهار آشنا شدم که با  
 . نشونيايي که ميدادن تو نبودي . بعدها فهميدم تو توي اين شبکه هاي اجتماعي نيستي

و يه کفش باهمون اميد ، آرشام براي گرفتن بليط اقدام کرد . بابابزرگ با شنيدن اين خبر پاشو کرد ت 
 که ميخواد برگرده ايران

و تو کشور خودش بميره البته دوراز جونش... خالصه بابا هم بخاطر پدرش مجبور شد کار توي  
 بيمارستان اونجا رو رها کنه

 . براي برگشت به ايران اقدام کنه . چون نميتونست پدرشو در اين سن و با اين حال تنها بذاره 

گي سه روز قبل از سال تحويل اومديم ايران ... با آدرسي که بابابزرگ داد آرشام باغ اين شد که ما هم 
 رو پيدا کرد . اون

اتاق سرايداريش پر از گردو خاک و داغون بود . دوتا کارگر گرفتيمو بعد از تميز کردن اون جا ، درست  
 همون روز

 . اول عيد اومديم اونجا 

 . از جايي که بابابزرگ طاقت نداشت قرار شد اول منو آرشام بيايم و خبر بگيريم 

وقتي اومديم توي باغ صداي زيبايي پاهاي آرشام رو سست کرد .به طوري که ايستاد و تا آخر به ترانه  
مسخ شده ها اي که ميخوندي گوش داد . از تغيير حالتي که داشت ، فهميدم يه اتفاقي درونش افتاده . مثل 

 . به سمت تو قدم برميداشت

آرشامي که به هيچ دختري توجه نميکرد و در جمعي که دختر بود حاضر نميشد رنگ به روش نمونده  
 .بود

اما تو تمام حواست به پسري بود که روبروت نشسته بود . من که دختر بودم محو تماشاي تو شدم  
 . ا تمام احساست آخر ترانه رو خوندي دل من هم لرزيدواي بحال برادرم . وقتي چشم بستي و ب

 . دستاي مشت شده ي برادرم هم نشون دهنده ي انقالبي بود که در درونش اتفاق افتاده بود 
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در همون روز چشمان بيقرار برادرم رو ديدم که در پس ديدنت چه جوري دو دو ميزنه .همون موقع توي  
ودم تو بتوني قلب يخ زده ي برادر زجر کشيده مو گرم کني و خونه ي دلش رو روشن دلم قند آب شد . اميدوارم ب

 .کني ... اما تو تمام هوش و حواست به کيان بود . تا حدي که منو هم نسبت به کيان کنجکاو کردي

بر عکس تو ، کيان با ديدن من برق شيطنت تو چشماش ديده شد . مخصوصا که فهميد ما فاميل  
از خارج اومديم بيشتر اشتياق نشون داد . اما تو بيشتر سعي ميکردي خودتو از ما دور کني . همين  هستيم و

کار تو ميدون رو براي کيان باز کرد و بيشتر به من نزديک شد ، در عوض دوري کردن تو ، ديد آرشام رو به تو 
 بهتر کرد . آرشام از دختراي دم دستي و آويزون

 . بيزاره که تو اينطور نبودي . شرم وحيايي که داشتي نگاه آرشام رو به دنبالت ميکشوند 

برعکس تو که هيچ کنجکاوي در مورد ما و زندگيمون نداشتي ، کيان ولع شديدي براي دونستن زندگي  
لوپ ها شبانه در اون ور دنيا داشت . من هم براش هر چي دوست داشت ميگفتم .از دانشگاههاي اونجا تا ک

 . و کنسرتا و محيط کاري و اجتماعيش اونم سير نميشد از اطالعاتي که دريافت ميکرد

آرشام در اون سيزده روزي که تو اونجا بودي بعد از سالها ، دوباره بيخواب شده بود . مدام با خودش  
 کلنجار ميرفت

 . و کالفه بود 

به عمه بيشتر از هر چيز روي آرشام و ديدش به تو تاثير فهميدم دردش چيه . مخصوصا شباهت تو  
 . داشت

تا اينکه توي حرفهاي جعفر خان مافهميديم تو و کيان تا چند ماه ديگه جشن عقد و عروسيتون رو  
 . ميگيرين

 : بهار خسته از اينهمه تعريف از گذشته گفت 

 . خيلي مونده ؟ ميترسم ديرم بشه - 

 : آرميتا لبخند بيروحي زد و گفت 

 . نگران نباش خودم ميرسونمت . فقط به پدرت اطالع بده دير ميري - 

 . قبل از رسيدن به اينجا خبر دادم - 

پس گوش کن ... بعد از شنيدن اين خبر آرشام دوباره داشت تو فاز افسردگي ميرفت . سکوتي که  - 
که از نااميديش بود دلم رو آتيش ميزد . نميتونستم دوباره برادرمو مثل گذشته  کرده بود و نگاههاي پر از غمش

داغون ببينم . درسته شدت عالقه ش با چند بار ديدار اونقدر زياد نبود که ديوونه بشه اما نا اميدي براش مثل 
 . زهر بود مخصوصا که اون يه بار از روزگار صدمه ديده بود

عاشق شدن و زندگي عاشقانه رو از دست بده .... آخه من ... آخه من باعث  نميخواستم دوباره شانس 
شدم بدترين درد زندگيشو تجربه کنه ... آرشامي که االن روبروت ميبيني با تالش علي و عمه به اين روز در 

 . اومده اما من هنوز هم عذاب وجدان اون گذشته رهام نميکنه
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ه دختري که بعداز سه سال تونسته راه به قلب غمزده و يخزده ش حاال وظيفه ي من بود کاري کنم ب 
 . باز کنه برسه

 : بهار گيج و سردر گم ميان حرفش پريد و گفت 

 چه دردي اين همه عذاب وجدان برات داشت ؟ - 

 : آرميتا با درماندگي گفت 

اينو بايد از زبون خود آرشام بشنوي . نميتونم در اين مورد اطالعاتي بدم .من چيزي که به خودم و  - 
 . کارم مربوطه رو ميگم .هر چند اون موضوع هم از خطاي من بود اما بايد از خودش بشنوي

 : يدي ميگنبراي همين خودم رو به کيان نزديک کردم . اونم منتظر يه اشاره از طرف من بود . شن 

 « . از تو فقط اشاره از من به سر دويدن » 

کيان با دوبار ديدن من يادش رفت چه قراري با تو گذاشته . حتي من که اسم تو رو ميوردم اخماش تو  
 ... هم ميرفت

ميگفت تو اونو درک نميکني و خيلي سنتي رفتار ميکني . ميگفت خيلي وقته پشيمون شده اما روي  
گفتنش رو نداره ميترسيد تو فاميل به نامردي و سواستفاده گري از بي مادري تو محکوم بشه . از عالقه ي 

 . مادرش به تو ميترسيد که عاق والدين بشه

اد چه احمقانه او را در خيانتش کمک کرده بود .آرميتا بعد از نفس بهار در دلش به خودش لعنت فرست 
 تازه کردن

 .ادامه داد 

در آخر تصميم گرفت از خودت کمک بخواد . به من گفت تو هم اونو زياد دوست نداري و به اجبار - 
 خانواده تن به اين

 . خواستن دادي و از خداته که کيان عقب بکشه 

نيدن اين حرف کلي ذوق کردم . تو ذهنم ، هم شما رو از اين ازدواج زوري نجات ميدادم راستش با ش 
 . هم ميدونو براي ابراز عالقه ي آرشام باز ميکردم . بخاط همين خودم هم کم کم به کيان دل بستم

 سکوت کرد و با چشماني پر اشک به صورت خيس از اشک بهار خيره شد . حال او را درک ميکرد . 
 شنيدن اين

حرفها از زبان رقيب دردناک بود اما بايد گفتني ها را ميگفت . بايد کوله بار عذاب وجدانش را در همان  
 کافه

 . سبک ميکرد و توشه ي ديگري براي سفرش برميداشت 

 : اشک چکيده را با نوک انگشت زدود و با صدايي که زير فشار حرفي که ميخواست بزند ميلرزيد گفت 



 

 
248 

من همه ي قلبمو تو ي اين رابطه گذاشتم .اما بعدا فهميدم ....نامردي کردم . بعد از اينکه رفتار کيان  - 
 . همه ي حرفهاش دروغ بود و خشمش در برابر تو رو ديدم و چشماي غمگين تو و اشکاتو ديدم فهميدم

 .... در زماني که با من بود خوب و عالي بود اما هرجا که تو بودي 

 : بهار با تني که مانند بيد ميلرزيد هق هق کنان گفت 

بسه ديگه .... بيشتر از اين عذابم نده ... من که از تو توضيح نخواستم . چرا با حرفات شکنجه م  - 
 ميکني ؟

 . يتا هم اشکش جويبار شد و سرازير شدآرم 

بخدا نميخوام عذابت بدم . ميخوام بدوني اون لياقت تو رو نداشت . نجابت و متانت تو در برابر کيان  - 
مانند درّي ناياب بود که حيف بود گير کسي مثل کيان بوالهوس بيوفته . اون تو و احساس تو رو به وعده ي 

ونم در برابر چنين مردي زندگي اقامت خارج از کشور و رسيدن به خواسته هاي ديگه ش فروخت . منم ميد
خوبي ندارم اما برادرم از تمام دنيا برام بيشتر ارزش داره خوشبختي خودم اهميتي نداره .همه با من مخالف 

 . بودن و هستن اما من راهمو انتخاب کردم

 . عمه اول خيلي راهنماييم کرد اما وقتي ديد من حرفم يکيه سکوت کرد 

تونسته براي اومدن به ايران اجازه ي دکترش رو بگيره منم زمان عقدو اون موقع وقتي عمه خبر داد  
 گذاشتم تا عمه هم

جاي مادرم کنارم باشه .فقط ميخوام بدوني داشتن تو لياقت ميخواست . ميخوام تمام حس هاي بدي  
 که تو اين مدت

منم نميمونه . چون کسي که يکبار از حرفاي کيان داشتي از خودت دور کني . منم ميدونم کيان با  
 . خيانت کنه بار دوم هم اينکارو ميکنه . من چيزي براي باختن ندارم . با اينکار برادرم رو از دست دادم

اشکهايش به هق هق تبديل شد . بهار هم خشمگين بود هم ناراحت ... حتي دلش براي او هم  
 ميسوخت . حتي اگر

 . نده بود . اما دلش با او هرگز صاف نميشدگناهکار باشه او هم باز  

 . صداي پر بغض آرميتا او را از خيره شدن به ميز واداشت 

 . اما همينکه حس کنم تو و برادرم در کنار هم خوشبختيت برام کافيه - 

بهار برآشفت و از جايش برخاست . با چشماني که از گريه و خشم سرخ شده بود با کنترل صدايش  
 : گفت

تو چه جوري به خودت اجازه ميدي براي زندگي همه تصميم بگيري و صالح و مصلحت ديگرانو تشخيص  - 
 ... بدي . تو
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 بوده ... تو خيلي خودخواهي کردي کهتو خودتو و زندگي منو به لجن کشيدي ادعا ميکني به نفع من  

.... 

 : آرميتا انگشت اشاره اش را روي بيني گذاشت و گفت 

 ... هيس ... خواهش ميکنم بهار آبرومو نبر .... من - 

زير گريه زد . چه خوب که خلوت ترين جاي کافه را انتخاب کرده بود . با التماس دست بهاري که کالفه  
 : سرش را ميان دستانش پنهان کرده بود گرفت و گفت

بهت التماس ميکنم بهار ... بخواي به پات ميوفتم ..... خواهش ميکنم برادرمو نا اميد نکن . بخدا اون  - 
 . دلشکسته ست

دل به دلش بده . بخدا انقدر مردونگي داره و مهربونه که از بودن در کنارش لذت ببري . قول ميدم  
انقدر لحظات خوبي رو برات رقم ميزنه که روزي صدبار خدا رو براي داشتنش شکر کني .... بهار... آرشامو بعد 

 . از من تنها نذار

 ...... بهش فکر کن . دلشو نشکونخواهش ميکنم ...هرکاري بگي برات ميکنم فقط  

نميتونم آرميتا ... من بازيچه ي دست تو نيستم هر کيو خواستي از زندگيم بيرون کني و هر کيو  - 
 . خواستي وارد زندگيم کني . تا االنم وقتمو هدر دادم و به حرفات گوش دادم

 ... بهار خواهش ميکنم - 

 . ردو را ساکت و بهت زده کردصداي عصبي و پر خشم مردانه اي ه 

 ! خفه شو آرميتا ... اگه يه کلمه ديگه بگي ميکشمت - 

چشمان سرخ از خشمش روي هر دو به حرکت در آمد . آرميتا از روي صندلي بلند شد و با التماس  
 : گفت

 .........منو ببخش ... اما تنها کاري بود که به فکرم رسيد . ميخواستم هم بهارو آروم کنم هم - 

گفتم خفه شو تا خودم خفه ت نکردم . ديگه بين ما هيچ نسبتي وجود نداره . فکر کن برادرت براي  - 
 . هميشه مرده

 : کشيد و گفت دستان پرقدرتش را زير بازوي بهار انداخت و با خشونت باال 

 . که کار داري تو شرکت ؟!!... پاشو تا بابات با اون قلب مريضش سکته نکرده - 

بهار با ترس به صورت آرميتا نگاه کرد و همزمان با کشيده شدنش توسط آرشام کيفش را از روي دسته  
 . ي صندلي برداشت

ت . بهار همپايش دويد تا کنار ماشين صداي نفس هاي سنگين و صدادارش نشان از خشم زيادش داش 
 . از حرکت ايستاد
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از ترس و دلهره دستانش به لرز افتاده بود . براي اينکه خودش را آرام نشان دهد با غيظ رو به آرشام  
 : کرد و گفت

 . چه خبرته ؟... مگه دزد گرفتي اين جور رفتار ميکني ؟دستم شکست - 

آرشام با چشماني که در کاسه اي خون شناور بود، سرد و خشن نگاهش کرد .دستش را رها کرد . در  
ماشين را باز کرد و او را به آرامي به سمت داخل ماشين هدايت کرد . ضربان روي شقيقه هايش چنان واضح 

 بود که بهار با ديدنش دلش

 . براي او و خودش سوخت 

 . شباهت به اژدهاي دوسر نبود . حتم داشت زنده از اين ماشين بيرون نمي آيداين مرد خشمگين بي  

روي صندلي که قرار گرفت از ترس در خودش مچاله شد . ناخنهايش را به دندانهاي تيزش سپرد . و  
 پاهاي لرزانش

 . سمفوني ترس را به نمايش گذاشتند 

با کوبيده شدن در ماشين ، ماشين تکان سختي خورد . بهار با حيرت به اين همه خشم افسار گسيخته  
 به صورت

 .کبود شده اش خيره شد . ماشين با تيک آف شديدي به حرکت در آمد 

 حاال منو مي پيچوني ؟ کي گفت بياي اينجا .؟ - 

 : بهار از لحن دستوريش جرأت پيدا کرد و گفت 

 . قرار نيست هرجا ميرم از تو اجازه بگيرم - 

 : آرشام با خشم نگاهي به او کرد و دوباره به روبرو خيره شد و گفت 

سرکار عليه منم همچين راغب نيستم راننده شخصيت باشم . اما تا وقتي پدرت حالش خوب بشه  - 
 . بايد منو تحمل کني

 . اونوقت که پدرت اومد منم از شغل رانندگي شما استعفا ميدم 

 مگه من خواستم راننده باشي ؟ - 

آرشام با مشت روي فرمان کوبيد و سرش را به چپ و راست تکان داد . با دست چپ که به پنجره تکيه  
 داده بود آرام

 : روي لبش ميکوبيد . بعد از کمي مکث زير لب گفت 

 . لحق که گربه کوره ايا - 
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بهار ناراحت از صفتي که به او داده بود لب باز کرد پاسخي دهد تا دلش آرام گيرد که با دست آرشام  
 دعوت به سکوت

 . شد 

هر چي از زبون آرميتا شنيدي تو همين ماشين فراموش ميکني . نميدونم چي بهت گفته و چي شنيدي  - 
 . اما آخرشو

شنيدم . اون يه غلطي کرده و نبايد رو حرفاش حساس بشي . من تا وقتي هستم که مثمر ثمر باشم  
 غير از اون

 . بيکار نيستم دنبال تو راه بيوفتم 

با ترمز شديدي که باعث شد به سمت شيشه ي جلو پرت شود، متوجه شد به در خانه رسيده اند .  
 دلخور از رفتار سرد و

 . دست به دستگيره برد که صداي ناراحت و خش دار آرشام دلش را به آتش کشيدخشن او  

هر وقت نخواستي منو ببيني به دروغ هاي بچگانه متوسل نشو . روح خودتو با اين رفتارهاي ضد  - 
 . اخالقي آلوده نکن

گرانت شده بود . با پدرت ميدونه سرکار نبودي هر چي زنگ زده بود جواب نداده بودي براي همين دل ن 
 من که تماس

 گرفت ، من گفتم با هم رفتيم براي بابابزرگ خريد کنيم . دروغ گفتم تا به تو بي اعتماد نشه. حاال برو 

. 

سرش را روي فرمان گذاشت و دل بهار از اين خشمي که مسببش او و آرميتا بودند برايش سوخت . تا  
 . به حال او را اين همه غمگين و عصباني نديده بود

با خداحافظي که فقط خودش شنيد از ماشين پياده شد . کليد را داخل قفل چرخاند . به پشت سر  
پشت سر او را مشايعت ميکرد . دل بهار را به لرز انداخت آن نگاه پر درد و  نگاه کرد . نگاه غمگين آرشام از

 . دلگير از رفتار و گفتار بچگانه اش

وارد حياط شد ودر را پشت سر بست . با ديدن بهناز و کيميا که توي حياط بودند سالم آرامي کرد و از  
 . کنارشان گذشت

 : و را در بياورد گفتکيميا با لحن خاصي که ميخواست حرص ا 

 بهار فردا تو هم مياي فرودگاه براي بدرقه ي عروس و دوماد ؟ - 

بهار با کرختي برگشت و به کيميا خيره شد . حس کرد ديگر از اين نيش و کنايه ها آزرده نميشود با  
 : آرامش تمام گفت

 ... نه ... کاراي واجبتري دارم - 
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 : سر کيان از پنجره ي اتاقش بيرون آمد و گفت 

 احيانا کاراي واجبتون به صاحب ماشيني که االن از دم در حرکت کرد ربط نداره ؟ - 

 : نگاه بهناز و کيميا به او خيره شد . بدون آنکه حس بدي داشته باشد گفت 

 . ن مرخصي بگيرمبايد برم شرکت . نمي تونم براي کارايي که برام مهم نيست - 

با گفتن اين حرف پله ها را با سرعت باال رفت و نديد کيان چه خشمي وجودش را فرا گرفت، وقتي  
 . طعنه ي او را شنيد

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

با ناراحتي سرش را از قاب پنجره بيرون کشيد . با مشت به ديوار کنار پنجره کوبيد . درد درون  
 اي دستشاستخوانه

 : پيچيد . زير لب غريد 

به درک که نميايي.... انگار براش نامه ي فدايت شوم نوشتم ... ميرم و از شر اون نگاه هاي مسخره  - 
 . ت راحت ميشم

 . ميرم و آرزوي ديدنم رو به گور ميبري ....احمقِ خودخواه .... خودخواه 

کلمه ي آخر را با فرياد از گلو خارج کرد . در اتاقش با ضرب باز شد . کيوان با حيرت نگاهش کرد و  
 : گفت

چته روز آخري زدي به سيم آخر ... نه به اون يه ساعت پيش که مدام تو حياط رژه ميرفتي نه به االن  - 
 . با کي دعوا داري؟

 خودت يا کس ديگه ؟ 

 : موهايش کشيد و گفت کيان دستي ميان 

 . به تو ربطي نداره ... برو به کارت برس - 

خير سرمون داداش داريم . مثال داري براي هميشه ميريا .... اينهمه مهربونيتو کجاي دلم بذارم وقتي  - 
 نبودي ؟

 : خنديد و وارد اتاق شد و گفت 

ميترسم در نبودت ياد اين قيافه ي غراضه ت که بيوفتم بيشتر از نبودنت خوشحال بشم . بابا يه  - 
 جايي هم براي دلتنگ

 .شدنم بذار 

 کيان به عمق حرف هاي کيوان فکر کرد . در دلش زمزمه کرد 
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 ... حتما حرف دل بهار هم همينه .خودم با رفتارم زنجيردلش رو بريدم - 

ا فکر اينکه بعد از رفتنش او دل به کس ديگري بسپارد قلبش تير کشيد . اخم هايش در هم شد . ب 
 موهايش اسير چنگ

 . دستانش شد 

 : کيوان دستش را گرفت و گفت 

 .............. داداش چه کار کردي با خودتو و زندگيت ... هنوزم ميتوني - 

کيوان به جاي حرف زدن فقط سکوت کن و تنهام بذار ... من االن حوصله خودمم ندارم . نميخوام با  - 
 خاطره ي بد از هم

 . جدا شيم 

اي کاش جداشدني در کار نبود داداش ... نميدونم چيه اون غربت بيشتر از خانواده ت برات مهم بود  - 
 که به اين کار

 . راغب شدي 

انگار از خواب زمستاني بيدار شده بود . با هر حرفي که از برادرش ميشنيد بيشتر به عمق فاجعه اي  
 که در حال اتفاق

 . افتادن بود پي ميبرد 

اما غرور مردانه اش اجازه اعتراف به اين پشيماني را نميداد . دلش ميخواست اين حرفها را از زبان کس  
 . ديگري بشنود

 . هم نه ... چون باشنيدنش حتما رفتنش را کنسل ميکردشايد  

بايد ميرفت تا آن رشته هاي محکم اتصال را براي هميشه از قلبش جدا کند ... بايد ميرفت و ترقي  
 ميکرد و با دست پر

 .... برميگشت .بايد براي آن کسي که ، برايش مهم نبود بفهماند براي او هم بودنش مهم نبوده 

 بان عقل و قلبش باهم سکوت کردند . واقعا مهم نبود؟! پس چرا به اين روز افتاده بود ؟ز  

پس چرا يک جواب نيم خطيش حالش را دگرگون کرده بود . چرا ميخواست بخاطر شنيدن اينکه ديگر  
 براي او مهم نيست

 . دنيا را به هم بريزد 

چرا بي تفاوتي او آتش به جانش زده بود ؟ خيلي چراها در ذهنش جوالن ميداد . صداي زنگ گوشيش  
او را از عالم خود بيرون کشيد .با چرخاندن نگاهش درون اتاق گوشي را روي ميز کامپيوتر پيدا کرد .تازه متوجه 

 شد اصال متوجه بيرون رفتن کيوان



 

 
254 

 . از اتاق نشده بود 

 : نام آرميتا نفس عميقي کشيد و صدايش را صاف کرد .تماس را برقرار کرد و با لبخندي گفت با ديدن 

 سالم خانومي معلوم هست کجايي ؟ - 

 ! نه اينکه سراغمو ميگيري ! براي همينه نگران شدي - 

 . وبي کنبال من بخاطر اينکه روز آخريه با خانواده ت باشي خواستم مزاحمت نشم ... بيا و خ - 

 باورم شد که به فکر مني.... چکار ميکردي ؟ - 

 نگاهي به اطراف انداخت و لحظه اي فکر کرد بايد چه جواب دهد ... بگويد به بهار و خودش فکر ميکرد 

!. 

 انقدر سخت بود سوالم ؟ - 

 . نه ... سرم شلوغه گيج شدم . داشتم وسايلم رو چک ميکردم ببينم چيزي از قلم نيوفتاده باشه - 

 . آهان ... باشه پس من مزاحمت نميشم - 

 تو مراحمي خانومي ... راستي بنظرت تا چند وقت بايد تو ترکيه بمونيم ؟ - 

 . تا وقتي که سفارت جواب درخواستمون رو بده - 

ديروز از يکي از دوستام شنيدم پروسه ش طوالنيه ... ميگفت يکي از اقوامشون ميخواسته بره دوسال  - 
 . طول کشيده

 . صداي خنده ي آرميتا در گوشش پيچيد 

 .!چيه نکنه ميخواي جا بزني ؟ - 

 . نه فقط از عالفي بيزارم - 

 فعال کاري نداري؟نگران نباش رسيديم اونجا يه فکري ميکنيم .  - 

 . نه ... مراقب خودت باش . حيف که امشب نميتوني بيايي اينجا - 

 .در عوض از فردا ديگه يه لحظه هم از هم دور نيستيم ... پس تا فردا تو فرودگاه .بوس بوس - 

 . باشه عزيزم - 

 . بوسه اي که آرميتا برايش فرستاد لبخند روي لبانش نشاند . اين دختر پر از شيطنت و انرژي بود 

به خود نويد داد با دوري از اين خانه و خاطراتش بيشتر از قبل ، از وجودش و بودنش لذت ميبرد . آن  
 خاطرات

 . هالعنتي مانند ماري دور قلبش پيچيده بود . بايد رها ميشد ...ر  
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 : مادرش در اتاق را باز کرد و گفت 

کيان جان کاراتو رديف کن که تا يه ساعت ديگه که داييت اينا شامشون رو خوردن براي خداحافظي  - 
 بريم باال . ميدوني که

 . حال داييت بده ممکنه نتونه تا فرودگاه بياد 

چشم حتما... شما هم نميگفتين خودم به فکرش بودم ... راستي دايي بهروز هم تماس گرفت و گفت  - 
 با خانواده نميتونه

 . بياد فقط خودشو و زندايي ميان 

 . خب حق دارن بچه هاشون همه بايد برن به درس و دانشگاشون برسن - 

 . ميدونم خودش بهم گفت - 

 دوباره وسايلت رو چک کن اگه چيزي کم و کسر بود تا مغازه ها بازهستن بريم بخريم من ميرم تو هم - 

. 

 کيان لبخندي به دلواپسي هاي مادرانه اش زد و در آغوشش کشيد و پيشاني مادرش را بوسيد و گفت 

: 

 حرص نخورجايي که ميرم کوير و برهوت نيست که ، فوقش چيزي کم بود ميخرم . قربونت برم انقدر  - 

. 

 : اشک بهناز که تا آنروز کنترلش کرده بود سرازير شد و سرش را روي سينه ي پسرش فشرد وگفت 

من يه مادرم هميشه نگران بچه هامم . نميدوني تو دلم چه غوغاييه . تا به مقصدت نرسي صدبار  - 
 . ميميرم و زنده ميشم

فقط اميدوارم از اين رفتن پشيمون نشي مادر .... دلم به اين رفتن رضا نبود اما بخاطر اينکه تو به  
 آرزوهات برسي

 . صدام در نيومد 

قربون دلت برم مامانم .... قول ميدم همينکه خودم جاگير شدم و کارم رديف شد برات دعوت نامه  - 
 بدم بياي اونجا

 . اقامت داشته باشم رفت و آمد راحته همو ببينيم . وقتي 

 . بله رفت و آمد راحته اما هزينه هاش هم سر به آسمون ميزنه - 

 : کيان خنديد و مادرش را بوسيد و گفت 
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خدا بزرگه مطمئنم خودش روزي رسونه . فقط مامان هر وقت زنگ زدم با وکالتي که به بابا دادم اون  - 
خونه اي که خريده بودمو بفروشين و پولشو برام بفرستين . ميترسم االن با خودم ببرم تو ترکيه ازم بزنن . ميگن 

 . اونجا دزد بازاره

لهاي پشت سرت رو خراب کني . اين همه سال زحمت کشيدي کار خوبي کردي . اصال نبايد همه ي پ - 
 . و ذره ذره روي هم جمع کردي

 : کيان آهي کشيد و قلبش به فرياد آمد 

 «من خيلي وقته همه ي پل ها رو پشت سرم خراب کردم » 

خداحافظي  بعد از صرف شام همگي به سمت طبقه باال حرکت کردند . مادرش قبال خبر داده بود که براي 
 . ميروند

با باز شدن در به رويشان بهنام با لبخند روبرويشان قرار گرفت . از در فاصله گرفت و سالم کنان همه  
 . وارد شدند

بهرام با رنگ و رويي زرد با همه احوال پرسي کرد . با ديدن لبخند کيان دلش لرزيد ياد گذشته هاي  
 . خودش افتاد

 . در دل آرزو کرد عاقبت خواهر زاده اش در غربت شبيه او نشود 

کيان مانند فرزندان خودش برايش عزيز بود . به قول معروف روز زانوها و دوش خودش بزرگ شده بود  
 . از بچگي

 ................ آرزو داشت داماد خودش باشد . اما 

تعارفات معمول همه روي مبل داخل پذيرايي نشستند . جز حسرتش چيزي ديگر بر دلش نماند . با  
 کيان به اطراف نگاه

کرد . خبري از بهار نبود . بعد از اينکه سيني چاي توسط رؤيا بين همه چرخانده شد . آب دهانش را  
 : قورت داد و گفت

 دايي جان بهار نيست ؟ - 

 : بهرام لبخندي زد و گفت 

شرمنده پسرم امروز کارش زياد بوده خيلي خسته بود . شام نخورده خوابش برد . ما هم صداش  - 
 . نکرديم

 . اما االن بهنامو ميفرستم بيدارش کنه 

 . مزاحم خوابش نميشم - 
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تگي تو مراحمي پسرم . بهار نميدونست شما مياين باال همون که از در اومد تو ،رفت تو اتاق و از خس - 
 . بيهوش شد

 : رو به بهنام کرد و گفت 

 . باباجون برو خواهرتو بيدار کن . بگو بياد بيرون - 

بهنام چشمي گفت و به سمت اتاق خواهرش رفت . کيان با بي صبري منتظر باز شدن در اتاق بود .  
 . اما خبري نشد

 : خودش را به پرروئي زد و گفت 

دايي جان اگه ايرادي نداره خودم برم ازش خداحافظي کنم تا بيشتر از اين مزاحمش نشم . حتما  - 
 . خسته س

 : بهرام لبخندي زد و گفت 

 . شرمنده پسرم ميخواي بري ، برو - 

در دل بهرام چه ميگذشت از ديدن اين همه مهرباني و آقايي کيان و چقدر افسوس ميخورد براي از  
 ت دادن چنيندس

دامادي که هنوزم براي دخترش نگران بود و احترام قائل بود . او همين ظاهر کيان را ديده بود . حق  
 داشت که دوستش

 . داشته باشد . پسري که همه ي خانواده او را به مهرباني و مودبي ميشناختن آرزوي خيلي ها بود 

کيان با اجازه اي گفت از جا برخاست . قلبش چنان سر به طغيان برداشته بود که از رفتن پشيمان  
 . شده بود

عقلش نهيب ميزد برگردد اما پاي دلش او را پشت در اتاق کشاند . دستش را باال برد و ضربه اي به در  
 .زد

 . صداي بلند بهنام در گوشش پيچيد 

 . االن ميايم - 

با زدن ضربه ي بعدي در را باز کرد و داخل شد . بهار در حال صاف کردن لباسهايش روي تنش بود  
 . مشخص بود تازه از روي تخت برخاسته بود

به اندام ظريف و زيبايش خيره شد . حرکت دستش را روي لباسش دنبال کرد . وقتي دستش از حرکت  
 . ايستاد سرش به سمت باال کشيده شد

 : لبخند کمرنگي روي لبش نشست . آب دهانش را قورت داد و گفت 

 . ببخشيد مزاحم خوابت شدم - 
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بهار از اين حضور نا بهنگام معذب شد . به روسريش دست کشيد تا موهايش بيرون نريخته باشد .  
 حس بدي از

حضورش در آن اتاق داشت . ديگر او را محرم خود نميدانست روزي او برايش از هر کسي محرمتر و  
 . عزيزتر بود

 . خواهش ميکنم . صبر ميکردي خودم ميامدم بيرون - 

 : کيان رو به بهنام کرد و گفت 

 . بهنام جان ميتوني بري پيشه بقيه ما هم تا چنددقيقه ي ديگه ميايم - 

بهنام نگاه مشکوکي کرد و از اتاق بيرون رفت . بهار کنار پنجره رفت و در تاريکي شب به بوته ي گل  
 . سرخ خيره شد

 ............. قهري ؟ نميدونم چه جوري بگم ... خب ... من هم اشتباه کردم در اون سالها تو رو - 

 : دست بهار باال رفت و گفت 

 ... اگه اومدي خداحافظي - 

 : به سمتش چرخيد و با سردي تمام نگاهش کرد و گفت 

منم ميگم به سالمت . سفر خوبي در پي داشته باشي ... اما براي حرف ديگه اومده باشي من وقت  - 
 . گوش کردن ندارم

صدو هشتاد درجه تغيير داده کيان دلش از جا کنده شد . خشمي که در وجود بهار النه کرده بود او را  
 بود . ديگر از آن

بهار مهربان و دلسوز خبري نبود . انگشت شصتش را روي لبش کشيد . قدمي به سمتش برداشت و  
 به چشمان لرزانش

 : خيره شد و گفت 

اومدم بگم حاال که دارم براي هميشه ميرم منو ببخش . من خيلي فکر کردم و ديدم با عقايد هم  - 
 .............سازگار

 : بهار به سمت در اتاق گام برداشت و بي اعتنا به حرفش گفت 

ايشونو از طرف من از همسره هم عقيده و روشنفکرو ايده الت خداحافظي کن . سعادته خداحافظي با  - 
 . ندارم

از اتاق خارج شد . لبخندي ساختگي روي لبش نشاند . به سمت بهناز رفت . بوسه اي روي صورتش  
 . نشاند

 . سالم عمه ... شب بخير . ببخشيد انقدر خسته بودم ، نفهميدم کي خوابم برد - 
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 : بهناز مانند گذشته مهربان نگاهش کرد وگفت 

 نهمه خسته ميکني دختر، مگه احتياج به اين کار داشتي ؟خب چرا خودتو اي - 

 . عمه گاهي کار کردن به آدم انگيزه ي زنده بودن ميده - 

همزمان کيان هم از اتاق بيرون آمد و حرف بهار مانند خاري در قلبش فرو رفت . ميدانست تغييرات  
 رفتاريش همه

بخاطر رفتار خودش بود اما هنوزم دلش بي اعتنايي او را نميخواست . سرش را پايين انداخت و کنار  
 . داييش نشست

بهار نگاهش روي کيميا چرخيد که با ناراحتي به کيان نگاه ميکرد . ميدانست چقدر به او وابسته بود .  
 اين دوري براي او

 . م حال خوشي نداشتکه خواهرش بود راحت نبود . بهناز ه 

مطمئن بود هيچ کدام از خانواده ي عمه اش از اين رفتن خوشحال نيستن . حتي در نگاه کيان هم  
 . ترديد را ديده بود

 . دقايقي بعد کيان از جا برخاست و متعاقب او همه از جا برخاستند 

 : بعد از خداحافظي از همه روبروي بهار ايستاد و گفت 

 . به اميد ديدار - 

هر کاري کرد نتوانست از کلمه ي خداحافظ در برابر بهار استفاده کند . تنها کلمه اي که به زبانش آمد  
 و خواست قلبيش بود

 . همان اميدي بود که خودش با دست خودش از خودش گرفته بود 

 .به اميدديدار - 

 : ندي زد و گفتنگاهش که روي بهار ثابت ماند بهار پوزخ 

 . خداحافظ ... بازنده - 

از روبرويش کنار رفت و با خداحافظي از بقيه که کنار در ايستاده بودند به اتاقش برگشت . روي تخت  
 . دراز کشد و به سقف خيره ماند . تا حدي دلش آرام گرفته بود وقتي نگاه درمانده ي کيان را ديده بود

بدون تصميم قبلي گوشي را برداشت و صندوق پيام را باز کرد . ميخواست براي هميشه پرونده ي اين  
 . عالقه ي مسخره را در دلش ببندد و به فراموش خانه ي ذهنش بسپارد . اما بايد قبلش خودش را آرام ميکرد

 . با باز شدن صفحه ي پيام شروع به تايپ کرد 
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... چون نشون دادي بازنده ي بدي هستي . در حالي که فکر ميکني بردي ، نميفهمي هيچ وقت قمار نکن - 
 . تمام داشته هايت را با هم باخته اي

انگشتش را روي ارسال نرفته برداشت . زود بود براي ارسالش لبخندي از روي بدجنسي زد و گوشي را  
 .کنار تخت گذاشت

 . نفس راحتي کشيد 

حرفهاي آرميتا با اينکه در آن لحظه عذابش داده بود اما بعد از آن خواب ، آرامش برعکس تصورش  
 . عجيبي حس ميکرد

نميدانست اين از آثار حرف هاي او بود يا اينکه حس کرده بود کيان در اين ميان بازنده ي اصلي بود و  
ش او را دوست ميداشت . اما دلش خنک شده بود . کيان کسي رو از دست داده بود که حتي بيشتر از خود

 خودش کسي را از دست داد که فقط

 . به او حس ترحم داشت 

در کل کيان چيز بيشتري از دست داده بود . او فقط يک دلسوز از دست داده بود . که ميتوانست  
 نداشتش را به مرور با

ديگري پر کند . دوباره حرفهاي درون کافه که روبريش نشست و با شقاوت به صورتش کوبيد را به ياد  
 . آورد

از خدا خواسته بود کاري کند آن حرفها فراموشش نشود . تا هر وقت کيان را ديد آن حرفها سدي شود  
 . ميان او و خودش

 . وزي خدا مجالش دهد تا به کيان پاسخ مناسبي دهدچه مؤثر بود آن حرفها ...که آرزويش شده بود ر 

با افکار درهم پلکهايش سنگين شد . خواب مهمان چشمان خسته اش شد و دوباره به آغوش خواب  
 . باز گشت

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

برعکس تصورش بهرام و رؤيا براي بدرقه آمده بودند . اما هرچه منتظر مانده بود بهار از خانه خارج  
 نشده بود . با عذر خواهي

 .بهرام بابت مشغله ي زياد بهار فهميد ديگر بهارش بهار نيست و به پاييز بيشتر شباهت دارد 

گرفته ي آرميتا که کنار پدرش ايستاده بودفکر بهار  در سالن انتظار فرودگاه امام با ديدن صورت جدي و 
 را پشت سر

 . گذاشت . به سمتش رفت و با گرفتن دستش لبخند روي لبش نقش بست 

 سالم خانومي خوبي؟ - 
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 سالم . ممنون تو خوبي ؟ - 

 تو خوب باشي منم خوبم ... چرا پکري ؟ - 

 چيزي نيست . ديشب خوب خوابيدي ؟ - 

 : کيان با ظاهر سازي خنديد و گفت 

راستش نه ... بعد از چند ماه وقتي کنارم نبودي خوابم نمي برد ... راستي آرشام کو ؟ نمي خواد براي  - 
 . خداحافظي بياد

 : اشک در چشمان آرميتا حلقه زد و گفت 

 خونه ... نميدونه چقدر دوسش دارمقهره ... کيان هر کاري کردم ديشب حاضر نشد منو ببينه ... دلم  - 

. 

 : کيان با ناراحتي سرش را روي سينه اش گذاشت و گفت 

غصه نخور ... نميدونم اون چرا با من انقدر مشکل داره . دور که بشي دلتنگ ميشه و راحتتر تن به  - 
 . آشتي ميده

 : آرميتا سرش را عقب کشيد و گفت 

 . اميدوارم فاصله باعث بشه دلش تنگ بشه و منو ببخشه - 

 . کيان به چشمان اشکيش نگاه کرد . براي اولين بار معصوميت نگاه بهار را در آن چشمان خمار ديد 

با شنيدن صداي آالرم گوشي از رسيدن پيامي باخبر شد . کمي از آرميتا فاصله گرفت . با ديدن نام بهار  
 توقع تعجب کرد .

 . فرستادن پيام خداحافظي را نداشت . لبخند روي لبش عميقتر شد . پيام را باز کرد 

با خواندن پيام هر لحظه فکش بيشتر منقبض ميشد . دستانش مشت شد . در دلش غوغايي بر پا  
 . شد . منظور بهار را درک کرده بود . چشم از روي صفحه ي گوشي بر نمي داشت

صداي بلندگوي فرودگاه که انها را براي انجام مراحل پرواز فرا ميخواند به سمت آرميتا رفت .  با شنيدن 
 آرميتا سرش

به خداحافظي با پدرو پدربزرگش گرم بود . بعد از خداحافظي از همه ي خانواده به سمت گيت پرواز  
 . حرکت کردند

بعد از دقايقي روي صندلي کنار هم نشستند . نفس عميقي کشيد . در خيالش تا رهايي ساعاتي بيش  
 . نمانده بود

 . برعکس تصورش ديگر آن شور و شوق اوليه را نداشت اما بي ذوق بي ذوق هم نبود 
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جهش به آرميتا سعي کرد تمام خاطراتش را با اين پرواز براي هميشه به دست فراموشي بسپارد . تو 
جلب شد .در حال پيام دادن بود .بي اراده سرش به سمت گوشي خم شد . کنجکاو شده بود در اين لحظات 

 . آخر که بايد گوشي هارا خاموش ميکردند به چه کسي پيام ميدهد .تنها نوشته اي که ديد اين بود

 .... حاال نوبت خودته تا - 

رميتا سريع گوشي را کنار کشيد روي کلمه ي سند دست کشيد . با افتادن سايه اش روي گوشي آ 
 گوشي را روانه ي

 : جيبش کرد . با دست پاچگي محسوسي لبخند زد و گفت 

 . به آرشام پيام دادمو خداحافظي کردم .ديگه بايد گوشي ها رو خاموش کنيم - 

 : کيان به حالت صورت آرميتا و لرزش صدايش بيشتر مشکوک شده بود اما به روي خود نياورد و گفت 

 .خوب کردي نبايد بذاري بينتون فاصله بيفته . تو کار خودتو بکن تا اونم به راه بياد - 

م چيزي بود در دلش تخم شک کاشته شد اما با خويشتن داري به روي خود نياورد . فهميد در آن پيا 
 . که نبايد او ميفهميد

همين موضوع او را به شدت حساس کرد . اما با گرفتن دستش توسط آرميتا و ديدن نگاه مشتاقش تا  
 حدي دلش آرام

 . شد و خود را به دست تقديري سپرد که خود رقم زده بود 

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

. غم غريبانه اي خانه را در برگرفته بود . از خانه ي طبقه  دو روز بود از رفتن کيان و آرميتا گذشته بود 
 ي پايين هيچ صدايي

 . بيرون نمي آمد . حتي کيوان هم شبها ديرتر از هميشه بر ميگشت 

بهرام از گذشته غمگين تر و درونگراتر شده بود . تنهاحرفي که ميزد ، جواب سالم و خداحافظي  
 . اطرافيانش را ميداد

 . مدام به صفحه ي تلوزيون چشم دوخته بودوبي حرکت گوشه اش نشسته بود 

 . با صداي زنگ گوشيش ، بي تفاوت گوشي را برداشت وجواب داد 

 : بعد از قطع تماس بهار را صدا زد و گفت 

 . دخترم بيا - 

بود و قصد حرف زدن داشت ذوق  بهار از اتاق بيرون آمد . از اينکه بعد از مدتها پدرش او را صدا زده 
 زده شده بود . با شوق
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 : گفت 

 . بله بابا - 

 : پدرش از شادي او در عجب بود برايش سوءتفاهم شد و با اخم گفت 

 چيه از وقتي کيان رفته خوب شنگول شدي!! ... جاتو تنگ کرده بود ؟ - 

 : بهار جا خورد . از اين بي انصافي اشک در چشمانش حلقه زد و گفت 

 . نه ... از اين خوشحال بودم بعد از چند روز يادتون اومد دختري هم دارين که صداش بزنين - 

 : با ناراحتي روي برگرفت و به سمت اتاق برگشت .بهرام از ناراحتيش ، ناراحت شد . سريع گفت 

 . اي من قهر نکن کارت داشتمحاال بر  - 

 : بهار به سمتش برگشت و گفت 

 . قهر نيستم دلخورم - 

 از چي دلخوري ؟ - 

اينکه شما کيانو از من که دخترتونم بيشتر دوست دارين . من نباشم تو خونه عين خيالتون نيست  - 
 اما کيان که رفت ديگه

 . با هيچ کدوم از اهل خونه حرف نميزنين 

 : بهرام لبخندي پر از درد زد و گفت 

 . بيا بشين کنار من ببينم ...از کي تو حسود شدي من خبر ندارم - 

 : بهار از لفظ حسود خجالت کشيد . بي گاليه کنار پدرش نشست و گفت 

 . من حسود نيستم اما رفتار شما اين جور نشون ميده - 

 : بهرام روي موهايش دست کشيد و گفت 

براي اينکه منو هنوز نشناختي . من کيان رو مثل تو و بهنام دوست داشتم . براي همين آرزوم بود  - 
 دامادم بشه . پسر به

ت و از خانوادش هم گذشت و آواره ي غربت اون خوبي و مهربوني... با کاري که تو کردي دلش شکس 
 . شد

بهار در دلش کلي ناسزا بار کيان متظاهر کرد و سرش را پايين انداخت . سکوت بهتر از جروبحث بود  
 . پدرش به اندازه ي
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کافي ناراحتي روحي و جسمي داشت . نميخواست با پيش کشيدن گذشته اي که ديگر بر نميگشت  
 قلب ناسورش را

 . از طپش بياندازد 

 : بهرام نفس عميقي کشيد و گفت 

تا يادم نرفته خواستم بگم االن پسرداييت زنگ زد و گفت ؛ قراره تا دوساعت ديگه با پدر بزرگت برن  - 
 بهشت زهرا اگه منو

 . تو هم راغب باشيم با اونا بريم 

بهار در ذهنش حرف پدرش را حالجي کرد ... آرشامي که از آن شب به بعد واقعا مانند يک راننده ي  
 ! آژانس رفتار ميکرد و بدون هيچ حرفي او را به خانه ميرساند و ميرفت قرار رفتن به بهشت زهرا گذاشته بود

 . نه بابا حالم خوب نيست حوصله ندارم - 

 : کرد و گفتبهرام با تعجب نگاهش  

واقعا دلت نميخواد بري ؟ خودت ميدوني من نميتونم تا يه مدت رانندگي کنم . اگه دلت تنگ شده  - 
 . بيا بريم . منم ميرم

 : بهار با ناراحتي گفت 

نه بابا ... دلم تنگ نميشه ... نميدونم شايد دختر بديم ... اما دلم به نبودنش عادت داره . اوايل برام  - 
 سخت بود اما بعد

 . برام مثل گذشته عادي شد 

 : به گريه افتاد و گفت 

 . حس ميکنم دارم سنگدل ميشم . ديگه هيچ کس و هيچ چيز تو اين دنيا برام ارزش نداره - 

بهرام با افسوس به دخترش خيره شد . خودش ميدانست بيشتر حال خرابش به خاطر رفتارهاي او  
 بوده و هست . دستي

 : با مهر روي سرش کشيد و گفت 

 !به نظرم تو سنگدل نشدي بيشتر دلخوري ... از همه نه... اما از منو مادرت دلگيري ... درسته ؟ - 

بهار اشکش چکيد . چه خوب پدرش درد درونش را فهميده بود ... پس چرا زماني که به کيان جواب  
 رد داد غم چشمانش

را نديد و دردش را نفهميد ؟چرا گاهي چشم و دل اطرافيانمون به خواب غفلت ميرود و بعضي وقتا  
 . بينهايت هوشيار است
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 . فت . صداي پدرش نزديک در اتاق متوقفش کردسرش را پايين انداخت و به سمت اتاقش ر  

 . هر وقت خواستي ميتوني بيايي پيشم و درددل کني - 

 : بهار با درماندگي نگاهش کرد و گفت 

 . خودم خوب ميشم بابا ، نگران نباشين - 

به اتاقش پناه برد و روي تخت دراز کشيد . نگاهش روي گوشي لغزيد . ديگر هيچ پيامي از کسي که  
گفته بود هميشه کنارش ميماند و بايد تحملش کند ، نرسيده بود . به اين يقين رسيده بود همه تا يه جايي 

 . همراهش هستند اما از يه جايي همه از او دوري ميکنند

 . بود يا از اطرافيان يا ايراد از او 

به اطرافيانش که نگاه کرد ديد ، به هر که اين حرف را بزند ميگويد مگر ميشود همه بد باشند و تو خوب  
 !!!؟

حتما ايرادي در خودش بود که کسي را نميتوانست براي هميشه به سمت خودش بکشاند . وگرنه آرميتا  
 با سه ماه ديدار

 ...! وانسته بود قلب کيان را تسخير کرده بودجسته و گريخته ، ت 

 : بي خيال فکر کردن شدو زير لب گفت 

 . بهتر که کسي دورم نباشه... اينجور نه وابسته ميشم نه از رفتنشون دلگير ميشم - 

داشت به اين عقيده ميرسيد ، گاهي بايد تسليم تقدير و سرنوشت بود و براي نداشتن جذابيت ،  
 . خودش را به آب و آتش نزند . چون جذابيت ذاتيست و او از اين مقوله بي نصيب است

زماني که پدرش با بهنام از حياط ميگذشت ديد که آرشام وارد حياط شد و با احوال پرسي گرمي زير  
 . بازوي پدرش را گرفت و از در حياط خارج شد

پيش خود فکر کرد چه خوب شد که نرفت . الاقل در نبودش احتياج نبود آرشام مدام اخمهايش را در  
هم بکشد . او از مرداني که اخم ميکردنند بيزار بود . براي همين عاشق کيان شد . کيان خيلي مهربان بود و تا 

 قبل از آن کافه رفتن

 . هيچ گاه به او اخم نکرده بود 

دلش براي گذشته هاي خوب هم تنگ نميشد . حس ميکرد از هر چه حس خوب بود، تهي شده است  
 .درون قلبش

 .سياه چاله اي عميق حس ميکرد که هيچ اميدي به نور و روشنايي نداشت 

 ********************** 
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صبح با اينکه زود بيدار شده بود اما اسير بهنام شده بود . صبح تازه يادش افتاده بود چند سوال  
 رياضيش را نتوانسته بود

 . جواب دهد . بهار سريع برايش حل کرد و بدون خوردن صبحانه از خانه بيرون زد 

گذشت . کيوان با ديدن ساعت رو  کيوان در حال باز کردن در حياط بود . سالم آرامي کرد ، از کنارش 
 : به بهار کرد و گفت

 ديرت نشده ؟ - 

 . چرا بهنام اسيرم کرده بود . ببخشيد بايد برم خداحافظ - 

 . از در که عبور کرد صداي کيوان پايش را به زمين ميخکوب کرد 

 . صبر کن بهار خودم ميرسونمت - 

 : ايستاد و نفس زنان گفت 

 . ممنون ... تاکسي ميگيرم - 

 : کيوان به سمتش رفت . سرش رو به پايين بود . بدون انکه نگاهش کند با دلخوري گفت 

درسته ديگه منو پسرعمه ي خودت نميدوني الاقل به اندازه ي راننده ي تاکسي برام ارزش قائل شو  - 
 . ... صبر کن االن ماشينو بيرون ميارم

وري کيوان ناراحت شد . همان جا ايستاد تا کيوان ماشين را از حياط بيرون آورد .با بسته بهار از دلخ 
 . شدن در... کيوان در جلو ماشين را باز کرد و تعارف کرد

بهار نشست . احساس خجالت ميکرد . ماهها فاصله اي که بينشان افتاده بود آن صميميت گذشته را  
 . از بين برده بود

 ل دختر دايي فراري از خانواده چطوره ؟ خوبي؟احوا - 

 : بهار به خيابان خيره شد و به آرامي گفت 

 . ممنون ... من فراري نبودم رفتارهايي که ديدم مجبورم کرد کناره بگيرم - 

 آهان ... حاال چرا نگاهتو ميدزدي ؟ - 

نيم نگاهي به کيوان کرد و سکوت را بهتر دانست . کيوان با سکوت او ضبط را روشن کرد و بي هيچ  
 حرفي او را به شرکت

 : رساند . زماني که ايستاد قبل از پياده شدن بهار به روبرو خيره شد . گفت 

شه . تا اون زمان هر با رفتن کيان کم کم اوضاع خانواده آروم ميشه و مامان دلش باهات صاف مي - 
 .......... کاري داشتي روي من حساب کن . االن مامان از رفتن کيان دلش خونه و تو رو مقصر ميدونه
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 . بهار با ناراحتي ميان حرفش پريد 

اي بابا چرا برادر تو هر کاري انجام ميده گردن من ميوفته . مگه من چه گناهي کردم که بايد تاوان  - 
 . اونو بدماشتباهات 

 ............. عمه بجاي اينکه دنبال مقصر بگرده دنبال اين باشه ببينه گل پسرش براي رفتن چه کارا که 

 : با دست دهانش را گرفت . کيوان با ناراحتي نگاهش کرد و گفت 

کي ميخواي زبون باز کني و بگي .... خودت ميدوني من از همه چيز خبر دارم . پس مخفي کاري تا به  - 
 !کي؟

 : بهار دلخور نگاهش کرد و گفت 

 ! تو که ميدوني چرا لب باز نميکني تا مادرت بدونه چه گل پسري تربيت کرده - 

بار که خواستم از تو دفاع کنم متهم شدم .... حاال  براي اينکه در اين موضوع من هيچ کاره ام . يک - 
 هم برو داره

 . ديرت ميشه 

 : بهار با کنجکاوي نگاهش کرد و گفت 

 !به چي متهم شدي ؟ - 

 : کيوان به ماشين هاي در حال گذر نگاه کرد و گفت 

بهار گذشته رو رها کن و به زندگيت بچسب . اين روزا مثل يه طوفان ميمونه که باالخره فروکش ميکنه  - 
 . پس طاقت بيار

 . و به حرف هيچ کس محل نذار 

 : بهار با حرص گفت 

 متهم به چي شدي کيوان ؟ - 

 . بسه بهار ... من يه غلطي کردم برو پايين داره ديرم ميشه - 

 . نميرم تا نگي - 

 : کيوان کالفه دست پشت گردنش کشيد و گفت 

مامان فکر کرد من از اين اتفاق خوشحالم و دارم زير پاي کيانو خالي ميکنم . تا ... بهار اين حرفو  - 
 . نشنيده بگير و برو

 نامرد چيزي نگفت ؟ يعني مادرت فکر کرده من و تو به کيان پشت کرديم ؟!... واي خدا .... کيان - 
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کيوان سرش را به چپ و راست تکان داد . تازه بهار ميفهميد اين کناره گيري کيوان تا وقتي کيان بود  
 .براي چه بود

 : با ناراحتي گفت 

اي کاش تو جرأتت بيشتر از برادرت بود و هر چي فهميدي رو ميگفتي و بهشون ثابت ميکردي هيچ  - 
 حسي بين

 . ما نيست 

کيوان اخم هايش در هم رفت . دختر روبرويش چه ميدانست در دل او چه ميگذرد . در گير خانواده اي  
 شده بود که همه

پر از بغض وکينه شده بودند . اما هيچ کس در اين ميان از هواي دل او خبر نداشت که مدتها بود  
 . باراني بود

 : ي گفتبا تاسف از حرف بهار به آرام 

 . من مثل کيان نيستم ... براي همين نميتونم حرفي بزنم . حاال برو پايين که ديرمون شد - 

 : بهار با ديدن ساعت سريع در را باز کرد و گفت 

 . ممنون که بخاطر من راهتو دور کردي . من به عمه چيزي نميگم تو هم نگو تا حرفي برامون در نياد - 

کيوان پوزخندي زد و با بوق کوتاهي که برايش زد حرکت کرد و ميان ماشينهاي در حال حرکت گم شد .  
ناراحت از تفکرات عمه اي که مدام او را متهم ميکرد، آهي کشيد و وارد شرکت شد . به منشي سالمي کرد و 

 . وارد اتاق کارش شد

خورد . با ديدن نام آرشام اخم هايش در هم  در حال جابجايي نقشه هاي جديد بود که گوشيش زنگ 
 رفت . با سالم سردي

 . منتظر شد تا او حرفش را شروع کند .او هم بدون حاشيه رفتن شروع کرد 

 چرا ديروز با پدرت نيومدي ؟ - 

 : دلش جنگيدن با اين برج زهر مار را ميخواست . محکم و بدون لرزش صدا گفت 

 . يامدوست نداشتم ب - 

 ... از کي تا حاال ... تو اين مدت که هر هفته با من ميرفتي بهشت زهرا - 

گفتم دوست نداشتم بيام . بابا رو که انقدر دير برگردوندي که نيومده رفت تو اتاق خوابيد . چي بهش  - 
 . گفتي که انقدر ناراحت بود

 . ميخواستي باشي تا بفهمي چي گفتيم . من اهل گزارش دادن نيستم - 
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 . اما خوب بلدي گزارش بگيري - 

 : با لحن پر از دلخوري گفت 

 . منتظر باش تا بيام دنبالت 5اگه بلد بودم کارم به اينجا نميکشيد ... ساعت  - 

حن ناراحتش پوفي کشيد و سرگرم کارش شد . بدون خداحافظي تماس را قطع کرد . بهار دلخور از ل 
در دل دعا ميکرد کاش پدرش زودتر به شرکت برميگشت . تا اين راننده ي بي جيره و مواجب و اخمو او را هر 

 . روز همراهي نکند

 . ضربه اي به در خورد با بفرماييدش هيکل مردجواني در آستانه ي در ظاهر شد 

يد پسر مهندس نادريه او را از دور ديده بود و ميشناخت . سرش را پايين سرش را که باال گرفت فهم 
 : انداخت و گفت

 !امرتون ؟ - 

 پسر نادري هستم .کارمند جديد توئي ؟ - 

 : بهار بدون توجه به او به شماره ي روي کشوها نگاه ميکرد . در همان حال گفت 

 بله . کاري داشتين ؟ - 

 از کامپيوتر هم سر در مياري؟ - 

 . بله ... مشکلي پيش اومده - 

 . آره سيستم باال نمياد . بيا يه نگاه بنداز ببين ميتوني درستش کني - 

 چشم تا چند دقيقه ديگه ميام . کدوم اتاقه ؟ - 

 . اتاق پدرم - 

با گفتن چشم در بسته شد . بهار با جديت نقشه ها را در کشوهاي مربوطه گذاشت . نگاهي به  
مانتويش کرد روي آن دست کشيد و موهاي بيرون آمده از مقنعه را داخل فرستاد و به سمت اتاق آقاي نادري 

 . رفت

دري به تنهايي در اتاق تعجب ضربه اي به در زد . با شنيدن بفرمايين وارد اتاق شد . با ديدن پسر نا 
 . کرد . همان طور ايستاد

 . چرا نمياي نزديک ... بيا ببين چرا صفحه اي که ميخوام باز نميشه - 

 : بهار با ترديد گفت 

 من اجازه ندارم بدون اجازه ي آقاي نادري دست به سيستمشون بزنم . خودشون کجان ؟ - 

 : پسر نگاهش را تيز کرد و گفت 
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 . فکر کردي کي هستي که بايد براي تو توضيح بدم ... بيا اين جا ببينم - 

با قدمي به سمت بهار او را با چشمانش به سمت ميز هدايت کرد . بهار با ديدن صفحه اي که روبرويش  
 روشن بود به

 : سمت پسر عصباني رئيسش نگاه کرد و گفت 

 . خوبه خودتون ميبينين اين صفحه با کد باز ميشه . بايد رمز داشته باشين - 

پسر او را با کمي هل دادن روي صندلي چرخان پشت ميز انداخت و باالي سرش خيمه زد . با حرص  
 : گفت

 .انقدر خنگ نيستم ندونم چي ميخواد منم رمزشو ميخوام - 

 : بهار با ترس نگاهي به صورت سرخ از عصبانيتش کرد . کمي خودش را عقب کشيد و گفت 

 . اما ... اما من ... رمزشو ندارم - 

 . پيداش کن - 

 : بهار چشمانش را از فرياد پر از خشم او بست و گفت 

 . نميتونم ... من اينکاره نيستم - 

 : يک کرد واز کنارصندلي روي بدن او سايه انداخت و گفتپسرک بيشتر خودش را به او نزد 

 . تالشتو بکن . ميدونم که ميتوني - 

 . بهار به چشمانش خيره شد نفرتي که در چشمان پسر بود دلش را لرزاند با تعجب لب زد 

 .............. از کجا ميدوني ؟ من واقعا بلد نيستم... من بيشتر - 

 : پوزخندي پر از اطمينان روي لبان پسرک نشست و گفت 

 . بهار فرهمند شاگرد عزيز دردونه ي استاد کريمي مگه ميشه يه هکر نتونه يه رمز ساده رو پيدا کنه - 

 : بهار خشکش زد پسرک از او چه ميدانست ...با حيرت گفت 

 . کن نه ... من ...من اوني که فکر ميکني نيستم . باور - 

 : سر پسر نزديکتر شد و گفت 

 . اون پسرعمه تم خوب يادمه هميشه دم دانشگاه پالس بود تا پرنسس شو کسي ندزده - 

بهار احساس خطر کرد . به خودش حرکتي داد تا از روي صندلي بلند شود اما دستان پسرک دو طرف  
 : صندلي را گرفت و او را به سمت خود چرخاند . با نگاهي دقيق در چشمان بهار گفت

 !منو شناختي ... بهار فرهمند ؟ - 
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ود . باورش نميشد او همان باشد که با صداي گنگي در سرش شروع به نجوا کرد . اما او ... خودش ب 
خرابکاري در سايت دانشگاه از دانشگاه اخراج شد . اما او که مهندسي برق خوانده بود .اسمش آن روزها در 
دانشگاه ورد زبان همه ي دانشجو ها بود . سيروان نادري ... او را از کجا مي شناخت ؟ آنها که باهم همرشته 

 . نداشتند . خودش او را از راه دور به لطف خرابکاريش شناخته بودنبودند و با هم برخوردي 

 : خنده ي عصبي سيروان روي اعصابش خنج ميکشيد . با اخم گفت 

 چي از جونم ميخواي ؟ - 

 . يه رمز ... همين يه بار - 

ر از شرارت بهار خواست از جا بلند شود که دستان سيروان روي شانه اش نشست و با پوزخندي پ 
 : گفت

 . اصال جا نداره ... بايد همکاري کني . تا رمز و پيدا نکني همينجا مهمون مني - 

 : بهار نگاهش به سمت در رفت . آب دهانش را قورت داد و گفت 

 . تو نميتوني تو محيط کار اين طور با من برخورد کني - 

صداي قهقهه ي بلندش گوشش را آزار ميداد . با دست روي گوشش را گرفت . حس ميکرد هر لحظه  
به مردن نزديکتر ميشود . اميدش به اين بود که در ساعت کاري قرار دارند و او همه ي حرفهايش از روي تهديد 

 . است و بس

تي که ساعت کار گذشت در شرکتو قفل چرا نميتونم به منشي گفتم کارمندا رو زودتر مرخص کنه . وق - 
 . کنه و بره . امروز هم پدرم برنميگرده شرکت

بعد از مکثي نگاه پراز خشمش را روي صورت او چرخاند و آب دهانش را قورت داد و با لحن چندشي  
 : گفت

 . خب ميبيني که همه چيز مهيا و آماده ست تا من به خواسته م برسم - 

 چرا ؟ ... چرا اينکارو ميکني ؟ - 

اونش به تو ربطي نداره . اما اينکه تو اينجايي از خوش شناسيه منه . اگه ديشب بابا از دهنش در  - 
 نميرفت و تعريفتو

 . تو خونه نميکرد من بايد مدتها دنبال يکي مثل تو ميگشتم 

 . اما من کاري نميکنم که به ضرر شرکت باشه - 

 . ميکني ... چون من ميخوام - 

 : بهار با تعجب به چشمان شرورش نگاه کرد و گفت 

 . چرا ميخواي به پدرت ضربه بزني - 
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 : خنديد و کمي از او فاصله گرفت . با شيطنت نگاهش کرد و گفت 

 فيلم پليسي زياد ميبيني ؟ - 

انقدر کودن نيستم که ندونم داشتن اطالعات محرمانه ي پدرت رو براي خدمت به اون نميخواي وگرنه  - 
 از خودش رمز رو

 . ميگرفتي . اما چراشو نميدونم 

 . نبايدم بدوني . پدر که پدري بلد نباشه همون بهتر که نباشه - 

 : دوباره به او نزديک شد و گفت 

ک ربع به پنجه . بهتر در اين زمان کوتاه رمزو پيدا کنيو با من يک به دو نکني ... وگرنه ببين االن ي - 
 شرکت تعطيل بشه

تضمين نميدم فقط با خواهش و دستور دادن باهات حرف بزنم ... چه بسا در تنهايي و سکوت اينجا  
 ... خودت که ميدوني

 ... چي ميخوام بگم ... شيطونه ديگه ... دست منم نيست 

بهار با ترس آب دهانش را قورت داد . زبانش قفل شده بود . نميدانست بايد چه کار کند . هر کاري  
 ميکرد دودش در چشم

 . خودش ميرفت 

راي شرکت بدترين اتفاق با باز شدن رمز ، او ميتوانست به تمام پروژه هاي مهم دست پيدا کند . اين ب 
 . ميتوانست باشد

 . تنها کسي هم که مجرم شناخته ميشد او بود 

اگر انجام هم نميداد باز او بود که از خشم و نفرت اين مرد صدمه ميخورد. اما نميدانست اين خشم و  
 نفرتي که در چشمان

 . او غوغا ميکرد از چه سرچشمه ميگرفت 

 . صداي پر از خشمش را کنار گوشش شنيد . به طوري که مجبور شد خودش را جمع کند 

 . لعنتي بجم ... وگرنه من آدمي نيستم بتونم خوددار باشم - 

لرز به جانش افتاده بود . از اين حرف چندش آور دانه هاي عرق روي ستون فقراتش نشست . با  
 : درماندگي و لرز گفت

 . ؟ ... من که کاري به کار کسي نداشتم چرا من - 
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با اين حرف ناگهان خنده ي بلندي در اتاق پيچيد . صندلي را چرخاند و با نفرت تمام به صورت بهار  
 خيره شد و دستش

 : را روي صورتش کشيد وگفت 

اد تهي مغزت کمک فنچ کوچولو يادت رفته با کمک تو بود که کار من لو رفت ... اگه تو به اون است - 
 ..... نميکردي

بهار با ترس ميان حرفش پريد بايد خودش را تبرئه ميکرد . او طاقت تاوان پس دادن را نداشت .  
 . مطمئنا با کينه اي که در چشمان او ميداد نابود ميشد

من نميدونم تو اون زمان چه هدفي از کارت داشتي اما من فقط به خواست استادم نشستم پشت  - 
سيستم تا بفهمم چه کسي باعث اون اختالله . اما با خرابکاري که تو کرده بودي خود استاد متوجه کاراي تو شد 

 . من هنوز دانشجو بودم و هيچ

 حاليت ميشه يا نه ؟تجربه اي نداشتم . خود استاد فهميد ...  

چشمان به خون نشسته ي سيروان از روي صورتش برداشته شد . چند قدم فاصله گرفت . به سمت  
 . پنجره ي اتاق رفت

 . انگار با خودش حرف ميزد 

 . نابودم کردي نابودت ميکنم - 

ي همين وقت را تلف نکرد صداي زنگ موبايلش اميد را در دلش زنده کرد . ميدانست آرشام است . برا 
 . تا سيروان به او نزديک شود دستش را روي عکس گوشي سبز رنگ کشيد

 . آرشام کمکم کن - 

گوشي از دستش پرت شد و روي زمين به هزار تکه تبديل شد . خنده ي پر از شرارتش لرز به جانش  
 . انداخت

احمق خودت نخواستي از فرصتت استفاده کني . مطمئن باش تا اون مردکي که پشت تلفن بود  - 
 خودشو به اينجا برسونه

 . من کارمو با تو تموم کردم 

 : بهار از ترس چانه اش به لرز افتاد و به سکسکه افتاد . با لکنتي که دچارش شده بود گفت 

 ... ب...بخدا...دا...دا..داري - 

بازوانش که در دستان پر قدرت مردانه اش اسير شد . ناخواسته جيغي از ته دل کشيد . سيروان با  
 خشم لبهايش

 : را به سمت گوشش برد و گفت 
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هر چي ميخواي جيغ بکش . پولي که تو جيب منشي شرکت داره پشتک وارو ميزنه در اين اتاقو تا  - 
 . وقتي من بخوام بسته نگه ميداره

بهار نابودي خودش را باور نداشت . مگر آدمي به اين خبيثي هم وجود داشت؟! او که با اين پسر هيچ  
 . صنمي نداشت

خرابکاري او در دانشگاه بعد از يکسال چنين عواقبي دارد ! اتفاقي که او چه ميدانست درست کردن  
 ماهها بود اصال

 . به يادش هم نبود 

او چگونه فهميده بود کار او بوده و چرا حاال براي انتقام آمده بود ؟.تنها راه نجاتش را سرگرم کردن او  
 ميدانست . حتما تا

به بودن او خوش بود . کسي که با تمام بديهايش ، مراقبش بود . آن زمان آرشام هم ميرسيد . دلش  
 از ته دل خدا را براي

 . بودنش شکر ميکرد 

دست سيروان بازويش را کشيد . از جا پريد . دستانش را باال آورد و فاصله اي بين خودش و او ايجاد  
 کرد و با نا اميدي و

 : نفس زنان گفت 

 . باشه ...هر ...چي.. تو بخواي ...رمز و پيدا ميکنم . فقط... آروم باش - 

 : سيروان دستش را کشيد و اورا روي مبل پرت کرد و گفت 

اون کار براي بعد از اينکه خشم من بخوابه . وقتي پا رو دم يه شير خشمگين ميذاري بايد تاوانشو  - 
 . پس بدي

 ... . من غلط کردمنه ... تو رو خدا .. - 

صداي ضربه ي محکمي که به در خورد باعث شد در باز شود ، جان دوباره اي در وجودش پيدا شد . اما  
 صورت پر

 . خشم آرشام و نگاهش به روي سيروان خبر از يک درگيري شديد ميداد . دوباره زانوانش بي رمق شد 

 *********** 

وقتي وارد شرکت شد که منشي شرکت در حال بستن در ورودي بود . با زحمت او را به عقب پرت کرد  
 . تا داخل شود

زن که خشم دروني او را ديد از ترس در را رها کرد .با شنيدن فرياد بهار بي درنگ از سمت پله ها فرار  
 . کرد
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شد . با شنيدن التماس بهار دلش آشوب شد گويي آرشام از ترس توجهي به او نکرد و با سرعت وارد  
 دشنه اي زهرآگين در

قلبش فرو رفت . با لگد به در کوبيد . در باشدت باز شد و از شدت ضربه به ديوار برخورد کرد و دوباره  
 . برگشت

ديدن چشمان به خون نشسته اش شاهد صحنه اي بود که او را تا دم مرگ ميبرد و بر ميگرداند . با  
 اشک بهار ديوانه وار

 : به سمت سيروان حمله برد و فرياد زد 

 ..... عوضي داشتي چه غلطي ميکردي ؟ ... ميکشمت بيشرف - 

درهمان لحظه هر دو با هم گالويز شدند . سيروان با هر ضربه اي که ميخورد ضربتي هم وارد ميکرد .  
دل بهار مانند گنجشکي که زير باران مانده تند ميزد . با ديدن رد خون روي صورت هر دو پاهايش از حس رفت 

 . جيغ ميکشيد و

 . از هر دو ميخواست دست از سرهم بردارند 

سيد باليي سر آرشام بيايد . چنان پرخشم با هم درگير بودند که از حال عادي خارج شده بودند . ميتر  
 شنيدن حرفهاي

زشتي که سيروان در برابر آرشام به او نسبت ميداد اصال مهم نبود . مهم سالم ماندن آنها به خصوص  
 . ن چيزي براي آنها مهم باشدآرشام بود که با منظره اي که ميديد احتمالش خيلي کم بود که چني

در يک لحظه سيروان، آرشام را به عقب هل داد . پايش به مبل گير کرد و افتاد . سيروان رويش افتاد  
 و با مشت به

 . صورتش ميکوبيد . با باال آوردن دستانش مانع خوردن ضربه هاي بيشتر به صورتش ميشد 

زماني حس کرد سيروان تکاني خورد و از رويش به کنار رفت . بهار را ديد که از پشت يقه ي او را به  
 . عقب ميکشد

به سرعت از روي زمين بلند شد . لحظه اي که سيروان با دستش بهار را به عقب هل ميداد آرشام به  
 او رسيد و ضربه اي

 . محکم مابين پاهايش کوبيد 

از درد با دو زانو روي زمين افتاد و ناله اش به هوا رفت . آرشام با چشم به دنبال بهار ميگشت  سيروان 
 که او را کنار ميز ديد

در حال بلند شدن از روي زمين بود . وقتي صورتش به سمت او برگشت با ديدن صورت خوني او حالش  
 . دگرگون شد

 . رفتتمام صحنه هاي گذشته جلوي ديدگانش رژه  
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 : از ته دل ناليد 

 . نه ... خدايا ... نه ...من ديگه طاقت ندارم - 

با شتاب خودش را به بهار رساند و او را که در حال تلو خوردن بود در يک حرکت روي دست بلند کرد  
 و از شرکت

 . بيرون زد . در دلش خدا را صدا ميکرد و بر بخت واقبال خويش لعنت مي فرستاد 

بهار با نگراني به صورت او خيره شده بود . بهت زده به حرکت او زل زده بود . در همان حرکت اول از  
 ترس اينکه سقوط

آرشام حواس او را  نکند دستانش دور گردنش حلقه شده بود . ديدن چشمان ترسيده و بهت زده ي 
 . پرت کرده بود

 . اصال نمي توانست درک کند در چه حالتي قرار گرفته اند 

وقتي وارد خيابان شدند . قفل دهان آرشام باز شد . عاجزانه از بهار ميخواست تحمل کند تا او را به  
 . بيمارستان برساند

 . هميشه بهارم طاقت بيار ... االن ميبرمت بيمارستان . چيزي نشده ... هيچي نشده - 

بهار فقط با حيرت به اين همه حرکات پر شتاب خيره شده بود .بوي عطري که با هر گامي که برميداشت  
 زير بيني اش

نگاهي به اطراف فهميد ميزد راه تنفسيش را خنک کرده بود .زماني که داخل ماشين قرار گرفت با  
ماشين درست روبروي شرکت و وسط خيابان قرار دارد . صداي اعتراض مردم را ميشنيد اما براي او حال عجيب 

 . آرشام مهم بود

آرشام با دستاني لرزان ماشين را روشن کرد و با نگاهي که دل هر بيننده اي رابخاطر آن همه عجز و  
 : مه کردناتوانيش به لرز ميانداخت زمز 

 االن ميريم بيمارستان تو هيچيت نميشه ... من نميذارم دوباره ، خدا کسيو که دوست دارم ازم بگيره - 

... 

 : بهار که تازه از شوک بيرون آمده بود . تکاني خورد و گفت 

 ... آروم باش آرشام من حالم خوبه ... باور کن خودت بيشتر از من آسيب ديدي - 

اشکي از گوشه ي چشم آرشام چکيد . بهار بدون آنکه پلک بزند به قطره هاي که به زاللي باران  قطره 
 بود نگاه کرد . دلش

لرزيد . مرد و اين همه دلرحمي ؟! شنيده بود وقتي مردي اشک ميريزد بدان يا دلش شکسته يا کمرش  
 ، آرشام



 

 
277 

 را چه شده بود ، که قطرات اشک براي فرو ريختن از هم سبقت ميگرفتند و دل بهار را به بازي ميگرفتند 

. 

دست بهار براي اولين بار روي دستش که روي فرمان بود قرار گرفت . سردِ سرد بود . دستاني که  
 هميشه مانند کوره بود

 . يش کردحاال مانند جسم بيروحي يخ زده بود . آرام صدا 

 آرشام خان ... منو ببين ... باور کن حالم خوبه ... از چي انقدر نگراني؟ - 

آرشام بعد از اندکي که از حرف او گذشت به صورتش نگاه کرد . بهار جمله اش را دوباره تکرار کرد . با  
 ديدن لبخند

 .بود . بي اراده روي ترمز زد کمرنگي که بهار براي نشان دادن حال خوبش به او روي لب نشانده 

صداي بوقي که با اعتراض رانندگان پشت سرش همراه بود او را به حال خود آورد . کناري پارک کرد و  
 . به سمت بهار چرخيد

 . بدون انکه حرفي بزند دقايقي به صورتش خيره ماند 

 . انگار در جستجوي سوالي بود که خودش نميدانست آن سوال چيست 

 : بهار بازويش را گرفت و گفت 

 . ديدي حال من خوبه ؟ ... ديگه نگران نباش . بريم بيمارستان تا صورت خودتو به دکتر نشون بديم - 

ر ميکرد که اتفاقي که فکر آرشام سرش را به صندلي تکيه داد و نفس عميقي کشيد . در دل خدا را شک 
 . ميکرد نيوفتاده بود

 . حس گرماي دست بهار روي بازويش نسيم خنکي را به روح و جانش بخشيد 

اين چه کشش و عالقه اي بود که او را تا سرحد مرگ برده بود . دقيقا حس ميکرد لحظاتي از گذشته را  
 . اصال به ياد نميآورد

 . حس سبکي و آرامش خاص وجودش را فرا گرفت وقتي درک کرد که حال هميشه بهارش خوب است 

دوباره به زخم گوشه ي ابرويش نگاه کرد . خونش بند آمده بود . رد خون خشک شده روي صورت سفيد  
 . بهار بد جور دلش را به آشوب ميکشيد

 : با صدايي که به زحمت شنيده ميشد گفت 

 !خيالم جمع باشه ؟ - 

 : بهار با لبخند سرش را تکان داد وگفت 

 ...... آره خيالت راحت . من خوبم ... البته - 
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 : با خجالت سرش را تا آخرين حد پايين انداخت و آرام گفت 

 . البته بخاطر وجود توئه که االن حالم خوبه.ممنونم ازت - 

لبان آرشام بي اراده به لبخندي باز شد . چقدر اين حرف برايش ارزش داشت . بهار و اين همه لطف  
 . به او محال بود

عادت کرده بود بعد از هر خوبي اخم و ناراحتي بهار را تحمل کند اما بهاري که اکنون کنارش نشسته  
 بود با بهار روزهاي

 . گذشته زمين تا آسمان تفاوت داشت 

 : ماندن در آن وضع به صالح نبود . ماشين را روشن کرد و گفت 

 . با اينکه حالت خوبه اما بايد دکتر چکت کنه رنگت خيلي پريده . فکر کنم ِسرم الزم شدي - 

بهار که از ترسي که به او وارد شده بود هنوزم تمام ماهيچه هاي بدنش ميلرزيد . با صدايي که لرزشش  
 وانسترا نميت

 . پنهان کند آنچه که بايد ميگفت را به زبان جاري کرد 

ممنون ارشام که به موقع اومدي ... اگه تو نبودي نميدونم چه باليي سرم ميومد ... من لعنتي عرضه  - 
 ي دفاع از خودمم

ندارم . اونوقت توقع دارم آزاد باشمو تو اين اجتماع کار کنم . هزار بار خدا رو شکر کردم که به موقع تو  
 . رو رسوند

 : آرشام با نگاهي که داغ شده بود گفت 

بايد وقتي آروم شدي برام تعريف کني چي شده . کار من با اين عوضي تموم نشده . کاري ميکنم از  - 
 دنشبه دنيا اوم

 . پشيمون بشه 

 . نه آرشام اون آدم کينه ايه اصال طرفش نرو - 

 : آرشام با نگاهي به جاي زخم صورتش که سنگينش را بهار با تمام وجود حس ميکرد گفت 

 . منم تا زهرمو بهش نريزم ولش نميکنم . کسي که به تو صدمه بزنه بايد خودشو مرده فرض کنه - 

بهار از اينکه او خيلي از اصطالحات ايراني را درست مانند کساني که در ايران زندگي ميکنند بيان ميکرد  
 . حيرت کرد

 : براي منحرف کردن ذهن خسته و داغون او گفت 

 . تو چه خوب به تمام اصطالحات ايراني واردي !!! ... انگار نه انگار که ايران نبودي - 
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 : حرف کردن ناشيانه ي حرف توسط بهار خنديد و گفتآرشام به من 

چون در خانواده ي ما کسي جرات نداشت تو خونه غير از فارسي به زبان ديگه اي حرف بزنه . هنوز  - 
 پدربزرگتو

 . خوب نشناختي . الزمه يه مدت بيشتر بهش سربزني 

 . چشمکي به بهار زد که از درد صورتش جمع شد و بهار هم از درد او صورتش در هم کشيده شد 

 خيلي درد داري ؟ - 

 . وقتي تو خوبي، نه ... دردي نيست که قابل تحمل نباشه - 

بهار سرش را پايين انداخت و به جان انگشتان دستش افتاد . چقدر شنيدن اين حرفها برايش سخت  
 . دشوار شده بودو 

 . هنوزم زخمي که از گذشته خورده بود ، دلش را با شنيدن کلمات محبت آميز به درد مي آورد 

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

همين که پا درون خانه گذاشت با ديدن چهره هاي نگران جا خورد . دست آرشام از پشت با فاصله ،  
 او را رو به جلو

هدايت ميکرد . نگاهش را بين خانواده و آرشام گرداند . او بيشتر آسيب ديده بود اما ، همه با استرس  
 .به او خيره شده بودند

 : لب خشکيده اش را با زبان تر کرد و گفت 

 سالم ... طوري شده ؟ - 

 : بهرام با ناراحتي کنارش ايستاد و گفت 

 چه باليي سرتون اومده ؟ - 

 : انگار نه انگار آرشام با صورت داغون پشت سر او ايستاده بود . نگاهي به پشت سر انداخت و گفت 

 . آرشام خان بيشتر صدمه ديدن ... من که خوبم - 

 : بهرام نگاهي به آرشام کرد . دستش را به حالت قدرداني روي شانه اش گذاشت و گفت 

خيلي ممنون که مراقبش بودي حقا که حق فاميلي رو خوب بجا اوردي . حاال بشين يه چايي بخور  - 
 وقتي خستگي از

 . تنتون بيرون رفت کامل توضيح بدين ببينم چي شده .من که چيزي از حرفاي پشت تلفنت نفهميدم 

ن حرفي بزند ماجرا را براي پدرش بعد از خوردن چاي . بهار به اختصار بدون اينکه از سوءقصد سيروا 
 . بازگو کرد
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زير لب ميگفت . « اي داد بيدادي » بهرام به فکر فرو رفت . مدام دستش را به چانه اش ميکشيد و 
 رؤيا با نگراني

 : به بهرام نگاه کرد و گفت 

 به نظرت نبايد شکايت کنيم ؟ - 

 : بهرام با نگاه کردن به صورت هر دوي آنها گفت 

 . تا فردا صبر کنين ببينم چي ميشه . اول بايد با نادري حرف بزنم - 

 : نفس عميقي کشيد . از جا برخاست و گفت 

خود نادري هميشه ميگفت اين پسر ناخلفه و زندگي منو يه روز به باد ميده . حاال چرا در اين کار  - 
 ته از بهارخواس

 . استفاده کنه من در تعجبم 

 : بهار سرش را باال گرفت . بدون آنکه به کسي غير از پدرش نگاه کند گفت 

خودش گفت تازه ديشب از پدرش شنيده من تو شرکتم ... بخاطر اينکه از من کينه داره خواسته  - 
 . اينکارو با من بکنه

 : رؤيا چشمانش را ريز کرد و گفت 

 !اون با تو چه صنمي داشته تا بخواد کينه کنه ؟ - 

 : بهار سرش را پايين انداخت و گفت 

سال گذشته استاد کريمي از من خواست ببينم کي در سايت دانشگاه اختالل ايجاد کرده . منم هر  - 
 چي تالش کردم نفهميدم

استاد فهميدم شخصي که وارد سايت ميشه و خرابکاري ميکنه اسمش سيروان اما با رهنمايي خود  
 . نادريه

به استاد که گفتم ... اول استاد خودش سيستم رو چک کرد . بعد از اينکه مطمئن شد اسمشو به  
 . رئيس دانشگاه گفت

 . رو شناسايي کردمبدبختي من اينه استاد براي اينکه منو تشويق کنه به همه گفت من اين خرابکا 

 . سيروان سر همون برنامه از دانشگاه اخراج شد . به قول خودش دنبالم ميگشته تا انتقام بگيره 

 : بهرام نفس عميقي کشيد و گفت 

آخه بعد از اخراجش از دانشگاه پدرش هم از خونه بيرونش کرد و پشتش و خالي کرد . با پرونده اي  - 
 ............ که دانشگاه براش درست کرده بود ماهها در حال رفت و آمد بود . حتما براي همين
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تا بهرام صداي زنگ گوشي پدرش همراه با شنيدن اسم مخاطب بهت همگان را به همراه داشت .  
 : گفت

 . سالم نادري جان - 

 : در سکوت فرو رفت و هر لحظه رنگش رو به سرخي ميرفت . در نهايت گفت 

 . مرد حسابي اول از اصل قضيه با خبر شو بعد تهمت بزن - 

هان دوباره سکوت و حرص خوردنهاي بهرام ... بهار با ترس و دلهره به صورت پدرش خيره شده بود . ناگ 
 فرياد بهرام به

 . آسمان رفت 

حرف دهنتو بفهم ... دختر منو اين حرفا .... مرتيکه موش تو خونه ي خودته دنبال اون بگرد تا اينکه  - 
 ...........انگشت اتهامتو

 : بعد از مکث کوتاهي گفت 

 !!شکايت ... با چه دليل و مدرکي ؟ - 

دل بهار آشوب شد . با ترس به آرشامي نگاه کرد که با اخم هاي درهم رفته به دهان بهرام خيره شده  
 . بود

 . دوباره فرياد بهرام و متعاقب آن پرت شدن ليوان چاي به سمت ديوار 

اري اگه به شکايت باشه اين منم که بايد شکايت کنم که پسر عوضيت رفته سراغ دختر من . نادري ک - 
 نکن بخاطر

 .... پسر ناخلفت دوستي اين چند ساله رو زير پام له کنم 

 : گوشي هم به جايي که ليوان رفته بود پيوست . از جا برخاست و با خشم به بهار غريد و گفت 

 . وقتي منه احمق ميگفتم بشين تو خونه و تو وِرد برداشتي ميخوام کار کنم...حاال بيا و درستش کن - 

 : در حالي که به شدت عرق کرده بود مشتش را به ديوار کوبيد و غرش کنان فرياد زد 

يدا کني و ميخواد بره ازت شکايت کنه به عنوان اينکه ميخواستي به اسناد محرمانه شرکت دست پ - 
 اونو به رقباي

 . شرکت بفروشي 

 : بهار از جا جست و گفت 

 . بابا شما که ميدوني دروغ ميگه ... اينا کار سيروانه ... ميخواد تالفي کنه - 

 : بهرام روبروي بهار ايستاد و گفت 
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آخه احمق تو فکر نکردي کسي که تونسته سايت دانشگاه رو از کار بندازه براي رمزگشايي کامپيوتر  - 
 پدرش

چه احتياجي به تو داشته ؟! ... اون حتي دوربين توي اتاق پدرشو هم دست کاري کرده . نادري ميگفت  
 توي

 . عواتون شدهفيلم ديده بهار پشت ميز بوده و سيروان به موقع رسيده و د 

زانوان بهار سست شد . چرا خودش فکرش به اينجا نرسيده بود !!! پس اگر آرشام نيامده بود حتما  
 باليي که به عنوان

 ... تهديد به زبان رانده بود را اجرا ميکرد 

 . از ته دل خدا را شکر کرد که در آن لحظات سخت ناجيش را فرستاده بود 

 : آرشام سرفه اي مصلحتي کرد و گفت 

به نظر من بهتره اول بريم کالنتري و از سيروان شکايت کنيم و برگه پزشک قانوني هم بگيريم . بايد  - 
 هر طور شده

 . کاري کنيم دستشون زياد براي شکايت باز نباشه 

رؤيا در را باز کرد . با ديدن کيوان بهرام کالفه طول و عرض پذيرايي را قدم رو مي رفت . با صداي در  
 همه در سکوت به او

 . خيره شدند 

 : کيوان با نگراني پرسيد 

 . چه خبر شده ؟ ... صداي فرياد دايي رو شنيدم دلواپس شدم - 

 : بهرام پوفي کرد و گفت 

هنوز مونده نگران بشي کيوان جان ... وقتي مردي خر بشه و افسار زندگيشو به زنها بسپاره بهتر از  - 
 . اين نميشه

بهار سر در گريبان به زمين خيره شد . هيچ حرفي براي دفاع نداشت . ترس و دلشوره از اينکه او را  
 محکوم کنند و

 . ده بود .ديگر رمقي در جانش نمانده بودبه زندان بيوفتد دمار از روزگارش در آور  

براي اينکه به روال عادي زندگي برگردد به اين کاري که هيچ ربطي به رشته ي تحصيليش نداشت تن  
 !! داده بود اما چه فکر کرده بود و چه شده بود

 . يددر دل کيان را لعنت کرد ولي دلش نيامد نابلدي خودش را گردن او بياندازد و لب گز 
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 : کيوان با حيرت رو به آرشام کرد و گفت 

 . چي شده ؟ بهار که رنگ به رو نداره . تو که داغوني ... دايي هم که اينطور ... زلزله شده - 

 : بهرام اجازه ي حرف زدن به آرشام را نداد و فرياد زد 

از زلزله بدتر شده ... دو روز ديگه براي ديدن دخترم بايد برم زندان ، پشت ميله ها و در کنار يه عده  - 
 .دزد و قاتل ببينمش

 : کيوان بهت زده به افراد روبرويش که رنگ به چهره نداشتند نگاه کرد و گفت 

 !يعني چي ؟ ... بهار چه کار کردي؟ - 

هق گريه اش دل بهرام را سوزاند . دستش را گرفت و کنار خود نشاند و در بغض بهار ترکيد . هق  
 : آغوشش گرفت

دِ المصب اشک نريز ... من که ميدونم بي گناهي ... اينو چه جوري به اون نادري احمق حالي کنم که  - 
 ، پسري رو که

تا ديروز سايه شو با تير ميزد االن براش شده پسر پيغمبر و حرفاش وحي مُنزَل ... اگه يه شب بخواي  
 تو زندون بموني

من دق ميکنم ميفهمي ؟! ... وقتي گفتم جامعه پر از گرگه ، چي بهم گفتي ... گفتي خودت مراقب  
 رفتار و کردارتي

 . کنه .... بيا حاال جمعش کنکاري ميکني کسي جرات نکنه بهت جسارتي  

 : آرشام به آرامي براي کيوان موضوع را تعريف کرد . کيوان کمي فکر کرد و گفت 

سالشه و اول کارشه اما  26دايي من يکي از دوستام وکيله ... البته نه از اون معرفا . چون مثل خودم  - 
 شايد از طريق

 . نه . االن زنگ ميزنم بياداساتيد و آشناهاش بتونه بهمون کمک ک 

 :با ديدن رنگ بهار که از سفيدي زياد شبيه ميّت شده بود ، نگران گفت 

 زندايي اول يه آب قند به بهار بدين . اگه اينجور پيش بره تا چند روز بايد تو بيمارستانا قدم رو بريم - 

. 

 فضاي خانه را نگراني و اضطراب پر کرده بود . آرشام با ناراحتي خود را مسبب اين جريانات ميدانست 

. 

او بود که بهرام را راضي کرده بود و به بهار پيشنهاد کار داده بود . چه ميدانست مرداني به پستي و  
 رذالت سيروان
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ردن آبروي دختر آرام و سربزيري چون بهار ، خالي وجود دارند که عقده هاي خود را با خراب کردن و ب 
 . ميکنند

در دل هر کدام از حاضرين در خانه بلوايي برپا بود . هيچ کس از دل بهار خبر نداشت ... ترس زندان  
 رفتن او را به مرز

چگونه سر جنون کشانده بود . مانده بود ، اگر يک شب در حبس بماند فردا در اين خانواده و جامعه ،  
 . باال کند

چگونه بود هر چه خودش آرام و بي جنجال بود اين همه مشکالت دربرابرش قد علم ميکردند . دردي  
 . شديد در ناحيه ي گيجگاهش آزارش ميداد

با دست سرش را فشار ميداد تا از درد کاسته شود . ترس و وحشتي که مهمان دلش شده بود مانند  
 . موريانه تمام توانش را ميخورد و او را به سقوط نزديک و نزديکتر ميکرد

در حالي که، به ليوان آب قندي که با دست رؤيا روبريش گرفته شده بود نگاه ميکرد ، سرش سبک شد  
 و احساس

 . بي وزني زياد درست مانند يک پر را تجربه کرد 

تا دستش را براي گرفتن ليوان باال برد بي اراده به سمت عقب کشيده شد و از هوش رفت . صداي پر  
 از نگراني رؤيا

 . ديگران را متوجه ي او کرد 

 !!واي خدا ... بهار چي شدي ؟ - 

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

همان شب دوست کيوان با معرفي استادش و تماسهايي که در همان ساعات گرفته شد، تا حدودي  
 .خيال خانواده راحت کرد که نادري دليل کافي براي اين اتهام ندارد

روز بعد ، بهرام به همراهي کيوان و آرشام به شرکت رفت . اما هر چه با نادري حرف زده بودند افاقه  
 اينکرد و مرغ آق

 . نادري يک پا داشت 

 . روزي که از دادسرا براي بهار نامه آمد . قلب بهار تير کشيد 

در بهت و ناباوري به احضاريه نگاه ميکرد . اتهام وارده مانند پتکي روي سرش کوبيده شد . سرقت  
 . پرونده هاي محرمانه

 . اتهامي به او زده شده بودباور کردني نبود . چگونه به صرف سخنان يک نفر چنين  
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شانسي که آورده بود آرشام هم از طريق کالنتري از سيروان شکايت کرده بود . کال همه چيز در هم و  
 . برهم شده بود

 . آرشام براي سيروان خط و نشان کشيده بود اگر واقعيت را نگويد او را به خاک سياه مينشاند 

سيروان هم تهديد کرده بود آبروي بهار را ميبرد و تا بهار را به زندان بياندازد ، آرام نميگيرد . در اين  
 ميان مردان خانواده

 . به تالش افتاده بودند تا از هر راهي که ميتوانند براي بسته شدن زودتر پرونده اقدام کنند 

ده بود بايد با بهار و آرشام خصوصي صحبت کند .بعد وکيلي که توسط دوست کيوان گرفته شد پيام دا 
 از شنيدن حرف هردو

 : لبخندي از رضايت روي لبانش نقش بست و گفت 

خدا رو شکر انقدر اين پسر در فکر انتقام بوده که براي اين اتهام از قبل نقشه نکشيده و خيلي زود  - 
را متقاعد کند در دست نداره . فقط ممکنه منشي شرکت اقدام کرده همين باعث شده ادله اي که بايد قاضي 

 با شهادتش کمي کار رو سخت

کنه ... اميدوارم اونم آدم ناشي و ترسويي باشه و زود خودشو لو بده . نگران نباشين ... تمام سعيم رو  
 . ميکنم تا در اولين دادگاه حکم به نفع شما باشه

 . دي دل بهار آرام شدبا اميدي که آقاي فهيمي داد تا ح 

اما ترسي که با گذاشتن وثيقه و بيرون ماندنش کمرنگ شده بود دست از سرش بر نميداشت . ترس  
 از اينکه اگه دادگاه رأي

به گناهکاريش دهد او را ديوانه کرده بود . مدام توي اتاق مينشست و به گوشه اش زل ميزد . شب و  
 روزش يکي

 . شده بود 

حضور مداوم آرشام و کيوان در خانه ي آنها بهناز و کيميا را کنجکاو کرده بود . اما تمام افرادي که از  
 ماجرا باخبر

بودند با جديت سر در مخفي کردن آن اتفاق داشتند .حتي بهنام را به بهانه ي امتحاناتش از خانه دور  
 . کردند

لشوره و استرس تا خود صبح بيدار بودند . در سکوت آزار دهنده روز دادگاه فرا رسيد . اهالي خانه از د 
 اي به ساعت

 . خيره شده بودند تا آن ثانيه ها و دقايق کش آمده زودتر سپري شود 
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شب طوالني و زجرآور تمام شدني نبود . آرشام هم در خانه ي آنها مانده بود . تنها بهار متوجه خشمِ  
نشسته در نگاه کيوان شده بود . آن هم زماني که کيوان براي خواب به خانه ي خودشان ميرفت و با ناراحتي 

 :ازبهار پرسيده بود

 !! اين پسر داييت خونه و زندگي نداره - 

بهار با ناراحتي و بي حوصلگي تمام ، صورتش را برگردانده بود . کيوان عصبي و خسته از تالشهاي آن  
 چند روز به اتاقش

 : رفت . جواب مادرش را نداده بود وقتي پرسيده بود 

خونه ي داييت چه خبره همه اونجا جمع شدين ؟ چرا جديدا بهار و بهرام اخالقشون يه جوري شده .  - 
 صال تو عالم ديگه ايا

 . سير ميکنن 

 : کيوان با دو انگشت شصت و سبابه چشمانش را ماساژداده بود و گفته بود 

 . من خبر خاصي ندارم - 

 : کيميا از فرصت استفاده کرده بود و با طعنه پرسيد 

 چي شده از وقتي کيان رفته ، تو و آرشام از خونه ي دايي دل نميکنين ؟ - 

 : کيوان اخمي نثارش کرد و با خشم گفت 

 . سرت تو کار خودت باشه کيميا ... من ميرم بخوابم - 

ردي شبِ پر از انتظار و کشدار هم با اولين اشعه ي نور خورشيد به پايان رسيد . بهار به همراه سه م 
 که حاميش شده بودند

 . وارد سالن دادگاه شدند 

کيوان مدام به ساعت نگاه ميکرد و منتظر آقاي فهيمي بود . با ديدنش به سمتش رفت . آرشام تالش  
 کيوان را زير ذره بين

 . نگاهش قرار داده بود . زمان ، زمانه حسادت و کج انديشي نبود 

بهار براي هر دوي آنها مهم بود و از هر چيز مهمتر اين بود که بهار چنان در عالم خود غرق بود که هيچ  
 کس و هيچ چيز

 . را نميديد و درک نميکرد . انگار در عالم هپروت سير ميکرد 

 **************** 
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اقي که دقايقي پيش ، مانند قفس او با تمام شدن زمان دادگاهش ، بهمراه پدر وديگر همراهانش از ات 
 را در خود حبس

 . کرده بود بيرون آمد 

لبخند روي لبان هر چهار نفر نشسته بود .اما بهار هنوز گيج بود و درک نميکرد آنها که هيچ مدرکي  
 نداشتند چگونه براي

 ! او پرونده تشکيل داده بودند 

وقتي سيروان روبروي قاضي گفته بود او را در حال سرک کشيدن در کامپيوتر پدرش ديده و مچ او را  
 گرفته و خواسته

 ... از اتاق بيرونش کند ...و در آخر کارشان به زد و خورد کشيده 

 . وکيل چيزهايي از دادگاه خواسته بود که ميدانست برد با اوست 

فيلم دوربين مداربسته حک شده دوباره چک شود تا قطع شدن قسمت اول فيلم اينکه ساعتي که روي  
 ... منتفي بشود

دوم انگشت نگاري از کيبرد کامپيوتر را ، خواسته بود ... اين مورد اخم هاي سيروان را در هم فرو برده  
 . بود

 . و کامپيوتر دست نزده بود براي اولين بار دل بهار قرص شده بود، چون ايمان داشت اصال به کيبرد 

ديگر سوالي بود که از شاهد پرسيده بود ؛ چرا زماني که رئيس شرکت توي اتاقش نبوده اجازه ي ورود  
 به اتاق را به بهار

 !داده بود و جلوي او را نگرفته بود ؟ 

يا چرا زماني که سيروان مچ بهار را زمان ارتکاب به جرم گرفته او به پليس زنگ نزده؟ ...يا اينکه چرا در  
 ...آن زمان از شرکت بيرون رفته ؟

اين موضوع با ديدن فيلم دوربينها ي مدار بسته مشخص شده بود ... درست زماني که سيروان با بهار  
 .... شرکت بيرون ميرفت درگير بود او با خيالي آسوده از

اين چراها و سواالت باعث شد منشي به لکنت بيوفتد . قاضي با اخم به پرونده نگاه کرده بود . در آخر  
 بررسي

 . بيشتر پرونده را خواسته بود و گفته بود؛ متعاقبا حکم اعالم ميشود 

و آرشام به سمت سيروان حمله بردند وقتي نادري و پسرش پشت سر آنها از اتاق خارج شدند . کيوان  
 . که به واسطه ي
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پادر مياني بهرام و آقاي فهيمي آن دو کنار کشيدند . آرشام با چشمان به خون نشسته انگشت سبابه  
 اش را به شکل هشدار

 : برايش تکان داد و گفت 

 . از اين جا به بعد با من طرفي ... کاري ميکنم از به دنيا اومدنت پشيون بشي ، بيشرف - 

 : رو به نادري کرد وگفت 

تو هم برو کالهتو باالتر بنداز از بچه اي که پس انداختي . کاري ميکنم با پاي خودت جلوي بهار زانو  - 
 بزني و طلب

 . بخشش کني .آبروي شرکتت رو ميبرم 

 . رنگ از رخ نادري پريد . باورش نميشد با دست خودش به ورطه ي نابودي سقوط کرده باشد 

 وقتي به سيروان نگاه کرد با ديدن لبخند شيطانيش نيشتر بر قلبش خورد . در دل به خود ناسزا گفت 

. 

نبايد با طناب پوسيده ي پسرش در آن چاه سقوط ميکرد . سيروان برخالف انتظار ديگران که بايد  
 ناراحت

 : ميبود . روبروي بهار ايستاد و گفت 

يک يک مساوي . تو کاري کردي پاي من به دادگاه باز بشه . منم همين کارو کردم . فقط يک تشکر  - 
 ... بهت بدهکارم

 : به پدرش نگاه کرد و گفت خنديد و 

کمکم کردي آبروي پدرمو بريزم ... بدون اينکه خودت بدوني بزرگترين لطفو در حق من کردي که وکيل  - 
 . خوبي گرفتي

از فردا کسي تف تو صورت نادري بزرگ هم نميندازه ... کسي که به رفيق شفيقش پشت پا زد و آبروشو  
 .... برد

 : به چشمان سرخ پدرش که در حال انفجار بود نگاه کرد و رو به بهار ادامه داد 

 ... ديگه اعتباري پيش کارمنداش نداره . از فردا کم کم کارمنداشو از دست ميده - 

 : نادري با خشم سيلي محکمي به صورت پسرش زد و گفت 

 !! پسره ي نا خلف تو چي کار کردي - 

 : ر حالي که صورت سرخ از سيليش را با کف دست ماساژميداد گفتسيروان د 
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هيچي ... همه ي کارهارو خودت کردي . کسي که ادعاش آسمون رو پاره ميکرد که با هوشه و زيرکه...  - 
 با کوچکترين

 ... مدرکي که وکيل، نديده ميدونست درست نيست ، خودشو آبروشو به حراج گذاشت 

 : نگاهي به بهرام که از زور ناراحتي دستش به سمت قلبش رفته بود کرد و با نيشخند گفت 

اميدوارم مهندس فرهمند هم مثل خودت تو دوستي لنگ بزنه و ادعاي شرف کنه ... اونوقته که من  - 
 .بايد تو زندان به ديدنت بيام باباجون ... همونطور که تو براي من اومدي و تحقيرم کردي

بدون نگاه کردن به کسي راهش را گرفت و رفت . همه در بهت و ناباوري بهم خيره شده بودند . چه  
 ! فکر ميکردند چه شد

 . نادري سرش پايين بود . قدرت حرف زدن نداشت 

 : سيروان دوباره برگشت و به آرشامي که خيره به بهار بود گفت 

اک ... اگه تونستي منو پيدا کني هر باليي خواستي سرم بيار . فعال و شما آقايِ ... عاشقِ سينه چ - 
 . باي

کلمه ي باي را چنان کشيد که آرشام به طرفش هجوم برد . که دستان بي رمق بهار روي بازويش  
 نشست و با

 . چنگ گرفتن کتش ، او را از رفتن منصرف کرد 

 . نگاهش روي چشمان خيس بهار خيره ماند . آهسته لب زد 

 . گريه نکن همه چي تموم شد - 

کيوان با ديدن آن صحنه عصبي شد دستانش را مشت کرده بود و سعي در کنترل خودش داشت .  
 رنگ نگاه آرشام را دوست

 . نداشت . با تک سرفه اش آرشام نگاهش را به او سپرد 

 . رم بهتره زودتر برگرديم ... آقاي فهيمي خودشون بقيه ي کارها رو انجام ميدنبه نظ - 

بهرام تنه اي به نادري زد و به سمت فهيمي رفت . تشکر کرد و بعد از خداحافظي دست بهار را گرفت  
 و آن سالن طويل

 گاهي گام برميداشتندرا تکيه بر دخترش طي کرد . آرشام و کيوان هم پشت سرشان بدون هيچ حرف و ن 

. 

 : ماشين آرشام کنار در خانه توقف کرد . آرشام بعد از پياده شدن رو به بهرام کرد و گفت 

بهرام خان ميدونين در اين مدت چه فشاري روي بهار بوده ...اگه اجازه بدين ببرمش پيش پدربزرگاش  - 
 تا کمي تجديد
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 . قوا کنه . در اون باغ روحيه ش عوض ميشه 

 . بهرام از نگاه خسته ي دخترش به او دردش را فهميد 

باشه آرشام جان ... ممنون که تو اين چند روز اين همه زحمت کشيدي . بيا کمي استراحت کن بعد  - 
 . حرکت کنين

 : بهار رو به آرشام کرد و گفت 

ناهار بخوريم منم بهنامو ببينم بعد . در اين چند روز که رؤيا بخاطر امتحاناتش  بابا راست ميگه بيا - 
 اونو خونه ي

 . بابا ميرزا فرستاده دلم براش تنگ شده 

 : آرشام لبخندي زد و گفت 

 .... چشم . شما امر کن - 

 : به اطراف نگاه کرد بهرام وارد حياط شده بود . صدايش را پايين آورد و گفت 

 . کيه که نياد - 

بهار شرمزده از شيطنت نهفته در کالمش آب دهانش را قورت داد و سريع وارد حياط شد . اما صداي  
 . کيوان پاي آرشام را روي زمين ميخکوب کرد

 . هار يه صدمه ي ديگه بخوره با من طرفياگه با رفتارت کاري کني ب - 

 : آرشام از گوشه ي چشم نگاهش کرد و گفت 

منتظر اون روز باش، که تو بخواي از بهار در برابر من دفاع کني ... اين حرفو بايد به داداشت ميزدي  - 
 . نه من

 بدون حرف ديگري وارد حياط شد و کيوان با خشم به جاي وارد شدن به حياط به سمت ماشينش رفت 

. 

 ********** 

هر چه به سمت کردان ميرفتند هوا سردتر ميشد . بهار به زمين هاي خيس از باران نگاه کرد . صداي  
 پياپي برف پاک کنها

 . و باراني بود، فضا را غمگين و سنگين کرده بودو تاريکي هوا ، که بخاطر ابرهاي تيره  

 : آرشام در حالي که به ترافيک و حجمه ي زياد ماشين روبرويش نگاه ميکرد گفت 

 االن که ديگه از چيزي ناراحتي نداري ، چرا تو خودتي ؟ - 

 : بهار نفس عميقي کشيد و گفت 
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هوا بدجور دلگير و سنگينه ... دلم يه گريه ي حسابي زير بارون ميخواد تا تمام غصه هام با بارون  - 
 قاطي بشه و روي

 . زمين بريزه 

 . چرا انقدر غمگيني ... خدا رو شکر که همه چيز به خوبي تموم شد - 

ه تا چند روز يا چند ماه ديگه سرم بياد خدا نکنه بخت آدم سياه باشه ... االن دارم به باليي که قرار  - 
 . فکر ميکنم

 : آرشام با تعجب به صورت رنگ پريده ي او نگاه کرد و گفت 

 !! يعني چي ؟! ... مگه قراره بازم اتفاق خاصي بيوفته - 

فعال که افتادم رو دوره ي بدشانسي ... دلهره تو جونم افتاده که اتفاق بعدي چي ميتونه باشه ؟... يا  - 
 ، ديگه چه باليي

 قراره سرم بياد ؟ 

 ... هزاران فکر بيخود و باخود مثل موريانه به مغزم يورش اورده 

 چيه ؟بهار اين فکرا رو بريز دور ... اين همه نااميدي براي  - 

 : بهار بدون در نظر گرفتن احساس او به آرامي گفت 

ميدونم اين سال تا آخرش براي من نحسي مياره ... اون از سال نويي که داشتم ... اون از کيان که  - 
 بعد از سالها

ونه با مثل يه جنس بنجل به کناري پرتم کرد ... اون از طرد شدنم از فاميل که هنوزم دختر عموم نميت 
 من در

ارتباط باشه ... اون از ازدواج کيان ... اون از بيماري پدرم و از دست دادن مادري که سالها نديده  
 ...بودمش

 ... اينم از سرکار رفتنم ... ميبيني که جز بدبختي توي اين مدت چيزي نصيبم نشده 

 . موندم چرا انقدر پوستم کلفت بود و زنده موندم 

آرشام از اينکه هنوزم درد بهار، رفتن کيان بود قلبش تير کشيد . تمام وجودش سرد شد و يخ زد . اما  
 براي اينکه

 . حرفهاي پردرد او را فراموش کند . بي اراده دستش را گرفت و روي دنده گذاشت 

 ... تو در برابر خيلي ها هنوزم خوش شانسي - 

 : دستش را از زير دست او بيرون بکشد گفتبهار در حالي که ميخواست  
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 . من ... من خوش شانسم ... پس واي به بد شانس هايي که از نظر تو از من بدترند - 

آرشام دستش را محکم گرفت . نميخواست او را اين همه درمانده ببيند . نميخواست فکر کند از همه  
 . عالم بدبخت تر است

 : لبش را تر کرد و گفت 

پس يه بار هم تو گوش کن ... ميخوام اين دفعه من حرف بزنم ... اونوقت خودتو و با روزگاري که من  - 
 تجربه کردم

 . مقايسه کن 

 . بهار با چشمان پر از حيرت به او خيره شد و منتظر ادامه ي سخنش بود 

هم به دختري با قامت متوسط و زيبا جلب شد . دختري که کمرو تازه وارد دانشگاه شده بودم که توج - 
 . و خجالتي بود

زياد با کسي نميجوشيد . نه اينکه مغرور باشه ... نه ... از کمرويش بود . کم کم به سمتش رفتم .  
 وقتي سر حرف

 . رو باز کردم فهميدم از لبنان اومده . يک دختر دو رگه لبناني ، فرانسوي بود 

نميگم زيباييش افسانه اي بود که به چشم عاشق معشوقش زيباترين و جذاب ترين زن روي زمينه  
 . ...اما جذاب بود

 : نگاهش روي حرکت برف پاک کنها قفل شد . انگار به گذشته سفر کرده بود .آهي کشيد و گفت 

ه بود ... خوشحال شد که تونستم دو سال تموم با هم همکالس بوديم . به اولين نفري که گفتم عم - 
يه همراه براي خودم پيدا کنم . مخصوصا وقتي خودش ناريه رو ديد بيشتر از قبل منو به جدي شدن روابطمون 

 . تشويق کرد

 ..... منم با ناريه حرف زدم ... گفتم که توي اون دوسال بهش عالقه پيدا کردم 

دو همسن بوديم و حال هوامون مثل هم بود و شيطون بوديم روزهاي خوبي رو در کنار هم داشتيم هر  
 . رفتار بارز

 . ناريه مهربونيش بود . کم حرف بود اما هر وقت حرفي ميزد سنجيده ميزد 

تا اينکه آرميتا وارد همون دانشگاه شد ... اون به جاي اينکه با ما باشه با دوستاي خارجيش اکيپ  
 . درست کرد

ما رو فناتيک و عقب افتاده حساب ميکرد . چون ناريه رفتار مأخوذ به حيايي داشت و از دوستي با  
 پسران و رفتارهاي
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آزاد مأبانه اجتناب ميکرد . رفتارش با من هم سنجيده و با حفظ خط قرمزها بود .گاهي آرميتا اونو  
 مسخره ميکرد

 . خنديد و چيزي بهش نميگفتو اونو اُمل ميدونست . اما ناريه فقط مي 

 . همين رفتار باعث شد آرميتا نسبت به ناريه حساس بشه 

وقتي فهميد من ميخوام به عنوان شريک زندگيم به ناريه فکر کنم حساس تر شد و مدام از ناريه پيش  
 من بدگويي

. انقدر با رفتارش آزارم ميکرد. در عوض از يکي ، از دوستاش که خيلي شبيه خودش بود تعريف ميکرد  
 داد تا

يه بار عصبي شدم و سرش فرياد زدم که من فقط ناريه رو دوست دارم و به هيچ دختر ديگه اي فکر  
 . نميکنم

آرشام صدايش به لرز افتاد . بهار به چهره ي سرخش خيره شد . پس ماجرايي که آرميتا از گفتنش اِبا  
 داشت

 . از زبان او روايت ميشد 

 . کنجکاو شد و منتظر ادامه ي ماجرا بود . آرشام کنار اتوبان کرج نگه داشت . بهار اعتراض کرد 

 . اين جا نبايد توقف کني - 

ميدونم بهار ... اما گفتن بعضي حرفها از آدم خيلي نيرو ميگيره . نميتونم هم رانندگي کنم هم حرف  - 
 . بزنم

 . اگه ناراحتت ميکنه خب نگو - 

 : آرشام به سمتش چرخيد و گفت 

 .... بايد بگم ... مدتهاست ميخوام از گذشته م برات تعريف کنم تا حرفي ناگفته نمونه - 

 : بهار ميان حرفش پريد و گفت 

 ..... من کنجکاو نيستم و برام - 

 ... ميدونم ميخواي بگي چون من برات مهم نيستم گذشته ي من هم برات مهم نيست - 

 : نفسش را به سختي بيرون داد و گفت 

 .......... اما بعنوان يه دختر عمه به درد دل پسر داييت گوش کن . که اگه خدا خواست و - 

 : بهاردوباره ميان حرفش پريد و گفت 

 . هيچ اتفاقي قرار نيست بيوفته - 
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 : کالفه چنگي به موهايش کشيد و گفت 

باشه ... اينجور بهتره ... چون االن راحت تر با حرفام کنار مياي اما اگه حسي بينمون باشه اونوقت  - 
 اين حرفا شنيدنش

 . برات سخت ميشه . همون طور که براي من گفتنش االن خيلي سخت شده 

بهار دستش را عقب کشيد وسکوت کرد . به صداي باراني که روي سقف ماشين ضرب گرفته بود  
 . ،گوش ميداد

 : آرشام دست رها شده ي بهار را نگاه کرد و با غم فراواني گفت 

 ... دستاش از تو درشتر بود . هميشه ميگفت ؛ چرا دستاي من تو دستاي تو گم نميشه - 

 . نگاه از دستان ظريف بهار گرفت و ادامه داد 

هر چه بيشتر با هم رفت و آمد ميکرديم رفتارمون با هم سازگارتر ... اعتراف ميکنم کم کم وجود آرميتا  - 
 برام

 . کمرنگ شده بود 

جمع  اونم با دوستاش بيشتر جور شده بود و کمتر دور و بر من پيداش ميشد ... هر وقت هم که در 
 خانواده بوديم با

 . حرفهاش ناريه رو ناراحت ميکرد اما ناريه بر خالف تصور ما به آرميتا بيشتر توجه ميکرد 

شش ماه گذشت و آرميتا هم مجذوبش شد و با هم دوست شدند . در اين شش ماه رفتار آرميتا تا  
 حدي مشکوک

 . ن ميره و برميگرده رفتارش عوض ميشهشده بود . گاهي حس ميکردم وقتي با دوستاش بيرو 

 ... ناريه و عمه هم بهش مشکوک شدن 

 : با ناراحتي چشمانش را بست و به صندلي تکيه داد . آهي کشيد و گفت 

با کمک و همراهي ناريه فهميديم آرميتا تو گروهي که عضو شده همه معتاد به مواد مخدرن . براي  - 
 همه ي ما مثل يه

 . شوک بود 

 . مدتي درس و زندگيمونو رها کرديمو به دنبال آرميتا رفتيم 

با هزار بدبختي و کمک عمه ، تونستيم ترکش بديم ... چون اول راه بود خودش هم همراهي کرد و  
 . خيلي زود پاک شد

 .......پاک از هر نوع مواد مخدرو روانگرداني ...اما 
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شانه هايش به طور نامحسوسي لرزيد . بهار با ناراحتي به سمتش چرخيد . با ديدن آرشام که سرش  
 را روي فرمان

 . گذاشته بود دلش به درد آمد . آن قدر سنگدل نبود که در چنين مواردي بي تفاوت باشد 

گاهي هرز ميرفت از ديدن زجري که او ميکشيد . اشک در چشمانش حلقه بست . دستش که جديدا  
 ، روي بازوي آرشام

 : نشست و با تکان خفيفي گفت 

چرا وقتي اين همه عذابتون ميده داري تعريفش ميکني ... باور کن درکت ميکنم، الزم نيست اين همه  - 
 خودتو عذاب

 .......... بدي .من 

 : آرشام سرش را به آرامي از روي فرمان بلند کرد و گفت 

 ... نه بهار نميتوني درک کني ... هرگز نميتوني درک کني - 

 چشمان به خون نشسته و خيس از اشکش ، حال بهار را دگرگون کرد . بغض بهار بيشتر شد و گفت 

: 

 با خودت اينکارو نکن ؟ - 

 : آرشام اشک جاري شده روي گونه اش را با نوک انگشت گرفت و بوسيد . با بغض گفت 

گريه نکن گل هميشه بهارم ... ميخوام بدوني از تو بدبخت تر و بد شانس تر هم هست ... ميخوام  - 
 قدر زندگيتو بدوني

ميخوام ديگه اين غمو تو نگاهت نبينم ... ميخوام بدوني درکت ميکنم ... بدوني که تنهاتو نيستي که تو  
 اين راه زجر

 ........ کشيدي ... اي کاش 

ش را به آرامي بيرون داد و بغضش را قورت داد . تعريف کردن از گذشته بر خالف تصورش سخت نفس 
 تر از آن چيزي

بود که فکر ميکرد . از ياد آوري آن روزها کمتر زجر ميکشد ، اگريقين داشت اين حرفها در آينده ، تأثير  
 منفي روي

 . بهار در مورد او نميگذاشت 

 : بهار با ديدن حالش به سمت روبرو چرخيد و گفت 

 يعني تو هم خيانت ديدي ؟ - 
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 . سر آرشام به سمتش چرخيد . با حيرت نگاهش کرد فکر نميکرد چنين برداشتي از حرفهايش بکند 

 نه ... کجاي حرفاي من بوي خيانت ميداد ؟ - 

 . دهانش را قورت داد و ادامه داد بهار در سکوت خيره شد به صورتش ... آرشام آب 

مدتي گذشت ، آرميتا دوباره حال و روزش خراب شده بود اما اينبار بيشتر ترس و دلهره داشت ...  - 
 نگاه هاي نگرانش

 . و ترس لونه کرده در وجودش از او آدمي ساخته بود که هيچ ثبات شخصيتي نداشت 

مدام با همه درگير بود و دعوا ميکرد . هر کاري ميکردم حرف دلش را به من نميزد . تا اينکه حس کردم  
 ناريه باهاش

زياد بيرون ميره و هميشه در حال پچ پچ هستن . از ناريه پرسيدم چي شده ؟...لبخند پر دردي زد و  
 گفت ؛ بذار کارا

بعد بهت ميگم ... خواهرت ازم قول گرفته بهت نگم .اگه بفهمه رو رديف کنم تا حال آرميتا بهتر بشه  
 حرفشو پيش

 . تو گفتم اعتمادش سلب ميشه و به ضرر همه تموم ميشه 

هر چه اصرار کردم چيزي نگفت و منم بيخيال رفتارهاي دخترونه ي اونا شدم . ميدونستم ناريه بخاطر  
 بزرگتر بودن

 . و عاقلتر بودنش اشتباهي نميکنه ، دقيقا در رفتارش مشخص بود داره به آرميتا کمک ميکنه 

يک ماه گذشت يه روز که کالسم تموم شد ديدم ناريه توي دانشگاه نمونده ...آخه اون روز کالسامون  
 با هم فرق

 . داشت 

فتم خونه ... اما تو خونه هم نبودن ... باشماره به هواي اينکه با آرميتا بيرون رفته ، بيخيال شدمو و ر  
 . ي هر کدوم تماس ميگرفتم خاموش بود

نگران شدم . به چندتا از دوستاي آرميتا زنگ زدم .جز يه نفر هيچ کس خبري ازش نداشت . اون شخص  
 هم گفته بود ديده

 . با يه دختر ديگه سوار ماشين ادموند شده 

ت ... آخه منه لعنتي جاي اونا رو از کجا پيدا ميکردم . دوباره برگشتم دانشگاه و از آه از نهادم برخاس 
 دوستاش پرس و جو

 . کردم . اما هيچ کدوم حاضر نبودن جاشو بگن يا اصال چيزي نميدونستن 
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تا عصر جستجوي من هيچ ثمري نداشت تا اينکه وقتي خسته رسيدم رفتم خونه تا خودشون برگردن .  
تازه وارد خونه شده بودم که صداي گوشيم ، منو به سمتش پرت کرد . از يه شماره ي ناشناس بهم زنگ زده 

 . بودن

بره به من اطالع ميداد ... حتي  دلهره تمام وجودمو گرفته بود . چون هميشه ناريه قبل از اينکه جايي 
 ... اگه جاشو نميگفت ميگفت داره ميره بيرون و تا فالن ساعت برميگرده

 ............ با ترس ، تماس را برقرار کردم 

صدايش به لرز افتاد و شانه هايش هم متعاقب آن به لرز افتاد . دل بهار از ديدن حال و روزش ريش  
 شد . با نگراني

 : سرش را به سمت صورتش خم کرد و گفت 

 !حالت بده ؟ - 

هنوز جوابي نشنيده بود که کسي ، ضربه اي به شيشه ي سمت راننده زد . هر دو يک متر از جا پريدند  
 . با ديدن پليس

 : راهنمايي و رانندگي، شيشه را پايين داد و با صدايي گرفته گفت 

 !بله جناب ؟ - 

 اينجا براي چي توقف کردي ؟... نميدوني نبايد در حاشيه اتوبان وآزادراه توقف کرد ؟ - 

 : دستي ميان موهايش کشيد. نفسش را با صدا بيرون داد و گفت 

 . ببخشيد ... حالم بد بود کنار زدم تا بهتر بشم - 

 : پليس با ديدن بهار اخمي کرد و گفت 

 . زودتر حرکت کنين - 

 . ديدن حال و روز آندو جاي شک باقي نميگذاشت 

 . چشم االن حرکت ميکنم - 

ماشين را به حرکت در آورد و با آرامش رانندگي کرد . در اين مدت بار ترافيک هم کم شده بود . بعد از  
نيم ساعت پشت در باغ رسيدند همينکه ماشين را خاموش کرد و به سمت در چرخيد دست بهار روي بازويش 

 : نشست و به آرامي گفت

 اگه اذيت نميشي بقيه شو تعريف ميکني ؟ - 

 برات مهمه ؟ - 

 : بهار چشمانش را از روي يقه ي لباسش به سمت چشمان غمزده ي او باال برد و گفت 
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 . آره ... ميخوام ببينم چي باعث اين همه ناراحتيت شده - 

برقي در چشمان آرشام پديدار گشت . به سمتش چرخيد و بدون اينکه زل بزند نگاهش روي صورت او  
 : چرخيد و گفت

نميخوام ناراحتت کنم ... نميدونم چي شد بعد از سه سال لب باز کردم و از اون دوران گفتم .دلم  - 
 ميخواست قدر

 . داشته ها تو بدونيو اينقدر نااميد نباشي 

پس حرفتو به آخر برسون ... ميخوام بدونم مني که در برابر تو خوش شانسم بخاطر چي اين حرفو  - 
 ! زدي

 : ام نگاه خسته اش را به در باغ دوخت و گفتآرش 

اون تماسِ شوم زندگيمو زيرو رو کرد...بهم خبر دادن بيا جنازه ي عشقتو از دم دانشگاه بردار ... نفسم  - 
 .. بند اومد

 !! حالجي اين حرف خيلي سخت بود يعني چي ؟... جنازه 

 : بهار باترس گفت 

 !جنازه ؟ - 

 : آرشام روي چشمانش دست کشيد و به آرامي گفت 

آره ... درست يادمه همينو گفت ... با هزار بدبختي به عمه خبر دادم و همزمان هر دو به سمت  - 
 . دانشگاه رفتيم

وقتي رسيديم . دوتا پليس باالي سرچيزي ايستاده بودند . با پاهايي که به زور وزنمو تحمل ميکرد  
 وناخودمو به ا

 . رسوندم . با ديدن جسم مچاله شده و خونين ناريه زانو زدم . خون تو رگهام يخ بست 

اون جسم مچاله شده هيچ شباهتي به ناريه نداشت توي صورتش جاي سالمي باقي نمونده بود .  
 مشخص بود نامردا

 . خبري از اون نبودبا سنگدلي تموم کتکش زده بودن. نگاهم به دنبال آرميتا ميگشت . اما  

 .. با صداي پليس به خودم اومدم 

 شما اين دختر رو ميشناسي ؟ - 

با تکون دادن سر جواب مثبت دادم . زبونم قفل شده بود . نفهميدم کي آمبوالنس اومد و عمه منو به  
 بيمارستان
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رسوند . در اونجا بعد از چند ساعت انتظار شنيدم که ناريه هنوز زنده ست اما به شدت مورد آزار و  
 اذيت قرار

 . گرفته حتي جاي تزريق روي دستش ديده شده بود 

پليس اول به من مظنون بود . بعد از کلي پرسش و پاسخ ولم کردند . اما من داشتم ديوونه ميشدم .  
 نمميخواستم بدو

کي و براي چي اون بال رو به سر ناريه اورده ؟... ناريه اي که برعکس خيلي از دخترا پوشش داشت و  
 اهل لوندي نبود

 . چرا بايد مورد هجوم افرادي قرار بگيره که همه جور آدمي در اطرافشون بود 

سه روز سخت رو تو بيمارستان و پشت در اتاقش گذروندم . بعد از سه روز آرميتا با چشماي ورم کرده  
 از گريه و

 . رنگ پريده مثل ارواح ، پيداش شد و سراغ ناريه رو گرفت 

بعد از توضيحاتش تازه فهميديم ناريه قرباني حماقتهاي اون شده ... ناريه خواسته بود به اون کمک  
 نه اما خودشک

 . نابود شده بود 

گروهي که آرميتا جزوشون بود مدام تهديدش ميکردن که اگه دوباره با گروه همکاري نکنه ميکشنش .  
اونا بين دانشجوها مواد توزيع ميکردن ... اول اون شخص رو معتاد ميکردن تا محتاجشون بشه بعد در ازاي 

 فروش مواد بين دانشجوها ،

 . مواد ميدادنبهشون  

وقتي آرميتا از گروه مياد بيرون اونا از ترس لو رفتنشون اونو مدام تهديد ميکردن .تا اينکه اون روز به  
خواسته ي ادموند ميخواسته براي آخرين گفتگو بره پيششون که از ترسي که داشته به ناريه ميگه اونو همراهي 

 . کنه

ناريه باهاش ميره و چون بزرگتر از آرميتا بود بدون ترس بهشون ميگه اگه دست از سر آرميتا بر ندارن  
 اونا رو به

 . پليس لو ميده 

 .... ادموند لعنتي با ديدن زيبايي ناريه عوضي ميشه و بعد از اينکه به زور بهش مواد تزريق ميکنن 

د از کشيدن چند نفس عميق صورتش را با دستانش پوشاند . بهار راه نفس آرشام بند آمده بود . بع 
 حدس ميزد ادامه ي

 . حرفش چه بود که طاقت به زبان آوردنش را نداشت 



 

 
300 

 . خيلي متاسفم ... من نميدونستم - 

آرشام دستان بهار را گرفت . دست سردش تا ته قلب بهار را لرزاند . چه بر سر او آمده بود که مانند  
 ميت شده بود ؟

 ....... نامردا چند نفري بهش تعرض کرده بودن . اون گل پاکو پرپرش کردن - 

ه قرار گرفت انگار به نفس نفس افتاده بود و بهار نگرانش شده بود . دست ديگر بهار روي دستش ک 
 قوت قلبي

 : برايش شد .نفس تازه کرد و با لباني خشک ادامه داد 

 . خالصه شو ميگم چون در توانم نيست همه ي اون لحظات رو برات مو به مو بگم - 

کم کم ناريه حواسش سرجاش اومد . وقتي به خونه برمي گرده از غفلت پدرومادرش استفاده کرد و  
 ... از باالي آپارتمانشون به پايين پرت کردخودش رو 

 يه روز به مادرش گفته بود نميتونه به اين زندگي ذلت بار تن بده ... هر چه من در اون روزها 

براش از آينده ي مشترک گفته بودم و درمانش برام مهمتر از اون اتفاق بود، اون نتونسته بود اين اتفاق  
 رو تحمل

کنه . مادرش ميگفت ؛ مدام در خواب کابوس ميديده ... به طوري که با قويترين آرامبخش ها آرومش  
 . ميکردن

بعد از اون که پليس کل جريان رو فهميد اون گروه دستگير شد . اما نه من ديگه آرشام سابق شدم نه  
 . آرميتا

ستان اعصاب و روان بستري کرد . مدام با افسردگي شدي که گريبانمو گرفت منو شش ماه توي بيمار  
 خودمو ناريه

 . حرف ميزدم و بهش اميد ميدادم که خوب ميشه 

عمه ميگفت تا مرز جنون رفتم و برگشتم . همه ي اون دوران سخت رو عمه و پدرم بودن که مراقبم  
 ... بودن

 . ابي نميکردآرميتا که خودشو مقصر ميدونست، از شرم ، خودشو جلوي من آفت 

بعد از دوسال که حالم بهتر شد . سال آخردرسمو خوندمو کم کم با گذشته کنار اومدم و به زندگي  
 . اميدوار شدم

اما روي ديدن خانواده ي ناريه رو نداشتم . هر چند که اونا ما رو مقصر نميدونستن اما من که ميدونستم  
 اگه
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بخاطر آشنايي با من نبود اون اتفاق براي ناريه نمي افتاد . براي همين آرميتا تا قبل از اينکه به ايران  
 بياييم

اصال شاد نبود . عذاب وجدانه کارش يک طرف، ديدن خرابي حال من هم از يک طرف اونو خيلي اذيت  
 . ميکرد

شت کنه و بره اما زنده ميموند و به زندگيش ادامه االن که فکر ميکنم ميبينم حاضر بودم ناريه بهم پ 
 . ميداد

 حاال تو بگو ... هنوزم خيلي احساس بدبختي ميکني ؟ 

اشک بهار و سري که به چپ و راست تکان ميداد تنها پاسخش بود . آرشام نميدانست با تعريف اين  
 ماجرا چه تحولي

 . در وجود بهار ايجاد کرده بود 

بهار جمله جمله کالمش را در ذهنش حک کرده بود و بعد از هر جمله به جاي نقطه ، خدا را شکر ،  
 ميگذاشت که زندگي

او روند عادي داشت . از اينکه جنازه کسي در اين ميان روي زمين نيوفتاده بود . از اينکه خودش باليي  
 به آن وحشتناکي

 . ثل موريانه مغز ش را ميخورد به ناچار به زبان آوردبه سرش نيامده بود . اما يک چيز م 

 در اين وسط آرميتا کجا رفته بود . اون سالم مونده بود؟ - 

 : آرشام سرش را پايين انداخت و گفت 

آره ... اونا بعد از اينکه به ناريه مواد ميزنن آرميتا رو تهديد ميکنن و از اون خونه بيرون ميکنن . اما  - 
 ميتا از پشتآر 

پنجره اي که پرده ي توري داشته تا حدي کاراشونو ميبينه که يکي از اون عوضيا متوجه حضورش ميشه  
 تا ميان

 ... بگيرنش در ميره وميره تو مترو 

خودش ميگفت اون دو سه روز رو از ترس و دلهره کنج مترو و دستشويي دانشگاه گذرونده بود. اون  
 . بيشرفا يه جورايي ميخواستن از اونم زَهره چشم بگيرن تا لب باز نکنه

بهار سرش را به معني اينکه متوجه شده تکان داد و هر دو در سکوت لحظاتي به در باغ خيره شدند.  
 دو غوغايي در دل هر

 . بر پا بود 

 ***************** 
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 : صداي غرغر بهناز مدام از پايين شنيده ميشد . بهرام کالفه رو به رؤيا کرد و گفت 

 دوباره چه خبر شده که آبجي اينطور به هم ريخته ؟ - 

 : رؤيا شانه هايش را باال انداخت و گفت 

چه ميدونم واال... از وقتي شما همگي باهم از خونه زدين بيرون داره يه سره غر ميزنه . از اينکه کيوان  - 
 تو اين چند

 . روز ميومده اينجا ناراحته ... ميترسه به بهار نزديک بشه 

 : بهرام سرش را تکان داد و گفت 

 مگه بهار ترس داره ؟ - 

 : د و گفترؤيا با حيرت نگاهش کر  

 !نداره ؟ - 

 : با دلخوري به صورت رؤيا نگاه کرد و گفت 

 . چه ترسي !!... رؤيا تو هم شروع نکن که حوصله ندارم - 

 !خودت پرسيدي که من گفتم ... وگرنه از صبح غرغراي خواهرت تو گوشمه ، چيزي گفتم ؟ - 

 . خودم ميرم باهاش حرف ميزنم - 

با گندي که بهار سري قبالزده خب دلش ميترسه ، اين پسرش هم عالقه پيدا کنه و بهار دوباه سر  - 
 . کارش بذاره

 ......... االن دور شدن کيان رو همه از چشم بهار ميبينن ... خب اونا هم حق دارن نگران باشن 

 . .. زبون به دهن بگير زنبسه رؤيا ... هي حق دارن حق دارن ، براي من راه انداختي . - 

 : رؤيا عصبي روبرويش نشست و با حرصي که در صدايش بود گفت 

سالهاست دارم کنارت زندگي ميکنم ... اون از اوايل زندگيمون که منو فقط پرستار دخترت ميدونستي  - 
 و سر کوچکترين

اتفاقي پدرمو در ميوردي ... بعدش که بهنام اومد تاحدي منم ديده شدم ... فهميدي زنتم ... بعدش  
 که بهار بزرگ شد

هر چي بزرگتر شد با اونم سرد شدي و تو خونه جز اخم و تخم آقا چيزي نميديديم ... نميدونم حاال  
 چي شده که اين

 ......... ههدختر برات مهم شده ... نکنه حاال که ال 
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 . خفه شو رؤيا ... گفتم دهنتو ببند - 

با حرص از روي مبل برخاست و به اتاق خواب رفت .خودش دردش را ميدانست ... شباهت بيش از  
 حد بهار به الهه

و دردي که از گذشته روي دلش بود ، موجب آن همه سردي ميشد . يک نوع عکس العمل دافعه ،که  
 . دغير ارادي بو

 . از چي فرار ميکني ... فقط ميخوام بدونم چي شد يهو بهار عزيز شد - 

 : صداي رؤيا از پشت در شنيده ميشد . فرياد زد 

اون هميشه عزيز بوده و هست ... خودتم ميدوني چرا وقتي بزرگ شد کمتر سراغش ميرفتم ... پس  - 
 دهنتو ببند و

 . نذار با حرفاي گذشته اوقات هردومون به گند کشيده بشه 

با مشت روي ميز کنار تخت کوبيد . دردلش غوغايي برپا بود . خودش را مقصر ميدانست که اينگونه  
 در مورد بهار

حرف ميشنيد . اگر آن همه که او به کيان و خواهرش اهميّت ميداد به دخترش توجه نشان داده بود،  
 جرأت نداشتکسي 

 . اينگونه پشِت سرِ گلِ باغ زندگيش حرف بزند 

 : لباسش را تعويض کرد و از اتاق بيرون زد .رؤيا با ديدنش گفت 

 کجا ميري ؟ دو کلمه حرف زديم به تريج قبات برخورد ؟ - 

 : بهرام با اخم نگاهش کرد و گفت 

رؤيا شيطونو لعنت کن تا بهرام قبل رو دوباره به اين خونه برنگردوندي ... ميدوني اون روم باال بياد  - 
 خودمو هم

 . نميشناسم چه برسه توي غرغرو رو 

رؤيا آهي کشيد و به آشپزخانه رفت . بهرام به سمت طبقه ي پايين رفت . پشت در قرار نگرفته در باز  
 شد و کيوان با

 . چهره ي درهم و اخم هاي در هم گره خورده در را باز کرد 

 : با ديدن او جا خورد . کيوان ،کفشش را روي زمين انداخت و با صداي آرومي سالم کرد و گفت 

 . ببخشيد دايي وقت خوبي رو براي سر زدن انتخاب نکردين - 

 با مادرت دعوات شده ؟ - 



 

 
304 

 : کيوان آهي کشيد و گفت 

 . نه ... شما که خواهرتو ميشناسي ... حرف نزده خودش ميبره و ميدوزه - 

بهرام دست روي شانه ي کيوان گذاشت و با مهرباني که از عالقه اش به فرزندان خواهرش نشأت  
 : ميگرفت ، گفت

 . برو دايي جون هوايي بخور و برگرد - 

ه گويان وارد شد .بهناز روي مبل نشسته بود و موهايش را به کيوان سري تکان داد و رفت . بهرام ياالل 
 . چنگ کشيده بود

دلش به درد آمد . خواهري که سالها همدرد و مونسش بود را اينگونه درمانده و عصبي ببيند . بعد از  
 مادرش و الهه تنها

زني که حاضر بود برايش جان بدهد خواهرش بود .خواهري که از فرزندان خودش ميزد و از دختر بي  
 مادر او نگه داري

 . ميکرد . اين زن برايش مانند بت ، پرستيدني بود 

 : کنارش نشست . دستش را روي دست خواهرش گذاشت . با لحن آرومي گفت 

 ي شده ؟بهرام غمتو نبينه آبجي ... چ - 

 : بهناز آرام سرش را باال آورد . چشمان پر اشکش را به صورت برادرش دوخت و گفت 

داداش چرا وقتي بچه ها بزرگ ميشن مادر و پدرشونو فراموش ميکنن ؟ ... چرا فقط خودشونو ميبينن  - 
 ؟

عزيزم ،چون اونا زندگي رو از يه دريچه ي ديگه ميبينن. مگه اون ديدگاهي که ما تو جووني داشتيم با  - 
 االنمون يکيه ؟

نه بخدا ..اگه ديدگاه االن رو تو جووني داشتيم شايد زندگيمون خيلي بهتر از االن بود ... خودِ من اگه  
ي رفتن به خارج رو از سرم بيرون ميکردم و روي دنده ي لج اون دوران به حرف آقاجون گوش داده بودم و سودا

 نميوفتادم زندگيم صد درجه

 . از االن بهتر بود . پس حق بده مثل ما فکر نکنن 

 : بهناز اشکش چکيد و گفت 

گفتن «نه » چي کار کنم که پسرام از دخترت دل بکنن . باور کن هر شب دارم از شوهرم بابت اون - 
 . خم زبون ميشنومبهار ز 

رفتن کيان رو از چشم بهار ميبينه و مدام ميگه برادرزاده اي که زندگيتو پاش گذاشتي پسرمو دربدر  
 . غربت کرد
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دارم زير بار زخم زبونش کمرم خم ميشه ... بهار خوب دست مزد اون همه سال محبتمو داد . باور کن  
 دلم براي بغل

 . ي که به دل و زندگيم زد نميذاره دوباره مثل گذشته باهاش رفتار کنمکردنش ضعف ميره اما زخم 

 : بهرام سرش را تکان داد و گفت 

آبجي انقدري که شما بزرگش کردين نبودا ... ديدي که پسرت در عرض يه ماه ازدواج کرد و رفت پي  - 
 . زندگيش

 : بهناز با خشم نگاهش کرد و گفت 

چون با بهار لج کرد . ميخواست نشون بده بدون اونم ميتونه زندگي کنه ... فکر ميکني نميدونم چرا  - 
 رفت ؟

 . چون هر وقت بهارو ميديد عصبي ميشد . نتونست فراموشش کنه 

 حاال اون که رفته پي زندگيش.. ناراحتيه االنت چيه ؟ - 

 : و اشک گفتانگار داغ دل بهناز تازه شد . با بغض  

دردم اينه کيوانم داره به بهار فکر ميکنه . نميخوام اين يکي پسرم هم دربدر بشه . براش دختر انتخاب  - 
 کردم و بهش

نشون دادم ميگه من تا خودم کسيو دوست نداشته باشم نميگيرمش ... ميبيني داداش ... اين همه  
 زحمت بکش

بچه بزرگ کن بعد اين طور دستمزد بگير... پدرش دوست داره با دختر همکارش ازدواج کنه اماکيوان  
 . ياغي شده

قبول نميکنه . ميدونم دردش چيه ؟... تا وقتي بهار توي اين خونه س پسراي من چشم و دلشون  
 دنبالشه ... چون از

شون بوده ، دختر ديگه اي به چشمشون نمياد بچگي تا خواستن بفهمن چي به چيه بهار جلوي چشم 
 . اگه آرميتا

 . نبود کيان هم مثل کيوان ميشد 

بهرام از شنيدن حرف هاي خواهرش آزرده شد . تا حدي به خواهرش حق ميداد . خودش سالها شاهد  
 عشق و عاشقي

آن دو بود و خوشحال بود کيان و بهار بهم برسند اما اينکه با چنين حرفهايي بهار را پايين ميکشيد  
 . ناراحتش ميکرد
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درست مثل شب خواستگاري که حرفهاي ديگران و نيشهاي که به تنش فرو شد او را به جنون کشاند  
 و همان نيشها را

 .حشيانه دست زدبه تن تک دخترش فرو کرد و به آن رفتار و 

 : با ناراحتي بلند شد و گفت 

اگه ناراحتي تو بودن بهار تو اين خونه ست . فعال بهار و ميفرستم خونه ي آقاجون بمونه تا اين خونه  - 
 . رو بفروشم

 . تا وقتي مشتري پيدا شه نميذارم بهار بياد . خيالت راحت 

 : بهناز با ناراحتي وبهت گفت 

 . داداش ... من... منظورم اين نبود - 

چرا همين بود . اينکه چشم ديدن بهار رو ندارين رو خيلي وقته ميدونم ... اينکه تو فاميل کاري کردين  - 
 که طرد شده

هم ميدونم. اما ديگه نميذارم خوار بشه ... همونطور که تو بخاطر بچه هاي خودت ، بهارمنو له کردي  
 خترممنم بخاطر د

 . هر کاري حاضرم بکنم 

 : به سمت در رفت . مکثي کردو به سمت خواهرش چرخيد و گفت 

فقط براي خودم متاسفم که بخاطر دل تو و کيان اونجور دخترمو آزار دادم ... تازه داره چشمم به  - 
 . حقيقت باز ميشه

کنن . تو هم تا وقتي بهار رو به عنوان اينکه همه تا جايي که منفعتشون ايجاب ميکنه بهت لطف مي 
 عروست ميديدي

 . برات عزيز بود 

به سمت حياط رفت و از خانه خارج شد . افکارش بهم ريخته بود . عجيب حس پشيماني ميکرد . در  
 دلش غوغايي

وصف نشدني بر پا بود . صداي گوشي حواس پرت شده اش را به زمان حال برگرداند . نميخواست  
 جواب دهد اما با ديدن

 . نام بهار با اشتياق جواب داد . هيچ وقت مانند االن مشتاق شنيدن صدايش نبود 

 . جانم دختر بابا - 

 سالم بابا ... خوبين ؟ - 
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دخترش ديد ،فهميد تعجب کرده با او اينگونه با محبت حرف زده ... بايد خيلي  از مکثي که در صداي 
 . چيزها را تغيير ميداد

 آره دخترم . چيزي شده ؟ - 

 نه ... ميخواستم ... حالتونو بپرسم ، خوبين ؟ - 

 : در دلش ناله کرد نه ، خوب نيستم اما ناراحتيش را قورت داد و گفت 

 . تا وقتي تو خوب باشي من هم خوبم - 

 بابا کي مياي دنبالم ؟ - 

 : مکثي کرد و گفت 

 . بابا جون يه مدت بمون خونه ي آقاجون هم حالو روزت بهتر بشه هم من به کارام برسم - 

 ........چه کاري بابا ... يعني من باشم نميتوني - 

 : ناراحتي صداي دخترش را فهميد و ميان حرفش پريد 

 اونطور که فکر ميکني نيست . بعدا برات توضيح ميدم .کاري نداري ؟ - 

 . نه . به بهنام و رؤيا جون سالم برسون - 

و بعد از خداحافظي به سمت انتهاي کوچه قدم برداشت . حاال ميفهميد چرا الهه در آن حال بهار را به ا 
 سپرده بود و

قلبش از ياد آوري آن صحنه فشرده شد . نفس عميقي کشيد و وارد اولين «. بهار تنهاست »گفته بود  
 . بنگاه مسکن شد

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

سه روز از آمدنش به خونه باغ آقا جون گذشته بود . حس ميکرد در اين سه روز آرشام يک جورايي از  
 . او دوري ميکند

غمي در چشمانش ديده ميشد که دلش را به درد آورده بود . تا حدي مشکالت خودش را از ياد برده  
 بود . ذهنش

 . به سرنوشت ناريه و ناراحتي آرشام و حرفهاي روز آخر آرميتا ، مشغول بود 

رند ، جاي گله از اينکه ميديدهمه ي آدم هاي اطرافش به نوعي در زندگي خود گرفتاريهايي داشتند و دا 
 و شکايتي

 . برايش باقي نميگذاشت 
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مسلما هر کس در اين دنيا بايد سختي هايي ميکشيد تا آبديده شود، اين حرفِ عزيزجون ، االن برايش  
 . معنا پيدا ميکرد

ميکرد با رفتن کيان زندگي نه از حرکت ايستاده بود نه تمام شده بود . پس بايد ياد او را از ذهنش دور  
 و به آينده

فکر ميکرد . ديگر از آرميتا ناراحت نبود ... نميدانست چرا !! اما فکر ميکرد شايد او هم جاي او بود براي  
 برادرش

ميدونم »چنين کاري ميکرد . هيچ وقت غمي که در صداي آرميتا بود را فراموش نميکرد ، که گفته بود ؛  
 کيان به من

 « .هم وفادار نميمونه 

آهي کشيد وبه باغ بدون برگ و بار خيره شد . درخت خرمالوي بزرگ روبروي ايوان پر بار بود . دلش  
 براي

خرمالوهايي که رنگش از نارنجي پررنگ به قرمزي ميزد ضعف ميرفت . امروز که هوا صاف بود و ابري  
 نبود هواي

 . ميوه چيدن به سرش زده بود 

پرده ي پنجره را رها کرد و لباس گرم پوشيد . از اتاق بيرون آمد . به دنبال عزيز چشم چرخاند صدايش  
 را از آشپزخانه

 . شنيد 

وارد آشپزخانه شد . ديگ سنگي روي اجاق نشان از آبگوشت در حال پخت داشت . ذوقي در دلش  
 . نشست

در ديگ را با دستگيره برداشت و با ديدن رنگ قرمز و قل زدنهاي محتواي ديگ لبخند زد . ياد آن  
 آبگوشتي که در

تابستان با حضور آرشام خوردند افتاد . در ديگ را گذاشت رو به عزيز که داخل کابينتش را تميز ميکرد  
 : گفت

 . ودمممنون عزيز جون خيلي وقت بود آبگوشت نخورده ب - 

 : عزيز با محبت نگاهش کرد و گفت 

قربونت عزيزم ... ميدونم دوست داري که وقتي مياي اينجا برات ميپزم اون رؤيا که جز غذاهاي يه  - 
 ساعته ، بلد نيست

 . غذاي ديگه اي بپزه 
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 : لبهاي بهار به لبخندي باز شد و از غر زدنهاي عزيز سري تکان داد و گفت 

خداييش عزيزجون غذاهاش خوبه ديگه ... فقط ، چون خودشو بهنام آبگوشت دوست ندارن ، درست  - 
 . نميکنه

 : عزيز با اخم گفت 

تو و بهرام آدم نيستين ؟... نبايد به خاطر شما درست کنه ؟!. هر وقت اين غذا رو درست ميکنم ياد  - 
 تو و بهرام که ميوفتم

 . تو گلوم گير ميکنه 

 : بهار دستانش را دور کمر عزيز حلقه کرد و روي گونه اش بوسه اي کاشت و گفت 

ممنون عزيز که انقدر خوبي ... رؤيا جون ميدونه شما هواي مارو داري اون ديگه چيزاي ديگه درست  - 
 . ميکنه

 حاال ميشه برم خرمالو بچينم ؟ 

 برو فقط مواظب باش باليي سرخودت نياري که حوصله جواب پس دادن به آقاجونت و بهرامو ندارم - 

. 

 آقاجون کي مياد ؟ - 

منتظره تا آمپول جمشيدخان رو بزنن و بيان اينجا ... امروز روز آمپولش بوده . فکر کنم تا نيم ساعت  - 
 . ديگه پيداشون بشه

 . ميان کارمو تموم شهپس من برم تا اونا  - 

 : بهار به سمت در آشپزخانه رفت . در آستانه ي در قرار گرفته بود که عزيز گفت 

 . بهار جان يه خورده بيشتر بچين تا براي همه بشورم و بذارم تو ظرف - 

 . چشم عزيزجون - 

يش از قبل چيده شده بود سبدي برداشت و با شتاب به سمت درخت خرمالو رفت . ميوه هاي دمِ دست 
 . نردبان فلزي

دو طرفه اي را از گوشه ي ديوار برداشت و به درخت نزديک کرد . با زحمت از البه الي شاخه هاي درخت  
 خودش

 . را باال کشيد و با ديدن هر خرمالوي رسيده به آرامي دست پيش ميبرد و آن را ميچيد 

عاشق ميوه چيدن بود . اين درخت بزرگ براي تمام خانواده محصول ميداد . آقاجون هر سال براي همه  
 ي فرزندانش
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سهم خرمالويشان را به خانه هايشان ميفرستاد . قرار بود تا آخر هفته ميثاق و کيوان براي بردن سهم  
 خرمالويشان

 . سري به باغ بزنند 

د . در حدود شش تا خرمالو چيده بود . چشمش به خرمالوي درشتي که در شاخه به داخل سبد نگاه کر  
 ي بااليي بود

افتاد . دستش را دراز کرد اما نميرسيد . روي نوک انگشت ايستاد سنگيني وزنش را روي شاخه ي درخت  
 . انداخت

 . صدايي از پايين درخت اخمش را در هم کرد 

 . بهار مواظب باش ... ميوفتي - 

 . مواظبم - 

 . بيا پايين بخاطر اون يه دونه خودتو ناقص ميکنيا - 

سرش را از البه الي شاخه رو به پايين گرفت . او در اين موقع روز آنجا چه ميکرد ؟! هميشه تا غروب  
 . سرکار بود و شب براي بردن جمشيد خان به باغ آنها مي آمد

 مگه سرکار نبودي ؟ - 

 : لبخندي روي لب آرشام نقش بست و گفت 

 . شيطون حرفو عوض نکن بيا پايين خودم برات ميچينم - 

 . بهار مانند بچه ها هنوز چشمش به آن خرمالو بود 

 . بذار اين يه دونه رو بچينم ميام پايين - 

براي رسيدن به آن شاخه ، با وجود آرشام ترسش ريخت و پا روي شاخه ي بااليي گذاشت و باال رفت  
 . به زحمت انگشتش

را به خرمالوي نشان کرده رساند و آن را چيد . زماني که پايش را به سمت عقب ميگذاشت ،حس کرد  
 . کسي پشت سرش ايستاده

 . اخم هاي درهم ديدآرام به عقب چرخيد و آرشام را با  

 . اِ... چرا اومدي باال . داشتم ميومدم - 

 واقعا که ... گاهي هواي بچگي ميزنه به سرتا !... نميگي باليي سرت بياد جواب باباتو چه جوري بدم - 

. 

 : دستش را به سمت بهار دراز کرد و گفت 



 

 
311 

 . اصال ميدوني روي چه شاخه ي نازکي ايستادي ؟! دستمو بگير - 

بهار ديگر مانند گذشته با او غريبگي نميکرد . دستش را به دست او داد و آرام با کمک او از درخت  
 . پايين رفت

 : با ذوق به درون سبد نگاه کرد و گفت 

 . رسيدم بچينم زود خراب شندقيقا به تعداد نفرات چيدم . خيلياش رسيده . ت - 

 . اي بال تو دوباره رفتي سراغ درختا - 

با ديدن آقاجون و جمشيد خان به طرف آندو رفت . به نوبت در آغوش هرکدام فرو رفت و بعد از بوسه  
 . اي کنار کشيد

 . چه کار کنم آقا جون مثل ستاره چشمک ميزنن - 

با هم وارد ساختمان شدند . بهار از اينکه آرشام بعد از سه روز خودش را مهمان آن باغ کرده بود  
 . سرحال آمده بود

نه آنکه حس خاصي داشته باشد... اما از اينکه از آن روز به بعد او را درگير و ناراحت ميديد دلش گرفته  
 . بود

حتي کسي را نداشت . از آنروز که خاطرات او را شنيده بود از ذات مهربانش بود ،که طاقت ديدن نارا 
 برايش

 خاص شده بود . حس ميکرد تا حدي همدرد هستند ،اما شدت درد هرکدام بيشتر يا کمتر از ديگريست 

. 

 : آرشام کنارش ايستاد و با شيطنت نگاهي به خرمالوها کرد و به خرمالوي بزرگتر اشاره کرد و گفت 

 و براي من چيدي ؟اين - 

 : بهار نگاهش کرد و گفت 

 . فکر کن يک درصد براي تو اين همه سختي بکشمو اينو بچينم - 

 : آرشام خنديد و گفت 

 !! نگو براي اين يه دونه خودتو به خطر انداختي - 

 : بهار لبخندي زد و گفت 

 ......... اتفاقا براي همين رفتم ... در نتيجه - 

 : به ميان حرفش آمد و گفت 

 . اينو من برميدارم تا ببينم مزه ش چه فرقي با بقيه داره که تو با زحمت رفتي و چيديش - 
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همزمان باحرفي که ميزد با زرنگي تمام خرمالوي درشت را از داخل سبد برداشت . آه از نهاد بهار بلند  
 . شد

 : در سکوت نگاهش کرد و فقط لب زد 

 . خيلي پررويي - 

 : خنده ي آرشام بلندتر شد و با شرارت تمام نگاهش کرد و گفت 

 . ميدونم - 

لب بهار آمد . از اينکه بعد از سه روز او را خندان ميديد راضي بود . حتي اگر به از رفتارش لبخند روي  
 از دست دادن

 . خرمالوي دلخواهش ختم ميشد 

سبد را به داخل برد و بعد از شستن خرمالوها آنهارا در ظرف مخصوص ميوه کنار سيبهايي که روز  
 گذشته چيده بود

 . گذاشت و به پذيرايي برگشت 

 : با تعجب آشغال ميوه را در دست آرشام ديد . هين بلندي کشيد و گفت 

 !کوچولو نشسته خوردي ؟ - 

 : آرشام نزديکش ايستاد و آرام گفت 

 . ميخواستم ببينم دستت چه مزه اي ميده ... عالي بود . درضمن ارزش چيدنشو داشت خوشمزه بود - 

 : بهار خنديد و گفت 

 ! ديوونه اي ، ديوونه - 

آرشام به آشپزخانه رفت و بهار کنار پدر بزرگ هايش نشست . اما تمام ذهنش درگير حرف او شد . به  
 دستش

 : نگاهي کرد و در دلش گفت 

 . واقعا که ديوونه اي - 

قبل از آمدن آرشام خرمالويي برداشت . با ديدن خرمالو ، چشمان شيطان و حرف او مدام در نظرش  
 . مي آمد .لبخندي زد و گاز اول را به خرمالو زد

 : آرشام با ديدن لبخندش کنارش نشست و گفت 

 به چي ميخندي ؟ - 
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 : بهار با شرم به سمتش برگشت و گفت 

 !! حتما بايد توضيح بدم - 

 . نکنه خرمالوي تو خوشمزه نيست ؟ بذار ببينم - 

تا بهار خواست حرکتي انجام دهد کل خرمالو در دهان آرشام بود . گلش در دست او باقي مانده بود .  
 مات و مبهوت

 . به منظره ي روبرويش نگاه ميکرد 

 : ا لبخندي ميگفتپسره ي پررو چشمانش را بسته بود و ب 

 ...هوم ... هوم - 

 : همزمان چشمانش را با دهانش باز کرد و گفت 

 . اينم خيلي عالي بود ... خرمالو با طعم هميشه بهار - 

پدربزرگهايش هر دو با حرف آرشام زدند زير خنده ... بهار با حيرت به جمع نگاه کرد . هنوز مغز هنگ  
 شده اش باور نميکرد

 . خرمالوي گاز زده اش در شکم او باشد 

 : آقاجون گفت 

 . چيه دخترم چرا ماتت برده يه خرمالو که بيشتر نبود . يکي ديگه بردار - 

 : رو به آرشام کرد و گفت 

 .پسرم با هر چي شوخي ميکني با خرمالو خوردن بهارم شوخي نکن . دخترم عاشق خرمالوئه - 

 .« کاش منم خرمالو بودم» آرشام لبخند زد . وقتي بهار به لبخندش نگاه کرد بيصدا لب زد  

اول لبخندي روي لبش نقش بست اما بعد از چندلحظه ، با فهميدن منظور حرفش و تصور گفته ي او  
 ، از شرم صورتش

 . لو صرف نظر کردسرخ شد . براي خرابتر نشدن اوضاع به آشپزخانه رفت و از خوردن خرما 

آرشام در تمام زماني که آنجا بودند به او و عزيز در کارها کمک ميکرد . براي بهار، ديدن مردي که پابه  
 پاي زنان خانه

 . در آشپزخانه باشد ، جاي تعجب داشت . هر چند که قبال هم اينکار را از او ديده بود 

 . وزيون و در حال تعمير شير آب و لوازم خانه تصور کرددر نظر او فقط مردان را ، ميشد پاي تل 

 آن روز با تمام لبخند هاي ريز و زير پوستي آن دو پيرمرد و شيطنتهاي يواشکي آرشام به خوبي گذشت 

. 
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حس ميکرد بعد از سه روز اين بودن در کنار هم غنيمت بود . روحيه ي باخته اش را ، از شنيدن حرف  
 پدرش که گفته بود

 . آنجا بماند را ، با اين خنده ها و شوخي ها به دست آورده بود 

اشق شعر و ماندن در آن جا بد که نبود هيچ ، عالي هم بود . جمشيد خان پيرمرد دل زنده اي بود .ع 
 شاعري بود . با همين

نيمچه ذوقي که داشت بهار را به ذوق و شوق مي آورد و بعد از ماهها حال و هواي خواندن را در سرش  
 . انداخته بود

 . در نبود آرشام کنار هر دو برادر مينشست و برايشان آهنگهاي درخواستي ميخواند 

ه هاي دلنشين قديمي و نواختن گيتاري که هميشه در خانه ي آشتي او بعد ازمدتها با خواندن تران 
 آقاجون يکي بعنوان

 . يدکي داشت ، او را از آن رکود و رخوت ، تا حدودي بيرون آورد 

بعد از مدتها آقاجون و عزيز لبخند ها و خنده هاي از ته دل بهار را ميديدند . اما تمام اين سرخوشي  
ها تا زماني بود که با آن دوبرادر و عزيز جونش تنها بود . با حضور آرشام مانند گذشته سر سنگين و با وقار 

 مينشست و با دقتي بيشتر از گذشته

رادر نگاه ميکرد . وقتي پدر آرشام يا همان دايي آرمان خودش مي آمد جمع به رفتار آرشام و آن دو ب 
 . رسمي تر ميشد و نشان از پايان مهماني و دورهميشان بود

دايي آرمان به خاطر شغلش و از دست دادن خواهرش هميشه خسته و بي حوصله بود . فقط روزهايي  
 . که تعطيل بود کمي مهربانتر و با حوصله تر ميشد

اين فاميل جديد براي بهار مانند نوشدارو بودند . نوشدارويي که عالج دردهاي روي هم انباشته ي او  
 بود . در اين جمع

دلش ، فقط هواي ديدار با پدرش و بهنام را بهانه ميکردو آزارش ميداد . دلتنگيش براي تک برادر  
خوري که نميدانست علتش چه بود و در آينده چه آرامشي مهربانش گاهي او را از رفتارپدرش دلخور ميکرد . دل

 . را برايش به ارمغان مي آورد

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

يک هفته از گذاشتن خانه براي اجاره گذشته بود . اما هيچ خبري نميشد . بهرام با ناراحتي رو به رؤيا  
 : گفت

 . رؤيا آماده شو باهم بريم يه سر به اين بنگاه سرکوچه بزنيم ... ببينيم خونه اي براي اجاره نداره - 

 : رؤيا نوچي کرد و با دلخوري گفت 
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بهرام از خر شيطون بيا پايين ... خواهرت ناراحت بوده يه حرفي زده . تو چرا پي يه ناراحتي رو گرفتي  - 
 . داري دربه درمون

 . ميکني 

 : بهرام کالفه لباسش را تعويض کرد .در حالي که دکمه هاي پيراهنش را ميبست گفت 

 . يه ناراحتي نبود ... يه مشکل بود که بايد حل ميشد . نميتونم بذارم با دخترم اينطور رفتار کنن - 

 : رؤيا عصبي گفت 

تا حاال متوجه نبودي ؟ ... تازه فهميدي با بهار چه طور رفتار ميکنن ! بايد حتما از دهن خودشون  - 
 ميشنيدي ،که

بهت بربخوره ؟ چقدر گفتم نذار بهار با خانواده ي عمه ش راحت باشه ... گفتي حسوديت ميشه ...  
 خواهر زاده م

 . ده م هست جنازه ي دخترمو رو دوش کسي نميذارماومد خواستگاريش ، گفتي ؛ تا وقتي خواهر زا 

 . قبول کن اين همون خواهره و بيخيال جابه جايي شو 

 : بهرام با دلخوري نگاهش کرد و گفت 

ميشه يه بار بدون جروبحث حرف گوش کني و انقدر از من حرف نکشي ... اگه بگم اشتباه کردم  - 
 . خيالت راحت ميشه

و خدا ... زودتر بلند شو ... وگرنه خودم ميرم يه خونه پيدا ميکنم و بدون نظرت قولنامه بس کن تو ر 
 . ميکنم

 . رؤيا با دلخوري اخمي کرد و به سمت اتاق رفت 

 : بهرام کفشش را پوشيد و با صداي بلندي از کنار در ورودي گفت 

 . خانوم من ميرم تو حياط تا تو آماده بشي - 

بهرام آهسته پله ها را پايين رفت . وارد حياط شد . کنار حوض کوچک حياط ايستاد . به بوته ي گل رز  
 بزرگي که کنار ديوار

بود نگاه کرد . آهي از بن جگر کشيد . چي فکر ميکرد ، چي شد . چقدر دوست داشت هميشه اين  
 خانواده را دورهم

گي از دستش در رفته بود .بعد از آن روز، دلخوري بهناز را در نگاه و و کنارهم ببيند . اما شيرازه ي زند 
 . لحن کالمش ميديد . اما راهي جز رفتن نداشت

در حياط باز شد و کيوان و کيميا با هم وارد حياط شدند . کيوان با ديدن بهرام لبخندي زد و همراه کيميا  
 : دست دايي خود را در دست ميفشرد گفتسالمي دادند و جوابي گرفتند . کيوان در حالي که 
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 ! به سالمتي کجا ؟ اونم اينوقت شب - 

 : بهرام در حالي که به راه پله چشم دوخته بود ،گفت 

 . منتطر رؤيام - 

 . اگه جايي ميريد برسونمتون - 

 : رؤيا در حالي که چادر روي سرش ميکشيد از پله ها پايين آمد و گفت 

ممنون کيوان جان ... داريم ميريم خونه پيدا کنيم . تا سر همين کوچه ميريم . شما برو خونه استراحت  - 
 . کن

 : نگاه پراز حيرت کيميا و کيوان به دقيقه نکشيد که کيميا رو به بهرام گفت 

 !دايي جدي جدي ميخواين از اين خونه بريد ؟ - 

 : بهرام سرش را پايين انداخت . با لحن گرفته اي گفت 

 . آره دايي جون بايد بريم ... اينجوري ناراحتي ها کم کم برطرف ميشه - 

 : رگ روي شقيقه ي کيوان ضربان گرفت . با ناراحتي که در صدايش موج ميزد گفت 

. يه مدت بگذره هم شما هم مامان آروم دايي اين کاره شما ، بيشتر بين خانواده فاصله ميندازه  - 
 . ميشين ... خواهش ميکنم اين کار رو نکنين

 : بهرام سرش را به حالت افسوس تکان داد و گفت 

نه عزيزم اين ناراحتي حکايتها پشتش هست که نميخوام طوالني بشه ... اين طوري براي بهار هم  - 
 . بهتره

ي به او بدهد ، در برابر ديدگان متحير کيميا و کيوان رو به رؤيا کرد و بدون اينکه اجازه ي حرف ديگر  
 : گفت

 . بريم خانوم - 

هر دو از در حياط بيرون رفتند . بهرام با ديدن غم درون چشمان کيوان به حرف خواهرش ايمان آورد و  
 در اين کار مصمم

شد . ميدانست اين موضوع ادامه دار خواهد بود . پس همان بهتر که دور باشند . به قول قديمي ها  
 .دوري و دوستي

بعد از صحبت با مرد بنگاه دار دو تا آپارتمان را در همان حوالي در نظر گرفتند .زماني که براي ديدن  
 : د نگاهي به ساختمان تازه ساز کرد و گفتيکي از آپارتمانها رفتند، رؤيا براي اينکه حرفي زده باش
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به نظر من اگه قراره از اون خونه بريم الاقل يه محله ديگه بريم . اينجا با خونه ي خودمون که دو تا  - 
 . کوچه فاصله داره

 : بهرام به حرف رؤيا کمي فکر کرد و گفت 

ه ي مناسب ديدم ميام دنبالت و با هم ميريم درسته . پس بذار فردا برم يه قسمت ديگه ... اگه خون - 
 .ميبينيم

رؤيا از اينکه اين حرفش مورد تاييد قرار گرفت ، لبخندي زد . بهرام با ديدن لبخند رؤيا دلش تکاني  
 . خورد

 . اصال به ياد نمي آورد چه زماني لبخند او را ديده بود . خيلي براي اين زن کم گذاشته بود 

هر چند عالقه ي شديدي ، هيچ وقت در دلش نسبت به او نداشت ، اما هر چه بود هم بالينش بود و  
 . مادر پسرش

بايد کمي هم براي او نرمش به خرج ميداد . باالخره بعد از حدود نوزده سال زندگي حق اين زن بود تا  
 کمي روي

 . آرامش را ببيند 

 : رو به رؤيا کرد و گفت 

 خانوم موافقي يه امشبو با هم بريم رستوران ؟ - 

رؤيا با بهت به بهرام نگاه کرد . شوکه شده بود . بهرام و چنين پيشنهادي !!... انگار بهرام واقعا عوض  
 . شده بود

 : با لبخند گفت 

 ......... بدم که نمياد اما بهنام - 

 . بهش زنگ بزن بگو دير ميايم خونه . براش شام ميگيريم و ميبريم - 

 : رؤيا با فکر به بهنام کمي دو دل شد . کمي من من کرد و گفت 

دلم نمياد وقتي منو تو داريم شام ميخوريم بچه م گشنه باشه . اگه ميشه غذا بگير ببريم خونه دور  - 
 . هم بخوريم

 : ه به تازگي چينهاي ريزي در کنارش مهمان شده بود ، نگاه کرد و گفتبهرام به چشماني ک 

 . باشه . هر طور تو بخواي - 

ذوق نهفته در عمق آن چشمان ، دل بهرام را به درد آورد . با زندگيش در آن چند سال چه کرده بود ؟  
 چرا تاوان اشتباه
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 . خود را از ديگران پس گرفته بود ؟! هم خودش سوخته بود ، هم ديگران را سوزانده بود 

تازه درک ميکرد اين عمر دوباره و فرصت ديگر براي چه ، به او داده شده بود . بايد جبران ميکرد، تمام  
 . آن سالهايي که، کم کاري کرده بود

 : لبخندي زد و گفت 

 . برداريم و با هم بريم بيرون ، دلم کشيده امشب فارغ از گذشته و مشکالت باشيم بريم بهنام رو - 

لبخند رؤيا عميق تر شد . باورش هم سخت بود اين همه انعطاف به يکباره رخ دهد . اما همين هم  
 . براي او غنيمت بود

 . ا دنيا ارزش داشتهمينکه بعد از سالها او را ديده بود و لبخندش را ديده بود برايش دني 

ايکاش کمي زودتر اين اتفاق در زندگيشان رخ ميداد . خيلي از سالها را در کنارش زندگي کرده بود که  
 ... فقط روزگارش بگذرد ، که فقط زندگي کرده باشد ... دير بود ولي هرچه بود ، خيلي خوب بود

آخر شب برگشتند . کيوان را درون حياط در آن هواي سرد پاييزي، لبه ي حوض نشسته و سردر گريبان  
 فرو

 . برده ، ديدند . به باغچه خيره شده بود و متوجه حضور آنها نبود . دستي روي شانه ي کيوان گذاشت 

 : کيوان از جا پريد وبا ترس به بهرام نگاه کرد .بهرام خنديدوگفت 

 . چي شده دايي تو سرما نشستي ؟ هوا سوز داره مريض ميشي - 

 : کيوان با ناراحتي به بهرام خيره شد و گفت 

 دايي بخاطر من و حرف مامان دارين از اينجا ميرين ؟ - 

بهرام دست از روي شانه ي او برداشت و به رؤيا و بهنام اشاره کرد بروند . همينکه آنها وارد راه پله  
 شدند کنار کيوان

 : روي لبه حوض نشست و دستش را روي دستان سرد کيوان گذاشت و گفت 

ام عزيزين اما بهار هم دايي جون راهمون بايد جدا بشه تا آرامش به خانواده برگرده . با اينکه شما بر  - 
 ... پاره ي تنمه

قبول کن سخته که بشنوم اون همه حرف داره پشت سرش درست ميشه ... خودت قضاوت کن ، اين  
 بهار هيچ شباهتي

به بهار يک ساله پيش داره ؟... اصال کدوممون شبيه قبل هستيم ؟!... يه جورايي همه عوض شديم .  
 مدتهاست ديگه

 ده از هيچ کدوممون شنيده نميشه . انگار غم، توي خونه هامون لونه کرده . يه تحول الزمهصداي خن 

.... 
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 . دايي با رفتن شما اين خونه سوت و کورتر ميشه - 

 : بهرام نفسش را با آهي بيرون داد و گفت 

کم کم عادي ميشه . نميخوام تو هم بخاطر ما مجبور بشي تن به ازدواج اجباري بدي . تو هم مثل بهار  - 
 ...برام عزيزي

مادرت گفت داره مجبورت ميکنه که زن بگيري ... ميدونم وقتي با زني بخواي زندگي کني که از سر اجبار  
 باشه چه زندگي

 . جهنمي رو بايد تحمل کني 

 : وان با زحمت آب دهانش را قورت داد و با من من گفتکي 

 ... دايي ... اگه ... من قول بدم - 

سرش را پايين انداخت با انگشتانش بازي کرد و نفسش را در سينه حبس کرد و به بهرامي که چشم  
 : انتظار پايان حرفش بود ، گفت

 ............ اگه قول بدم بهار و خوشبخت ميکنم - 

 : بهرام دستش را باال برد و گفت 

نه دايي ... هيچ وقت به فکرتم نزنه ...که نه من نه مادرت نه بهار راضي به اين وصلت نميشيم . براي  - 
 همين داريم ميريم

که حرفي ، حديثي در اين مورد نه زده بشه نه شنيده بشه . اينم پيش خودمون ميمونه همينجا دفنش  
 . ميکنيم

کيوان با بغضي که در گلويش پيچيده شده بود و چشماني که از حلقه زدن اشک براق شده بود به  
 بهرام نگاه کرد وبا

 : صداي خش داري گفت 

ناه من چيه کيان بزرگتر بود و من ديده نشدم ... گناه من چيه که سالها صداي گناه من چيه دايي ؟ گ - 
 دلم رو خفه کردم

بخاطر برادر بزرگترم ... من شما رو بيشتر از يه دايي دوست دارمو قبول دارم ... به من فرصت بدين تا  
 خودمو به بهار و

 . خانواده م ثابت کنم 

 : بهرام آهي کشيد و دستش را روي شانه ي کيوان گذاشت و گفت 

نميشه کيوان ... اصرار نکن . اگه دوستش داري بيخيالش شو ... اينجوري انگشت نماي فاميلش  - 
 ميکني ... پشتش
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هزار حرف در مياد ... مگه نديدي کيان شب خواستگاري با کنايه گفت ؛ شايد بهار کس ديگه اي رو  
 ست داره ... اين يعنيدو

بهار با هر دوي شما بازي کرده ... نميتونم اسم دخترمو به گند بکشم ...چون ايمان دارم بهار به تو  
 احساسي نداره ، اگه

اين حرفا پشت سرش در بياد نابود ميشه . مادرت از همه بدتر باهاش تا ميکنه ... پس عالقه تو  
 همونجايي که تا االن

کرده بودي ، دفن کن و نذار باعث آزار بهارو خودت بشه . به فکر يکي ديگه باش ... بهار براي تو دفن  
 . زن بشو نيست

بهاري که کيان رو رد کرد نميتونه در کنار تو باشه . سايه ي گذشته تو زندگيش باقيه ... نميدونم چرا  
 کيان رو رد کرد اما

 . از اون شب ديگه بهار قبل نشد 

 : از کنار کيوان برخواست و دستان سرد شده اش را روي هم ماساژ داد و گفت 

پاشو دايي اين هوا مريضت ميکنه . ازم به دل نگير ... تو هنوزم برام عزيزي اما بهار پاره ي تنمه ...  - 
 ميفهمي که ؟

. سرش را پايين انداخت و با کيوان سرش را با عالمت فهميدن رو به پايين تکان داد و از جا برخاست  
 شب بخير

 . آرامي که گفت از کنار بهرام گذشت . شانه هاي افتاده اش نشان از درون پاشيده از همش ميداد 

بهرام خودش چنين دردي را کشيده بود و درک ميکرد او چه حالي دارد اما با سرنوشت نميشد جنگيد .  
 نميشد با ناديده

گرفتن شرايط ، صرفا بخاطر يک عالقه ، يک زندگيي را بنا کرد که از بيخ و بن مشکل دار است .نميشد  
 ... زندگي دخترش را روي طوفان بنا کند

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

روز پنجشنبه بود . عزيزجون از صبح سرحال بود . به اميد آمدن نوه هايش غذايي که کيوان و ميثاق  
 دوست

 . تند را بارگذاشته بودداش 

بوي عطر قورمه سبزي فضاي خانه را پر کرده بود . هواي سرد بيرون و گرماي داخل خانه بهار را کرخت  
 . کرده بود

از صبح با کمک آقاجون تمام خرمالوها را چيده بودند . آقاجون خرمالوهاي نرسيده را زير جعبه گذاشته  
 بود و رسيده ها را
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 . ها چيده بودروي ان 

با بلند شدن صداي آيفون بهار با ذوق آيفون را جواب داد . صداي شاد ميثاق را شناخت و در را باز کرد  
 . بعد از مدتها

قرار بود امروز بغير از ميثاق و کيوان ، مينا هم مهمان باغ باشد . يک دورهمي با جوانان خانواده ، حس  
 خوبي را به

 . بهار تزريق ميکرد 

در ورودي را باز کرد و با هيجان به استقبال بچه ها رفت . ميثاق در حال باز کردن در باغ بود تا ماشين  
 . را داخل بياورد

اما مينا زودتر از ماشيت پياده شده بود و در حال آمدن به سمت ساختمان بود . باديدن بهار ذوقي زد  
 و به آغوش بهار

 . يد . بهار دستانش را سفت دور مينا حلقه کرد و او را به خود فشردپر 

 . دلش براي اين بودنها خيلي تنگ شده بود . بعد از کلي جيغ و داد از هم جدا شدند 

 . واي بهار خيلي دلم برات تنگيده بودا - 

 : بهار در حالي که اشک ذوقش را از گوشه ي چشم ميگرفت به صورتش نگاه کرد و گفت 

 . از بس که بي وفايي مينا ... تو هم با بزرگترا هم پيمان شدي براي نابودي بهار بيچاره - 

 : مينا دوباره او را سفت در آغوش کشيد و گفت 

زم گرفته بودن ،نميتونستم باهات تماس بگيرم ...دلم برات بخدا تو تحريم بودم ... بهار...گوشيمو ا - 
 خيلي تنگ

 .... شده بود اما 

 : بهار با تعجب گفت 

 . يعني بخاطر اينکه به من زنگ نزني گوشيتو از دست دادي - 

 . خانوم ،گوشيش مصادره شده - 

 : بهار با تعجب به ميثاقي که با اخم به خواهرش نگاه ميکرد ، نگاه کرد و پرسيد 

 براي چي ؟ - 

 : ميثاق با حرصي که از غيرتش ناشي ميشد گفت 

 . براي اينکه بعضيا جنبه ي آزادي رو ندارن ... گند ميزنن به خودشونو خانوادشون - 
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 :رد و گفتمينا با بغض رو به برادردوقلويش ک 

 !ميثاق ؟ - 

 : ميثاق با اخم نگاهش کرد و گفت 

ميثاق و درد ... مگه دروغ ميگم ... همچين با آه و اشک ميگي گوشيمو گرفتن انگار بيگناه بودي و بقيه  - 
 کِرم داشتن

 . تو رو اذيت کنن 

 . صداي عزيز از روي ايوان بچه ها را به سمتش کشاند 

 . بچه هوا سرده زودتر بياين تو ... احوالپرسيتون باشه براي تو خونه - 

مينا دست بهار را گرفت . براي ميثاق زبان درازي کرد و به سمت ايوان دويد . بهار با ديدن آندو کلي  
 سرحال شده بود

 .ا از ماجرا سر در بياورداما براي مينا نگران شده بود . دلش ميخواست هر چه زودتر با هم تنها باشند ت 

همه روي مبلي که جلوي تلوزيون بود نشستند . نگاهش مدام روي صورت پر از اخم ميثاق و مينا در  
 حال گردش بود . مينا اَهي گفت و از کنار ميثاق بلند شد . با خشم به آشپز خانه رفت . بهار با دلخوري گفت

: 

ميثاق درست نيست با خواهرت اينطور برخورد کني ... هر چي باشه شما دوقلو هستين بايد پشت  - 
 . هم باشين .اگه اشتباه هم کرده بايد با خوبي بهش تذکر بدي نه اينکه مثل يه مجرم باهاش برخورد کني

 : ميثاق طغيان کرد با صدايي که سعي ميکرد آرام باشد ، گفت 

هار نميدوني چه کار کرده که ... آبرو برامون نذاشته ... نگاه به موش مرده بازيش نکن . همه دِ ... ب - 
 ي ما رو درسته

 . قورت ميده 

 : مينا از آشپزخانه بيرون آمد و گفت 

 ميثاق ميشه دهنتو ببندي ... فضول خان اگه تو به مامان نميگفتي اين همه تو خونه شر به پا نميشد - 

. 

بهار با تعجب به دعواي خواهري و برادري آنها نگاه ميکرد . عزيز از آشپزخانه سرش را بيرون آورد و  
 : گفت

 . هيس ... چه خبرتونه بچه ها ... االن آقاجونتون با جمشيد خان ميان اينجا آبرومون ميره - 

 : رو به مينا کرد و گفت 

 . تو هم خجالت بکش با برادرت نبايد اينطور حرف بزني ... اون صالحت رو ميخواد - 
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 : مينا اشک ريزان به اتاق کنار آشپزخانه پناه برد و در حين رفتن فرياد زد 

 . راست ميگه بره گنداي خودشو پاک کنه ... من که کاري نکردم - 

 : هار بازويش را کشيد و گفتميثاق با خشم به سمت اتاق هجوم برد . ب 

کجا ؟! ... يه خرده انعطاف به خرج بدي ، بد نيستا ! ... غيرت داري درست ، اما قرار نيست که به  - 
 . صالبه ش بکشي

 . بذار من برم آرومش کنم .حاال بعد از چند وقت همو ديديم درست نيست اينطور باشين 

با آرام گرفتن ميثاق به سمت اتاق رفت . در را باز کرد و داخل اتاق شد.گوشه ي اتاق به کمد قهوه اي  
 قديمي عزيز تکيه

 . داده بود و سرش را روي زانو گذاشته بود و گريه ميکرد 

موهاي دلش گرفت . بعد از مدتها، ديدارشان پر از اشک و آه شده بود . کنار مينا نشست و دست روي  
 کوتاه و لختش

 : کشيد . با ناراحتي گفت 

مينا بعد از چند ماه بايد ديدارمون اينجوري شروع بشه؟! ... ميدوني اگه بري تا چند وقت ديگه ، من  - 
 نميتونم

 . تو رو ببينم 

 : مينا سرش را بلند کرد و خودش را در آغوش او را رها کرد و گفت 

ميبيني با من چه جوري رفتار ميکنه ؟... انگار چه غلطي کردم که اينطور در موردم حرف ميزنه ... مامان  - 
 که چشم از روم

برنميداره ... گوشيمو ضبط کردن ... با تلفن خونه هم حق ندارم جايي تماس بگيرم . با فاميل هم تا  
 اطالع ثانوي

 ... رفت و آمدمون قدغنه 

 . ا آخه؟! ... مگه چه کار کردي تو ، دختر خوبچر  - 

 : مينا با چشمان پر اشک به بهار خيره شد و با بغض گفت 

 . هيچي ... گناه کردمو عاشق شدم . از وقتي فهميدن انگار گناه کبيره کردم از همه طرف مواظب منن - 

 : با مشت به سينه اش کوبيد و گفت 

 . اين کوفتي که چيزي حاليش نيست ... دارم ميسوزم از دو طرف - 
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صداي هق هقش در سينه ي بهار خفه شد . بهار با اشک به نوازش موهاي او پرداخت . با غم سنگيني  
 که در صدايش

 . نهفته بود زير گوشش زمزمه کرد 

چه که ميگذره شکست خورده ها هم بيشتر عشق در خونواده ي ما نفرين شده ست مينا ... انگار هر  - 
 ميشن ...حاال

 دختره خوشگلِ عمو بهروزم عاشق کي شده و چرا از دو طرف ميسوزه ؟ 

 : مينا همانطور که سرش روي سينه ي او بود با گريه گفت 

خوش بحالت بهار با اين که پيش کيان و کيوان بودي دلتو نباختي ... من لعنتي کسيو ميخوام که  - 
 ...اصال من به

 . چشمش نميام 

 : بهار با نگراني سر مينا را باال کشيد و گفت 

 کيو ميخواي مينا ؟... به اون طرف هم گفتي ؟ - 

 : غوش او پنهان کرد و گفتمينا دوباره اشک ريزان صورتش را در آ 

بهار من خيلي بدبختم ... کيان تو رو ميخواست و تو قبولش نکردي ... من ... کيوانو ميخوامو اون منو  - 
 نميخواد .چندتا پيام

عاشقانه براش فرستادم . جوابمو نداد . در آخر برام نوشت ، من يکي ديگه رو دوست دارم از فکر من  
 . بيا بيرون

بدبختي همون روز ميثاق گوشيمو با شوخي از دستم قاپيد و پيام کيوانو ديد . وقتي پياماي منو ديد  
 . ديوونه شد

 . آشوبي به پا شد بيا و ببين . ميبيني چه بد شانسم 

بهار از شنيدن اين حرف تنش يخ زد . سرما در تمام رگهاي بدنش به جريان افتاده بود ... اين چه رابطه  
 ي مزخرفي بود

 . که آنها را مانند گردابي به دور خودش ميچرخاند و در آخر با سر به زمين ميکوبيد 

 . نددلش براي مينا ي بيست ساله سوخت اما حرف بعديش او را بيشتر سوزا 

 مامان ميگه منم مثل تو شدم ... ميخوام يه مدت با پسراي فاميل تيک بزنم و بعد برم سراغ يکي ديگه - 

. 

بهار خشکش زد . زبانش قفل شده بود. قلبش از حرکت در حال ايستادن بود . مينا سر باال کشيد و  
 در حاليکه فين فين
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 :ميکرد گفت 

ناراحت نشو بهار ... اما من هميشه از تو دفاع کردم . هميشه گفتم که کيان دم دمي مزاج بود که بعد  - 
 از قبول نکردنه

 تو رفت سراغ يکي ديگه ... اگه عاشقت بود بايد انقدر اصرار ميکرد تا تو رو راضي کنه... مگه نه ؟ 

را آرام کند خودش به طوفان برخورد کرده بود . دلش بهار ديگر حال خودش را نميدانست . آمده بود او  
 . آشوب بود

نام کيان مانند طوق لعنت شده بود و راه نفسش را بند مي آورد . تالش کرد تا بغضش نشکند . از جا  
 برخاست

 : مينا هم با شتاب بلند شد و دستش را همراه با گوشه ي شالش گرفت و گفت 

اشتباهي از دهنم پريد ... ناراحت بودم نفهميدم چي گفتم ... آروم باش بهار ..  بهار جون غلط کردم - 
 .. خواهش ميکنم بهار

جايشان عوض شده بود. حاال مينا سعي در آرام کردن بهار داشت . بهار با ناراحتي دستش را از دست  
 . او بيرون کشيد

به سرعت از اتاق خارج شد و به صداي بهار گفتن و جنگ و دعوايي که پشت سرش به راه افتاد توجه  
 . نکرد

 خودش را دوان دوان به انتهاي باغ رساند . کنار جوي آب باريکي که از آنجا ردميشد ، زانو زد و نشست 

. 

 . زند ، فرياد بزندبهت زده به آب خيره شد . دلش ميخواست غم و غصه اش را زار ب 

 . اما ديگر حسي نداشت . نميدانست تا کي سايه ي نحس کيان را بايد تحمل کند 

درد داشت ، سکوت کردن و خفه شدن زير حجم اين همه تهمت ... خسته بود از اينهمه ناماليمات  
 زندگي که پشت

 . تاوانش اينگونه سنگين بود هم بر سرش هوار ميشد . مگر او ، از زندگي چه خواسته بود که 

دستش را درون جوي آب فرو برد . از سرماي آب بند بند انگشتانش تير کشيد . صداي خش خش  
 برگهاي خشک شده را

ميشنيد اما تواني براي برگشتن نداشت . به خيالش يا مينا بود يا ميثاق .از آرام بودن قدمها حتم داشت  
 . ميناست

مينا من از حرف تو ناراحت نشدم ... از بخِت خودم دلگيرم ... خسته شدم از بس تو اين مدت حرف  - 
 شنيدم و سکوت
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 . کردم و درد کشيدم 

صداي پا نزديکش متوقف شد . کنارش که نشست بوي شخصي که جديدا از هرآشنايي ، آشناتر بود  
 . به مشامش خورد

 . ش ، صدايش را شنيدهمزمان با برگرداندن سر  

چرا سکوت ميکني واين همه دردرو توي جون خودت ميريزي ؟ فکر ميکني کسي که بخاطرش سکوت  - 
 . کردي ارزشش رو داشت ؟حرف بزنو از اين همه بغض خالص شو

 : بهار با ديدن چشمان ناراحت و غمگينش بدون اينکه نگاهش را بگيرد لب زد 

.. اما سکوت من بخاطر حماقت خودمه ... نميخوام همه بفهمن اون بوده که منو ارزشش رو نداشت . - 
 ... نخواسته

نميخوام فردا، حرفهاي جديد ورد زبوناشون بشه ... بگن بهار چي کم داشت که کيان ولش کرد .  
 نميخوام بدونن

منو در عوض اقامت گرفتن ولم کرد ... درد داره براي چنين چيز بي ارزشي رها شي آرشام ... درد داره  
 تا اين حد ارزشت

رو پايين بياره ... جايي که ميتونست از راههاي ديگه هم بره رو با سوزوندن من رفت ... دلم ميسوزه  
 براي حرفاي سنگيني

 . گرم سوخت و او به حماقت من خنديدکه اون روز شنيدم و تا ته جي 

دست آرشام روي گونه هاي خيسش به حرکت در آمد و گونه هايش را از اشک پاک کرد . گرماي دستش  
 وجود بهار را

لرزاند . اما عقب نکشيد . دلش براي اين همدلي ها تنگ شده بود . او هنوز هم دختري بود با احساسات  
 لطيف

 . . نوازشش آرامبخش بود منحصر به خودش 

بايد بدوني اون ارزش گوهري مثل تو رو ندونست ... بايد به خودت ايمان داشته باشي و براي اينکه  - 
 به اونم ثابت کني

چه چيزيواز دست داده ، از بهار قبلي هم شادتر به زندگيت ادامه بدي ... بهار سعي کن خوشبخت  
 بشي تا با ديدن

خوشبختي تو بيشتر بسوزه ... قول ميدم ... قول مردونه ميدم ... يه روز ميرسه به پات ميوفته ... تو  
 دختري نيستي

بشه راحت ازت گذشت ... يه حس خوب به طرف مقابلت تزريق ميکني که عين مخدر ميمونه ...  
 ميدونم االن با نديدنت
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رورشه و از خواسته هايي که هنوز بهشون نرسيده ... وقتي چه حالي داره ... اگه هنوز برنگشته از غ 
 بفهمه تو رو در ازاي

 ... چه چيزي باخته با سر برميگرده 

 : بهار با بغض گفت 

ازش متنفرم ... به اسمش هم حساس شدم وقتي ميشنوم چندشم ميشه . با طرد کردنم تمام غرورمو  - 
 . زير پاش له کرد

براي دل خودش قلب منو هزار تيکه کرد و زير پاش انداخت . دلم نميخواد ديگه برگرده ... دلم ميخواد  
 تا لحظه ي

 مرگم ديگه نبينمش ... اون برام يه حماقت بود . دلم براي خودم ميسوزه که چه جور خام حرفاش شدم 

. 

 ... طور انگشت نما کنه و برهاون پسر عمه م بود ... باورم نميشد منو تو خونواده اين 

 . صداي آقا جون از دور به گوش ميرسيد 

 . بهار ... آقاجون کجايي ؟ بيا وقته ناهاره - 

 : بهار از جا برخاست . لباسش را تکان داد و گفت 

 . تو از کجا فهميدي من اينجام - 

وقتي من پشت سر بابا بزرگم و عمو وارد شدم ديدمت که داري به سمت انتهاي باغ ميدوي . فهميدم  - 
 ناراحتي که اينطور

 . داري بي حواس ميدويي 

 : بهار گيج نگاهش کرد و گفت 

 !از کجا فهميدي من بيحواسم ؟ - 

برد و موهايش را در دست گرفت . آنها را  آرشام لبخندي زد و دستش را باال آورد و به سمت سر بهار 
 . بوييد

چون وقتي نامحرم توي خونه باشه ، تو بدون حجاب نيستي ... از ماشين عموت فهميدم ميثاق  - 
 اينجاست . آخه آقاجونت

 . گفته بود قراره بيان 

 : بهار با شرم سرش را پايين انداخت و در دل گفت 

 . واي بهار باز گند زدي - 
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 : آرشام خنديد و گفت 

 . نه اتفاقا خيلي وقت بود دلم براي ديدن موهات تنگ شده بود - 

 : بهار دست روي دهانش کوبيد و گفت 

 . واي خدا شنيدي - 

 : آرشام بازويش را کشيد . با خنده و شيطنت گفت 

 . بيا بريم تا اسالم به خطر نيوفتاده و ناهار سرد نشده - 

بهار سرش را تکان داد و با لبخندي همراهش شد . از خودش نااميد شد . تنها خوبي اين ديدار اين  
 بود که با درددل

 کردن و گفتن حرفهايي که روي دلش مانده بود احساس سبکي ميکرد . حرف هاي آرشام با اينکه ساده 
 بود اما خيلي

تاثير گذار بود . وقتي کسي تو را تاييد ميکند اعتماد به نفست را باال ميبرد ، در کنارش آرامي و بهترين  
ساعات دنيا را ميگذراني . اين بهترين ساعات ميتونه چد ثانيه باشد با چند دقيقه ، همينکه براي دقايقي نفست 

 را با لذت بيرون

 . رزش داردبدي خودش دنيايي ا 

بايد از او ميپرسيد رشته ي تحصيليش چه بود! که مانند يک روانشناس با حرفايش به راحتي او را آرام  
 .ميکند

 با وارد شدنش به داخل ساختمان مينا گريه کنان به سمتش آمد . او را سريع کنار زد و وارد اتاق شد 

. 

 شالش را روي سرش کشيد . مينا در آستانه ي در ايستاده بود . چشمانش اشکي بود و لبانش خندان 

. 

 : بهار لبخندي زد ، مينا به سمتش رفت و خودش را در آغوشش انداخت و گفت 

 . ببخشيد بهار... نميخواستم ناراحتت کنم ... زبونم از اختيارم خارج شد - 

دل کشيد و او را از آغوشش دور کرد و به صورت خيسش دست کشيد و با مهرباني  بهار آهي از ته 
 : گفت

عيبي نداره گل دختر ... تموم کسايي که پشت سرم حرف ميزنن روزي ميفهمن چه قضاوت ناعادالنه  - 
 . اي کردن

 : نگاهش روي جاي دستي که روي گونه ي چپش بود خشک شد . با بهت گفت 

 !ده تو صورتت ؟کي ز  - 
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 : مينا دستش را روي گونه اش گذاشت . با صداي آرامش گفت 

حقم بود ... نبايد تو ناراحتي خودم دل تو رو ميشکستم . بايد اينو ميخوردم تا بفهمم هر حرفي رو  - 
 . کجا بزنم

 کار ميثاقه ؟ - 

 : با حرص به سمت در رفت که مينا دستش را کشيد و گفت 

گفتم که حقم بود ... اونم ناراحت تو شد ... تازه جلوي پسردايي خوش تيپيت نميخوام داداشمو دعوا  - 
 . کني

لبهايش را آويزان کرد . بهار لبخندي روي لبش نقش بست . اين دو خواهر و برادر دو قلو در هر حالي  
 با تمام ناراحتيشان

 . باز هم هواي هم را داشتند 

 : با هم از اتاق خارج شدند . ميثاق روبرويش ايستاد و گفت 

 خوبي بهار ؟ - 

 : بهار ، مهربان نگاهش کرد و گفت 

اگه تو داداش مهربوني باشي ...آره ، من خوبم ... راستي امروز قرار بود کيوان هم بياد پس چرا هنوز  - 
 نيومده ؟

 : در هم شد و گفت ميثاق با شنيدن نام کيوان اخم هايش 

تلفن زد و گفت ؛ نميتونه بياد ... قرار شد من براي عمو بهرام و عمه اينا خرمالو ببرم ... تو نميخواي  - 
 برگردي تهران ؟

 .بحث را پايان داد« نه » بهار به سمت آشپزخانه رفت و با يک  

بعد از صرف ناهار ، بهار و مينا ظرفها را شستند و بعد از خشک کردن ظرفهاي شسته شده با سيني  
 چاي به پذيرايي

 . برگشتند . بهار با نگاهش به دنبال دو پيرمرد دوست داشتنيش ميگشت 

 : گفت آرشام کنارش ايستاد . سيني را از دستش بيرون کشيد . همان طور که به سيني نگاه ميکرد 

خسته نباشي ... اگه دنبال اون دوتا برادرميگردي ، با هم رفتند تو اتاق ، چرت نيمروزي بزنن . برو  - 
 . بشين خسته شدي

 : مينا پقي زد زير خنده و رو به ميثاق گفت 
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شم تو يه ياد بگير ميثاق ... آرشام خان فهميد بهار خسته شده اما اگر من جلوي تو از خستگي ِسقَط  - 
 . بار از اين کارا نميکني

 : ميثاق در حالي که از داخل سيني چاي که روي ميز قرار گرفته بود، ليوان چاي را بر ميداشت گفت 

داداش با اين کارات ما رو بيچاره نکن ... همه که مثل خودت مستقل بار نيومدن ... ازاين به بعد اين  - 
 وروجک منو

 . ول نميکنه 

 : آرشام خنديد و گفت 

 . خب تو هم کمي به فکر خواهرت باش ... بايد از االن ياد بگيري تو کار خونه کمک کني - 

 : ميثاق ابروهايش را به حالت تعجب باال داد و گفت 

 . عمراً... اينا وظيفه ي زن خونه ست - 

 : آرشام با تعجب نگاهش کرد و گفت 

 !خونه هستي کاري انجام نميدي؟.... حوصله ت از بيکاري سر نميره ؟ واقعا وقتي تو - 

 : ميثاق خنديد و گفت 

 . نه ... چرا حوصلم سربره انقدر سرگرمي هست که نفهمم کي وقت خواب شده - 

 : مينا با اخم گفت 

بله بايدم سرت گرم باشه ... تلگرامو و اينستا گرامو . قبال هم الين و فيس بوک که بود در کنارش  - 
 سوزي ، زي زي ،

مي مي ..... هزار جوراسمهاي اجق وجق ديگه هم هست که با حرفاشون و عکساشون ، آقا رو سرگرم  
 . کنن

ز از اتاق کنار آشپزخانه بيرون آمد و دستش را روي بهار و آرشام از لحن با مزه ي مينا خنديدند . عزي 
 . بيني گذاشت

 . هيس ... انگار خوابيدنا - 

 : بهار برگشت و با ديدن عزيز گفت 

 از صداي خرو پفشون معلومه که دارن هفت پادشاه رو خواب ميبينن ... شما نميايي پيش ما ؟ - 

 . نه دخترم خسته شدم ... پاهام گِزگِز ميکنه يکم دراز بکشم شايد آروم بگيره - 

 : با رفتن عزيز داخل اتاق، ميثاق گفت 
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 . آرشام خان اگه کاري ندارين بريم بيرون و آتيش درست کنيم و يه چاي هيزمي هم بخوريم - 

ز اخالق و مرامش خوشش آمد و با نگاه کردن به آرشام با اينکه فاصله ي سني زيادي با او داشت اما ا 
 : بهار گفت

 . اگه دختر عموت راضيه بريم - 

بهار و مينا هم اين دورهمي را غنيمت شمردند و با خوشحالي از روي مبل برخاستند . بهار به سمت  
 آشپزخانه رفت و بعد

از گشتن توي کابينتها، کتري مخصوص هيزم را پيدا کرد . کتري روحي که دورش ردي از سياهي هاي  
 . قبل باقي مانده بود

 آرشام در گوش ميثاق پچ پچي کرد و با ديدن بهار لبخند زنان کتري و ليوانها را از دستش گرفت و گفت 

: 

 . تو باقي وسايل رو با زير انداز بيار - 

 ينا هم همراه بهار چاي خشک و قند و زير انداز را برداشت و به جمع دونفره ي پسرانه ي آنها پيوستندم 

. 

ميثاق در حال جمع آوري چوبهاي خشک بود . مينا زير گوش بهار به آرشام اشاره کرد که در حال درست  
 کردن جاي اجاق

 : هيزمي بود وگفت 

ها ... چه جوري از دست دختر فرنگيا سالم در رفته !! ... نامزدي ، چيزي  اين پسرداييت خيلي باحاله - 
 نداره ؟

 : بهار نگاهي به چشمان شيطان مينا کرد و گفت 

 نه . تو خط اين يکي نرو که ميثاق زنده ت نميذاره ؟ - 

 چرا ؟ - 

 ... وقتي بخاطر کيوان اينجوري رفتار کرده براي اين يکي حتما قيامت ميکنه - 

 . خب تو پارتي من شو - 

 : بهار با دقت به صورت مينا نگاه کرد و گفت 

 !!جدي ميگي يا شوخيه ؟ - 

 ..... چيه نکنه خودت بهش - 

 : بهار با اخم گفت 
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نخير ... من با هيچکس هيچ رابطه ي عاطفي ندارم . اگه ميخواستي جواب سوالتو بگيري خودم گفتم  - 
 اگه واقعا ميخواييش

 . خودت اقدام کن ... من واسطه نميشم که فردا ، مادرت هزار حرف ديگه پشت سرم بزنه 

 : تمينا از خشم بهار ،فهميد ناراحت شده ، دست روي دستش گذاشت و گف 

هيس ... چته بهار ... يه شوخي دخترونه بود ... چرا انقدر بي جنبه شدي ؟... همچينم تحفه نيست  - 
 . اين آقا زادتون

 . انقدر خودشو ميگيره با يه من عسلم نميشه خوردش ... ارزوني فاميلش و زن آينده ش 

با خنده ي آخري که سر داد حال بهار نرمال شد و آرام گرفت . روي همه ي حرفها حساس شده بود .  
 مدام در سرش

کلمات و جمالتي که ميشنيد رژه ميرفت . دنبال منظور و مقصود گوينده ميگشت . هرچند حرف دو  
 پهلوي مينا هر

 . کس ديگري هم بود ، به فکر وا ميداشت 

ز را با فاصله ي زيادي از ساختمان پهن کرده بودند که حال و هواي پيک نيک داشته باشد . آتش زيراندا 
 بپا شد و کتري

روي آجرهايي که دور آتش گذاشته شده بود قرار گرفت . ميثاق به سمت ساختمان رفت و بعد از  
 . ساعاتي با گيتار بهار برگشت

 : بهار با اخم به ميثاق نگاه کرد وگفت 

 . چرا اينو آوردي ؟...تو اين هواي سرد انگشتام حس نداره - 

 : ميثاق خودش را روي زيرانداز رها کرد و ابرويش را باال داد و گفت 

هر وقت چاي خوردي و گرم شدي برامون بزن و بخون ... دلمون تنگ صداته، دخترعمو ... ميدوني از  - 
 . عيد تا به حال ديگه نخوندي؟... ناز کني من ميدونم و تو

فکر بهار به عيد پر کشيد و ياد حرف آرميتا افتاد ... اينکه برادرش با صداي او تحت تاثير قرار گرفته بود  
 کرد و از. نچي 

 : جايش برخاست و گفت 

 . من ميخوام برم بخوابم ... حال خوندن هم ندارم - 

 . ميان غرغر و اخم مينا و ميثاق به سمت ساختمان رفت . آرشام به دنبالش روان شد و صدايش کرد 

با دست مانع  پاسخي نداد و به راهش ادامه داد . نزديک ايوان که شد ، آرشام روبرويش ايستاد و 
 . حرکتش شد
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چيه »نگاهش پر از شراره هاش خشم بود . توقع چنين خشمي را نداشت . با تکان دادن سر پرسيد  
 «؟

 ........ اين کارا يعني چي ؟ فقط من برات نامحرمم ؟ هنوز انقدر منو جزو فاميلت قبول نداري که - 

 . حرف ، حرفِ فاميل بودن و نبودن نيست ... نميتونم بخونم . آمادگيشو ندارم - 

 : آرشام با حرص چنگي به موهايش کشيد . سرش را به چپ و راست حرکت داد . پوفي کرد و گفت 

 ميدونم براي پدربزرگات هرروز وقتي من نيستم ميخوني . ميدونم مشکلت منم . فقط بگو چرا ؟ - 

بهار نميدانست چه جوابي دهد . اما حس خوبي نداشت در حضور او بخواند . بيشتر از اينکه ميدانست  
 حس او به صدايش

 : با بقيه فرق دارد ، اورا معذب ميکرد . سرش را تکان داد وگفت 

 . من مشکلي با تو ندارم ، اما راحت نيستم ... همين - 

از کنارش گذشت و وارد ساختمان شد . براي اينکه ديگر با او روبرو نشود به اتاقي که عزيز رفته بود ،  
 . وارد شد

بالش و پتويي از روي رختخوابهاي کمد ديواري برداشت و کنار عزيز دراز کشيد . نوعي هراس ، در برابر  
ت و رفتارش مورد قضاوت قرار گيرد يا اينکه ذره بين واکنش فاميل، در جانش رخنه کرده بود . از اينکه هر حرک

 . به دست ، اعمال او را زير نظر بگيرند، آزارش ميداد

خودش که هميشه سرش در کار خودش بود ، نميدانست چرا ديگران انقدر سر در کار او داشتند .  
 حرفهاي مينا برايش

ي گرفت . اما دلش ميگرفت وقتي اينگونه حرفش يک نوع زير زبان کشي بود . هر چند به او خرده نم 
 . سر زبانها بود

 . آش نخورده و دهان سوخته شده بود 

آهي کشيد و فکر هاي در همش را کنار گذاشت . هندزفريش را در گوش گذاشت تا با گوش دادن  
 آهنگ دلخواهش

 . آرامش از دست رفته اش را باز يابد 

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

نگاهش به درختان بي برگ و بار باغ ، خشک شده بود . جامش را در دست چرخاند و از کنار شومينه  
 . برخاست

به پنجره ي قدي نزديک شد . دانه هاي ريز برف شروع به باريدن کرده بود . زمين به رنگ خاکستري  
 . در آمده بود
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روي هم فشرد . نفسش را همراه با آهي بيرون فرستاد . صدايش را  چشم به خون نشسته اش را 
 . ميشنيد و مانند پتک در سرش کوبيده ميشد

قلبش مانند پرنده اي اسير خودش را به ميله هاي زندانش ميکوبيد . نزديکش بود اما فاصله اي به  
 اندازه ي يک کوه

 . ز بيقراري آن چند روزش بودبينشان بود . دردي که در قلبش ميپيچيد نشان ا 

چند روزي بود ، بهار از او فاصله ميگرفت . قهري که خودش آغازگرش بود . از اينکه در برابرش اين  
 همه درمانده بود ، از خودش عصباني و خشمگين بود . او مردي نبود اين همه ناز بکشد و خريدار نداشته باشد

. 

صداي خنده ي پدربزرگش خنج ميکشيد بر روح و روانش . حسي ميگفت دوري بهار از او به کيان ربط  
 . دارد

 . از شب گذشته که ايميل آرميتا را خوانده بود روح و روانش به هم ريخته بود 

خوب بود. اما  اينکه کيان چند روز گذشته با بهار تماس گرفته و او تماس را قطع کرده ، تا اينجاي کار 
 . اينکه کيان تهديد کرده بود اگر کارش زود درست نشود به ايران بر ميگردد ، براي او زنگ خطر بود

به احساساتي بودن دختران شک نداشت . اينکه بعد از اين همه تالش دوباره به سر خانه ي اولش باز  
 گردد او را ديوانه

ش ميگذراند . ميدانست در اين کم توجهي، کمي تا قسمتي آرمان ميکرد . بهار بيشتر با پدر بزرگش خو 
 . هم مقصر است

پدري که بهار را به چشم دختر بهرام ميديد و ازوقتي توجه او را به بهار ديده بود با بهار سرد برخورد  
 ميکرد ، بهار را

 . و سوختن او رابيشتر از او و پدرش دور ميکرد . دوريي که رضايت پدرش را در بر داشت  

از وقتي الهه مرد ، خيلي چيزها درون پدرش تغيير کرد . باور اينکه پدرش، بهار و بهرام را مسبب مرگ  
 خواهرش بداند

 . و از او بخواهد از بهار فاصله بگيرد سخت بود 

 . واقعا سرنوشت اين دختر چرااين همه در هم پيچيده و مزخرف بود 

از پدر تحصيل کرده و اجتماعيش اصال توقع چنين برخوردي را با بهار نداشت . بهاري که بالهايش را ،  
 نگاه و حرف فاميل

شکسته بود ، ديگر تحمل اين کم محلي ها را نداشت . خيلي زود پرو بالش را جمع کرده بود تا به پر  
 . داييش برخورد نکند

 .ار ديگران قوي بود .خيلي زود رنگ نگاه ها و لحن حرفها رو درک ميکردمار گزيده بود و حسش از رفت 
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دعواي سخت شب گذشته با پدرش او را خانه نشين کرده بود . بهار بدون آنکه بداند او در خانه است  
 براي

 . خودش جوالن ميداد 

با شنيدن صداي گيتارش جرعه اي از جام سکرآورش نوشيد و خود را روي مبل کنار شومينه رها کرد .  
دلش براي شنيدن صدايش پر مي زد . جام را دوباره پر کرد و به پشتي مبل تکيه داد . چشمانش به شراره هاي 

 . سرخ و نارنجي شومينه بود

 . يدصداي بهار مانند صوت ملکوتي در گوشش پيچ 

جرعه اي نوشيد و جام را روي ميز گذاشت . سرش را به عقب برد و چشمانش را بست . ميخواست با  
 تمام حواسش

 . صدايش را بخاطر بسپارد 

آهنگ الهه ي نازي که با سوز صدايش در آميخته بود بي اراده اشک را از گوشه ي چشمش روان کرد .  
 : باالي شومينه بود خيره شد . زمزمه کردچشم باز کرد و به عکس الهه که 

عمه اين چه آتيشي بود به جونم انداختي !! ... ايکاش هيچ وقت ياد دخترت نمي افتادي ... ايکاش  - 
 دخترت اين همه

خوب و دلنشين نبود ... ايکاش اين همه مظلوم نبود تا ميتونستم محکم تر باهاش رفتار کنم ... عمه  
 خودت کمک

 . کن يا فراموشش کنم يا دل سنِگ دخترت نرم بشه 

لبش را گزيد . صدايش همراه با صداي گيتار خاموش شد . جام را برداشت رو به شعله هاي آتش  
 . گرفت

 . به سالمتي دختر عمه ي بي معرفت خودم - 

در صورتش به نمايش جام را يک ضرب باال برد و يک نفس نوشيد . مري و معده اش سوخت و حرارتش  
 . گذاشته شد

با رها کردن جام روي ميز صداي ناهنجاري برخاست . با صداي افتادن جام ، خنده اي ناخواسته روي  
 . لبانش شکل گرفت

در باز شد . صداي قدمهايي که نزديک ميشد روح از تنش به در ميبرد . اين چه عذابي بود که نصيبش  
 . شده بود

 . سيب سرخ حوا نزديکش بود و او اجازه ي نزديک شدن به او را نداشت 

 ! سالم ...من فکر ميکردم رفتي سرکار - 
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سرش را باال گرفت و با چشمان به خون نشسته وخمار ، نگاهش را روي اندام دختر روبرويش به حرکت  
 . انداخت

 . رموني خاصي را به نمايش گذاشته بودبافت زرشکي و شلوار جين سفيدش با پوست سفيدش ها 

 : پوزخندي زد و با لحني که کشدار بود گفت 

چيه... اگه ميدونستي تو خونه هستم ...براي اون پيرمرد هم نميخوندي؟... ناراحتي که دوباره صداتو  - 
 . شنيدم

ز خشم گرفت و به ميز و بهار با شرم ، چشم از چشماني که در آن واحد ، هم مشتاق بود ، هم پر ا 
 .محتوايات روي آن داد

 از چيزي ناراحتي ؟ - 

 . آرشام از روي مبل بلند شد 

 بابا بزرگ چه کار ميکنه ؟ - 

 . داروش رو خورد ، گفت ميخواد بخوابه - 

 : آرشام از اينکه بهار نگاهش را ميدزديد خنده اي کرد و گفت 

 تو که چشم ديدن منو نداري چرا اومدي تو اين اتاق ؟ - 

 : بهار با ترس به صورتش نگاه کرد . آب دهانش را قورت داد و با من من کردن گفت 

 . صدايي ...صدايي که شنيدم ... منو کشوند به اين اتاق - 

 : آرشام با صداي بلند خنديد . خم شدو با دست جام را روي ميز قل داد و گفت 

صداي اين بود ... چيزي که ميخواستم براي لحظاتي يادت رو از ذهنم ، باهاش پاک کنم ... اما نذاشت  - 
 .......نشد

با من لج کرده ... ههه ...  لعنتي بيشتر از قبل تو رو جلوي چشمام آورد ... ميبيني ... اونم مثل تو ... 
 اونم ميدونه

 . چقدر بيقرارم اما ميخواد عذابم بده ، بيشتر بيتابم ميکنه ..... درست مثل خودت 

بهار از لحن او ترسيد . ميدانست خيلي ها در حال مستي اختيار اعمال و رفتارشان دست خودشان  
 . نيست

 : با زحمت زبانش را تکان داد وگفت حس کرد روبروي انبار باروت ايستاده . 

 . مشخصه حالت خوب نيست ... مزاحم نميشم . ميرم تا استراحت کني ...شايد آروم بشي - 
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دو قدم برنداشته بود که بازويش در دست پر قدرت آرشام اسير شد و با شدت به عقب کشيده شد .  
 به طوري که با ضرب

 . به سينه اش برخورد کرد 

بهار با چشماني تا انتها باز از ترس ، به چشمان شعله ور آرشام نگاه کرد . دست ديگر او روي صورتش  
 : نشست و گفت

 !از من ميترسي ؟ - 

بهار سکوت کرد و فقط به آن خاکستري هاي لرزان خيره شد . در آتش آن نگاه در حال ذوب شدن بود  
 . صداي آرام و کشدار

 . گوشش نشست ، موي تنش سيخ شد آرشام که در 

داري با دوري کردنات ديوونه م ميکني ... چه کار کنم که باورم کني ؟... چه کار کنم اون لعنتي رو  - 
 ...فراموش کني و کمي

فقط کمي به من و اين حال من فکر کني ؟! چرا دردمو از نگام نميخوني ؟ تا کي ميخواي عزا دار اون  
 بي وجود باشي ؟

 . با لرزي که در تن بهار پيچيدمتوجه ترس بهار شد 

 : بهار را به آغوش کشيد و سرش را روي سينه ي پر طپشش گذاشت . ناليد 

بخاطر تو داره ديوونه وار ميکوبه ... بفهم حالمو ... من که توقعي ازت ندارم دِ... بي معرفت اين قلب  - 
 ... ميدونم سخته

فراموش کردن گذشته اما براي نجات از اين سختي به من فرصت بده تا خودمو بهت ثابت کنم تا تو  
 هم راحتتر با اين دردات

... دارم ذره ذره بخاطر خواستنت آب ميشم و کنار بياي... سوز صدات ، داد ميزنه چه غمي تو دلته  
 !نميبيني ... چرا ؟

اگه کمم برات بگو ... اگه ايده آل نيستم برات بگو ... اگه فرصت ميخواي بگو .... فقط يه حرفي بزن ،  
 . تابدونم چه کار کنم

آخر ذهنش را مسموم  بهار با هر جمله اي که ميشنيد زلزله اي به جانش مي افتاد . حرفهاي کيان روز 
 . کرده بود

ميترسيد دوباره دل ببازد و طرد شود . به گفته ي کيان عالقه اش بيشتر عادت بود تا عشق ... ميترسيد  
 آرشام هم بخاطر

عالقه اي که به الهه داشته، او را دوست داشته باشد . ميترسيد وقتي براي اوهم عادت شد به راحتي  
 . ترکش کند
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 ... آنوقت از او چه باقي ميماند 

 مگر ميشود دختر باشي و توجه ببيني و دلت نلرزد !...مگر ميشود برق چشمان مشتاقي را ديد 

و بي تفاوت گذشت !... مگر ميشود از همه نارو بخوري تنها او ياورت باشد و زير پوستت به مورمور  
 !. نيوفتد

 ! ميگفت وقتي خودش در حال زانو زدن بود سرش را پايين انداخت . بايد چه 

سرش با دستان آرشام از سينه جدا شد و باال گرفته شد . اشکي که در پس نگاه پر حرارتش بود چکيد  
 و زيرپاي دل

 . بهار را خالي کرد 

بي معرفت نگاتو ازم نگير . زبونت رو قفل زدي تا منو حيرون خودت کني ؟... باشه هر چي دوست  - 
 .........داري همون

بهار از لحن پر از التماسش اشکش سرازير شد . لب باز کرد . بدون انکه بخواهد تمام ناگفته هايش  
 : را گفت

هر دختري ... هيچ ايرادي نداري ،که منه سرتا پا ايراد بتونم  نه آرشام... تو خيلي خوبي ... تو ايده آل - 
 . ازت بگيرم

 : آرشام دست روي لبهايش گذاشت . سرش را به صورت رنگپريده ي او نزديک کرد . گفت 

کي گفته تو سرتاپا ايرادي ؟ ... هر کي گفته يااز حرص دلش بوده يا براي موجّه کردن حماقت خودش  - 
 . وگفتهاين مزخرف

 . بهار چشمانش را روي هم فشرد تا قطره اشکي که ديدش را تار کرده بود از سر راه برداشته شود 

تو آرزوي هر دختري ... اما من ميدونم دل سپردن و دل کندن مثل جون دادنه و چقدر سخته . يه بار  - 
 اين بال سرم اومده

نميتونم ديگه تجربه ش کنم ...ميفهمي حالمو؟ ... من دختريم که همه طردم کردند . هيچ کس نفهميد  
 چي کشيدم

 . تا اون روزا گذشت . اما توان شکست دوباره رو ندارم 

لبخندي روي لبان آرشام نقش بست . نسيم خنکي بر روح و روانش وزيد . روي سر بهار بوسه اي زد  
 : و گفت

کي گفته همه مثل کيان نامرد ميشن ؟... کي گفته قراره اون اتفاق ها تکرار بشه ؟... اگه دلتو از اون  - 
 ... نامرد بريدي

 . بدست من بده ...کاري ميکنم جبران اين روزاي پردردت بشه ... کافيه فقط تو بخواي 
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رد . مانند کور سوي اميدي شد بر بهار از اين همه شور و شوقي که در صدايش بود احساس گرما ک 
 تاريکي قلبش و شبهاي

 . سرد تنهاييش 

تو از چي من خوشت مياد؟! ... باور کن من شبيه عمه ت نيستم ... من يه دختره بي عرضه و دست  - 
 و پا چلفتي هستم که از رفتارم ، اطرافيانم زود خسته ميشن ... چنين دختري به چه درد تو ميخوره ؟

آرشام خنديد . بهار را از خود جدا کرد . غرق تماشاي او شد . با چشماني که ميخنديد به چشمانش  
 . خيره شد

تو نبايدم شبيه عمه باشي ... اون الهه بود تو هميشه بهار مني ... تو ظرافت و لطافتي توي رفتار و  - 
 کردارته که ادمو مسخ

آرامش و نشاط مياره ... نگاه پر از نجابتت دنيا دنيا ارزش داره  ميکنه ... يه جور مخدري که با خودش 
 دربرابر لوندي هاي

دخترانه اي که نصيب هر رهگذري ميشه ... موهاي ابريشمت دريا دريا موج اشتياق در دلم سرازير  
 . ميکنه

مواج غرق بشم . صدات مثل امواج نامرئي بند بند وجودم رو ميلرزونه ، طوري که ميخوام تو اين ا 
 نميدونم چي بايد

 . بگم که بتونم حسمو بهت نشون بدم . اما نه زيباييت نه دختر الهه بودنت ، منو سمت تو نکشوند 

ميخوام باور کني از روز اولي که ديدم يه نيروي عجيبي از سمت تو منو به سمتت ميکشوند و هنوزم  
 نميدونم اون

 ... چه نيروييه که منو ديوونه ي تو کرده 

بهار لبريز بود از تمام آنچه در اين ماهها و روزها کم داشت . دلش بيقراري را آغاز کرد . آتشي که در  
 دلش روشن شده بود

ترسش را بلعيده بود . حس هايي در وجودش در حال نمود پيدا کردن بود ،که براي خودش هم باعث  
 . بودتعجب شده 

 !اين حس هاي عجيب به يکباره از کجا پيدا شده بود ؟ 

« مي»از او فاصله گرفت . ماندن در آنجا با حالي که هر دو داشتند به صالح هيچ کدام نبود . او مست  
 بود و او مست

 . حرفها و نگاههايي که دلش را لرزانده بود 

 : سرش را پايين انداخت و گفت 
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بهم فرصت بده ... نا با خودم کنار بيام ... از نگاه دايي ميخونم اين رفت و آمدهاي زياد منو دوست  - 
 نداره ... دلم يه

 . پس زده شدن ديگه رو نميخواد ... خودت ميدوني اهل اينکه دوست دخترت باشم هم نيستم 

 . آرشام به ميان حرفش پريد 

 يعني تو ... نوع خواستنم رو نفهميدي؟ ... باورم نميشه اين همه گيج باشي بهار ... اينهمه حرف زدم - 

... 

 . منم زمان ميخوام 

 الهه تازه فوت شده بايد صبر کنم تا داغ دل بابا و بابابزرگ سرد بشه ... براي همين ازت فرصت خواستم 

. 

نگران داييت نباش ... اونم داغ دلش سرد بشه بهتر با واقعيت کنار مياد . تو منو ... اميدوارکن ....  
 ... باقيش با من

ميترسم ... اگه خسته بشي ازم !... اگه ديدي اوني نيستم که ميخواي .!.. اگه بري کشوري که قبال  - 
 ...!بودي و برنگردي

 ..... يت بشهاگه رفتن برات اولويت زندگ 

 : آرشام داغ از بودن بهار مستانه خنديد و گفت 

شيطون کوچولو ... تا حاال که فرار ميکردي ... چي شد حاال ؟! اين حرفها رو از کجا تو ذهنت ميسازي  - 
 ؟

فته س اينا ترساييه که روز و شبمو ساخته . ميبيني که ...بابام هم منو از خونه ش تبعيد کرده . دو ه - 
 . نيومده سراغم

 . تو هم خسته ميشي ازم ميدونم 

 : آرشام دوباره به اون نزديک شد و گفت 

 يه خبر بهت ميدم ، بايد قول بدي تا پدرت خودش حرفي نزده چيزي نگي ... قول ميدي؟ - 

 : بهار نگران به صورتش نگاه کرد و گفت 

 اتفاقي براي بابام افتاده ؟ - 

 . نه ...داره يه کاري انجام ميده که ميخواد بعدا بهت خبر بده - 

 : بهار تخس نگاهش کرد و گفت 

 تو از کجا ميدوني ؟ - 
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 ميدونم ديگه ... چون خودم يکي از کسايي بودم که بابات ازم کمک خواست .قول ميدي يا نه ؟ - 

 : بهار کنجکاو شد . گوشه ي چشمش را جمع کرد و گفت 

 قول ميدم ... اما چه جوري ، باباي من از تو کمک خواسته ؟ - 

 مگه اين کمک خواستن مشکلي داره ؟! منو دست کم گرفتي ؟ - 

 ... نه ... اما - 

 . اما نداره ... از برنامه ي دادگاهت منو پدرت عجيب رفيق شديم - 

 اونوقت چرا ؟ - 

 : ارشام خنديد . از او فاصله گرفت ... به سمت پنجره رفت و گفت 

 بجاي کنجکاوي تو موردي که بهت چيزي نميگم... نميخواي بدوني ماجرا چيه ؟ - 

 : بهار از خجالت سرش را پايين انداخت و گفت 

 . گوش ميدم - 

 ... بابات داره دنبال خونه ميگرده ... ميخواد جابجا شه . ميگه بهار تو اون خونه اذيت ميشه - 

 !راست ميگي ؟ - 

حيرت کمترين چيزي بود که بهار از خودش نشان داد . باورش سخت بود پدرش بخاطر او از آن خانه  
 و

 . خواهرش جدا شود 

 : آرشام دوباره خنديد و گفت 

شبيه عالمت سوال شديا ... حاال فهميدي بابات ازت خسته نشده ... اينو گفتم تا در مورد خودت و  - 
 .پدرت فکر بيخود نکني

 با تمام اين حرفها جواب من چي شد ؟ 

بهار شيطنتش گل کرده بود . انقدر حرفهاي خوب و دلنشين شنيده بود که حسابي شارژشده بود .  
 اييچشمش را به برفه

 : که با سرعت روي زمين مينشست داد و گفت 

 از کجا بدونم حرفهايي که تو مستي ميزني فردا يادت نميره ؟ - 

 : آرشام کنارش ايستاد . به برفها خيره شد و گفت 
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اول اين که من با دو گيالس، مست نميشم . دوم اگه بودم ، شنيدي ميگن مستي و راستي ؟ سوم  - 
 حاضرم براي اينکه

 . نشون بدم يادم نرفته چي گفتم هر روز بيام و عمال بهت ثابت کنم 

ش چرخيد بعد از پايان حرفش سريع خم شد و گونه ي بهار را بوسيد و کنار کشيد . نگاه بهار به سمت 
 : و با شرمي که صورتش را گلگون کرده بود گفت

 . من بايد برم خيلي دير شده ... فکر نميکردم موندم تو اين اتاق انقدر طوالني بشه .فعال خداحافظ - 

آرشام کنارش و شانه به شانه اش حرکت کرد لبخندي عميق روي لبانش نقش بسته بود . وقتي در  
 : وبرويش ايستاد و گفتاتاق را باز کرد ، ر

 جواب من چي شد ؟ فرصت ميدي بهم ؟ - 

 : بهار بدون آنگه به صورتش نگاه کند گفت 

 . اميدوارم تجربه ي تلخي نشي برام - 

پا تند کرد و به سمت در ورودي رفت . در را باز کرد و به آسمان سفيد نگاه کرد . حضور آرشام را در  
 . کنارش حس نميکرد

با حس کرختي از ساختمان خارج شد . انگار خيلي زود جواب داده بود . حس بدي داشت . ايکاش ها  
 دوباره به

ازوانش قرار گرفت .دانه هاي سپيد برف روي تن و ذهنش هجوم آوردند . دستانش از سرما روي ب 
 . صورتش مينشست

 . چرخش دانه هاي ريز برف چشمش را به مهماني سپيدهاي دنيا دعوت کرد 

هجوم گرماي خاصي همراه با ، بوي الکل اطرافش را احاطه کرد . پالتويي که فراموشش کرده بود، روي  
 شانه اش

 . ش را نوازش دادقرار گرفت و صدايي گوش 

 خانوم خوشگله... نکنه ، ميخواي با حواس پرتيت ، منو بيچاره و خودتو مريض کني؟ - 

بهار با لبخندي سرش را پايين انداخت ونفس راحتي کشيد . در دل خدا رو شکر کرد ،حرفهاي دلش را  
 . ..او نشنيده بود .دلش گرم حضورش شد.انگار بار سنگيني از روي دوشش برداشته شده بود

اه پيش حس ميکرد پاهايش تواني ديگر پيدا کرده و دلش گرم و اميدش بيشتر شده بود . نگاهش به ر  
 .رويش خيره ماند

صداي خرچ خرچ برفهاي نشسته روي زمين زير پايشان، تنها صدايي بود که گاهي با صداي قارقار کالغي  
 . مخلوط ميشد
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اين صداي کالغ برايش حزن آور و نشانه ي خبربد نبود . خبر از آينده اي بود که ، ميتوانست اگر خدا  
 بخواهد

کسي که از فردا خبر نداشت . پس بهتر بود کمي ...فقط کمي خوش بين باشد  خوب هم باشد . ... 
 . ...همين

 *********** 

شب يلدا شده بود . تمام خانواده در خانه ي آقاجون دعوت بودند . چقدر عزيز زحمت کشيده بود تا  
 رضايت زن بهروز را

 . براي آمدن به مهماني جلب کند 

در دل بهار چراغاني بود . يک ماه گذشته بود و قرار بود بعد از مهماني با پدرش به خانه برگردد . با دو  
 بار سر زدن

پدرش از جريانِ نقل مکان کردنشان ، با خبر شده بود . مهرباني و محبتي که در رفتار پدرش ميديد ،  
 برايش تازگي

 . داشت 

ينگونه نبوده ... بوده ، اما نوع محبتش به طور عجيبي بهار را تحت تأثير قرار نه اينکه قبال هيچ وقت ا 
 . ميداد

حس ميکرد انقالب بزرگي در رفتار و اخالق پدرش رخ داده بود . که رؤيا هم تحت اين شرايط اخمهايش  
 بازتر شده

 . بود و تا حدي غر زدنهايش کمتر به چشم مي آمد 

ديدن بهنام برايش از هرچيزي شيرين تر و دلچسب تر بود . دلتنگي شديد، براي بغل کردن اين برادر  
 . نوجوان و دلسوز، دستهايش را از هم باز کرد

بهنام را محکم به خودش فشرد . بهنام صدايش دو رگه شده بود . کمي خودش را عقب کشيد و با  
 : لبخند گفت

 . بزرگ شدم چرا مثل بچه ها منو بغل ميکني آبجي ... من ديگه - 

بهار با دقت به تارهاي نازک سياهي که مانند سبيل پشت لب برادرش سبز شده بود نگاه کرد . دماغش  
 بزرگتر از

قبل به چشم مي آمد . حس ميکرد از آن ظرافت گذشته خارج شده ، لبخند روي لبش پررنگتر شد .در  
 حالي که با ذوق

 : ماشايش ميکرد گفتت 
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 ... آبجي به قربونت ... تو کي بزرگ شدي من نفهميدم !! ...فداي قد و باالت برم داداشي - 

 : بوسه اي روي گونه ي بهنام زد و گفت 

 . فقط يک ماه نديدمت اما انگار يه ساله نديدمت - 

 : بهنام خنديد و گفت 

 . آخه آبجي جون اون وقتي هم که بودي ...انقدر تو لک بودي که منو نميديدي - 

 : دستي به تارهاي پشت لبش زد و گفت 

 . اينا دوماهه در اومده ها ... اما تازه ديديشون - 

 : بهار دست روي شانه ي برادرش انداخت و گفت 

اين چند وقت ... از اين به بعد آبجيت مثل گذشته کنارته راست ميگي عزيزم ... گرفتاريام زياد بود،  - 
 . ... قربونت برم

 : با دو انگشت لپ بهنام را کشيد . بهنام با تعجب نگاهش کرد و گفت 

 خبريه ؟ - 

 نه ... مگه بايد خبري باشه ؟ - 

 : بهنام مشکوک نگاهش کرد و گفت 

آخه خيلي وقته اين طور سرحال نديدمت . شايدم نديدن ما روي روحيه ت اثر مثبت گذاشته ... عزيزه  - 
 . دلِ برادر

در همين حين نگاه تيز آرشام را شکار کرد . حس خاصي از نگاه او ، زير پوستش به جريان افتاد .  
 سرش را پايين

 : انداخت . آب دهانش را قورت داد و گفت 

 . عزيزم ... بعد از يه ماه دوري... ديدن داداشم باعث اين خوشحاليم شده - 

بهنام را همراه خود به سمت مبلي کشاند و کنارهم نشستند . هنوز خبري از خانواده ي عمه و عمويش  
 . نبود

د کمتر به چشمان آرشام ستاره باران بود . براي اينکه فکرش زياد به سمت او کشيده نشود سعي ميکر  
 او و پدر بزرگش

 . نگاه کند 

در اين دو هفته روز به روز بيشتر از قبل نسبت به آرشام ، خجالت ميکشيد . سعي ميکرد کمتر نگاهش  
 . را روي صورتش بچرخاند
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 . حتي حجابش هم سفت تر و دقيق تر شده بود . تا زمان خواب يک لحظه بدون روسري نميماند 

نبود . شرم دخترانه اش اجازه ي آزاد بودن را به او نميداد . سمت ديگر بهنام را با  دست خودش 
 . وجودش پر کرد

 : دستش را روي شانه ي بهنام انداخت و با نگاه خاصي به بهار گفت 

بهنام خان با اومدنتون کاري کردي که دخترعمه ي ما ديگه تحويلمون نميگيره ... نميگين مني که خواهر  - 
 ندارم

 حسوديم ميشه ؟ 

 : بهنام خنديد و گفت 

 . بايدم حسوديت بشه ... تازه اگه خواهرت هم بود هيچ خواهري مثل آبجي من نميشه - 

 : هار گفتآرشام بلند خنديد و رو به ب 

 . اگه منم يه برادري مثل اين داشتم تا االن کارم رو زمين نميموند - 

 چطور ؟ - 

 : به چشمان پر از سوال بهنام نگاه کرد و گفت 

اگه مثل تو ازمن جلوي ديگران تعريف ميکرد احتياج نبود خودم رو به آب و آتيش بزنم تا به چشم  - 
 . بعضيا بيام

 : بهنام خنديد و گفت 

شما انقدر خوبي که احتياج نيست کسي ازتون تعريف کنه ... اصال خودم داداشت ميشم به شرطي  - 
 که هر جا خواستي

 ............ بري هواي منم داشته باشي ... فقط طرف خواهر کوچيک داشته باشه 

 : بهار با اخم نگاهش کرد وتشر زد 

 . خجالت بکش ... آرشام از تو بزرگتره ... تو هنوز براي اين حرفه جوجه اي اِ... بهنام - 

 : بهنام خنديد و گفت 

آبجي انگار از دنيا عقبيا ... دوستاي من دوتا ، سه تا دوست دختر دارن ... به داداش گلت نگاه نکن  - 
 به

 . دخترا محل نميده 

 : دهان بهار و چشمان آرشام از تعجب باز ماند . بهار اخمي کرد و گفت 
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 . بهنام ... بهت رو دادما ... از من شرم نميکني از آرشام حيا کن - 

 : بهنام پشت چشمي برايش نازک کرد و رو به آرشام کرد و گفت 

 . نه آرشام خانتو برو پيش خانوما کاري به کار اقايون نداشته باش ... مگه  - 

 : آرشام زد زير خنده ، ضربه اي روي شانه ي بهنام زد و گفت 

 . هر چي شما بگي سلطان - 

بهار با حيرت به اين تغييرات برادرش نگاه تاسف باري انداخت و با اشاره ي ارشام آنها را تنها گذاشت  
 . صورتش از

 حرفهاي برادرش سرخ شده بود . نيم وجب بچه هنوز پشت لبش سبز نشده تو چه حال و هوايي بود 

. 

نفسش را پر صدا بيرون داد و به سمت عزيز و رؤيا رفت . در کنار آنها ظرفهاي پذيرايي را روي کابينت  
 ميچيد که

 . زنگ آيفون زده شد 

ته بودند . بهناز ناراحت بود و اين از وجناتش مشخص بود . دقايقي بعد همه ي خانواده دور هم نشس 
 بعد از مدتها

 بدون اينکه بهار خودش را نزديک ببرد ، او را به سمت خود کشيد و در آغوش کشيد . زير لبي پرسيد 

: 

 خوبي عزيز عمه ؟ - 

 : بهار با حيرت نگاهش کرد و گفت 

 ممنون ... شما خوبين ؟ - 

 . مرسي عزيزم ... ديدي بعد از سالها بابات از اون خونه جدا شد و رفت - 

 . بهار سرش را پايين انداخت و سکوت کرد . پس براي همين ناراحت بود 

 تو چرا منصرفشون نکردي ؟ - 

، دادو بهار نگاه از کيميا که به سمت آرشام ميرفت گرفت و به صورت عمه اي که مثل گذشته شاد نبود  
 : گفت

منم خبر نداشتم . دوهفته ي پيش که بابا اومد بهم سر بزنه گفت ؛ در حال اسباب کشي هستن .  - 
 من هنوزم نميدونم

 . کجا خونه گرفته 
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 : عمه با خشم نگاهش را با اشاره به سمت آرشام کشاند و با کنايه گفت 

اون شازده براشون خونه پيدا کرد . اميد داشتم بخاطر زمستون خونه ي خوب گيرشون نياد ... اما ...  - 
 هي روزگار ، کي از

فرداش خبر داره ... باورم نميشد يه روزي برسه که اينطور پخش و پال شيم . االن يه مدت هر چي به  
 بهروز اينا زنگ

 . ... بهرام هم اونطور رفت و دور شد ... دم پيري تنها شدم ميزنم بيان خونمون قبول نميکنن 

بهار آهي کشيد و در سکوت رفتن بهناز به سمت عزيز را تماشا کرد . نگاه سر به زير و ناراحت کيوان  
 هم به سردر گمي

 . او اضافه کرد 

حس ميکرد در آن جمع برعکس هر سال هر کس از وجود شخصِ مشخصي در معذورات قرار گرفته  
 فقط نگاه گرم

آرشام بود که گهگاه به دلش گرما ميبخشيد . نگاهي که جديدا برايش خيلي زيباتر و جذابتر از گذشته  
 . شده بود

 . ي از اميد را برايش به همراه داشتنگاهي که روزي برايش هيچ معناي خاصي نداشت ، االن دنياي 

مينا از کنار مادرش تکان نميخورد . ميثاق هم بطوري که کسي را متوجه خودش نکند سرش را با گوشي  
 . گرم کرده بود

حس ميکرد رفتار کيوان ، مينا ، ميثاق و کيميا که هنوز هم با اخم به او نگاه ميکرد و بي محلي ميکرد ،  
 بطور خاصي

 . مصنوعي و ساختگيست 

 . بعد از اينکه توسط عزيز مامور به پذيرايي شد . به سمت آشپزخانه رفت 

 عزيز اول شيريني تعارف کنم يا ميوه ؟ - 

 . عزيزم اول شيريني بعد ميوه ... انارهاي دون شده رو تو کاسه ريختم با کاسه ببريم - 

همينکه بهمراه ديس شيريني به عقب چرخيد با ستوني از حجم به هم فشرده ي گوشت برخورد کرد .  
 سريع خودش را

 . عقب کشيد 

 چيزي ميخواستي ؟ - 

 . لبخند دلنشيني روي لبانش نقش بست 
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 . بده من پذيرايي ميکنم . تو همينجا بمون - 

 : بهار نگاهي به عزيز کرد و به آرامي گفت 

 .برو بشين االن فاميل شک ميکنن - 

 : آرشام از کنارش گذشت و رو به عزيز گفت 

 . زنعمو من پذيرايي ميکنم . بهار همينجا باشه اگه کاري دارين کمکتون کنه - 

هار هاج و واج به رفتنش خيره ماند . بدون اين که منتظر جواب باشد سيني را از دست بهار کشيد . ب 
 : عزيز خنديد و گفت

پسر خوب و جسوريه ... سر سختيش به جمشيد خان رفته ... تو هم برو بشين تا شازده نگران  - 
 . کارکردنت نشه

 . در پس اين حرف و خنده ي معني دار عزيز گونه هايش سرخ شد . سريع از آشپزخانه خارج شد 

 : با نگاهي جاي خود را پيدا کرد . کنار پدرش نشست . بهرام با ديدن بهار به آرشام اشاره کرد و گفت 

 . بابا جون درست نيست تو بشيني و مهمون پذيرايي کنه - 

 : بهار شانه اي باال انداخت و گفت 

 . ميکنهمن ميخواستم پذيرايي کنم اما خودش اومد به عزيز گفت اون اينکارو  - 

 : بهرام سري تکان داد و گفت 

تو خونواده ي ما عجيبه يه مرد انقدر مشتاق به اين کارا باشه ... فکر کنم نشونه ي فرهنگ اون ور  - 
 . آبه

نه بابا من تو دانشگاه دوستي داشتم که تو خانوادشون بيشتره پذيرايي ...توي مهموني به عهده ي  - 
 ... مرداشون بود

 . تو خونواده ي ما اين طور رسمه که فقط زنها بايد کار خونه کنن 

 : بهرام سري به عالمت تاييد تکان داد و دستش را روي شانه ي دخترش گذاشت و گفت 

 دختر بابا چطوره ؟ - 

 ؟ ممنون ... شما خوب باشين منم خوبم ... براي کار ميخواين چه کار کنين ...حالتون بهتر نشده - 

 : بهرام به کيوان نگاه کرد و گفت 

کيوان ميگه برم شرکت اونا ... اما نادري پيغام داده برگردم شرکت ... دو هفته پيش اومده بود در  - 
 خونه و عذرخواهي
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 . ميکرد ... حتي ميگفت تو هم برگردي سرکارت 

 : بهار لرزي به جانش افتاد . سرش را پايين انداخت و گفت 

 من که بميرم هم به اونجا برنميگردم ... شما ميخواين چه کار کنين ؟ - 

نميدونم ... بيشتر دلم ميخواد تو يه شرکت ديگه کار بگيرم ... ياد اون روزهايي که با ترس و دلهره  - 
 گذروندي ،

نکنه اما گوش نداد ... نميذاره نادري رو ببخشم . اون همه التماسش کردم که پاي تو رو به دادگاه باز  
 شايد توي يکي

از شرکتهايي که قبال با هم ، همکاري داشتيم برم ... خستگي اسباب کشي از تنم بيرون بره ،تصميم  
 . ميگيرم

 تو چه تصميمي براي خودت گرفتي ؟ 

ت او که آمد بهار به آرشام خيره شد ...جلوي پدرش دوال شده بود و شيريني را تعارف ميکرد . به سم 
 ، پيش دستي را به

 : دست گرفت و تکه اي شيريني برداشت و تشکر کرد . بعد از رفتن او به پدرش گفت 

راستش ميخوام بيخيال کار کردن بشم و خودمو براي آزمون فوق آماده کنم ... امسال رو از دست  - 
 دادم اما سال ديگه

 . حتما شرکت ميکنم 

 : بهرام من من کنان و با ترديد گفت 

 . آرشام پيشنهاد داده بري پيش اون کار کني ... ميري اونجا - 

 : بهار به کنجد روي شيريني نگاه کرد وبا مکثي گفت 

نه بابا ... حيفم مياد با درسي که خوندم جايي کار کنم که ربطي به رشته م نداشته باشه .فوق که  - 
 م تويبگيرم ميتون

 . شرکتهاي کامپيوتري يا جاهايي که مرتبط به رشته م باشه کار کنم 

 : نفس بهرام به راحتي باال آمد و گفت 

فکر عاقالنه اي کردي ... حيفه توئه که بري منشي يا حسابدار بشي ... تازه تو دادگاه فهميدم دخترم  - 
 از دانشجوهاي

 . خوب و ممتاز بوده ... درس خوندن برات بهتر از هر کاريه 

 : بهرام به بهنام نگاه کرد و گفت 
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 . بهنام پاشو به آقا آرشام کمک کن - 

لبخند روي لبان بهار پررنگ شد . چه خوبه ، آدم از رفتار خوب ديگران تاثير بگيرد . تحوالتي را شاهد  
 بود که روزي به

 ... نميديد . زيرا خواب هم 

همراه بهنام ، کيوان هم برخاست و به آشپزخانه رفت . ظرف ميوه دست بهنام و سيني بزرگي که کاسه  
 هاي انار درونش

چيده شده بود در دستان کيوان بود . صداي هم همه و خنده ي خانواده بلند شد . استارت شوخي زده  
 . شد

لبخند روي لبان همه مهمان شده بود . بيشتر از همه بهار احساس رضايت داشت . از اينکه کار آرشام  
 باعث تحول مثبتي

در خانواده شده بود . برايش خوشايند بود . هر چند که هنوز آن احساس قوي و پر کشش را نسبت  
 ... به او نداشت

. کسي بود که در جاهايي که تنها مانده بود در کنارش  او پسري دوست داشتني و قابل اعتمادي بود 
 مانده بود . جايي

که ديگران تهمت زدند او مرهم شد . هنوز بايد به دلش فرصت ميداد تا خوبي هاي او را کم کم کشف  
 . کند

ر همه در حال خداحافظي بودند . کيوان کنار ماشين پدرش ايستاده بود .بهرام هم آرام چيزي کنا 
 . گوشش ميگفت

نگاه ناراحت کيوان را در تمام طول مهماني حس کرده بود. اما اين پچ پچ پدرش با او . بي علت با آن  
 حال و

 . روزش نبود. چيزي بود که او بيخبر بود 

 : بعد از خداحافظي با همه ي خانواده رو به آرشام ، به آرامي گفت 

 . به دايي سالم برسون - 

 . باورکن شيفت داشت - 

 : بهار سرش را تکان داد و با ناراحتي گفت 

 . ميدونم ... اما اميدوارم اين شيفت هاي هميشگي يه روز تموم بشه - 

 : آرشام پلک هايش را روي هم گذاشت و گفت 

 به من اعتماد داري ؟ - 
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 اگه بگم کاملِ کامل ...نه .. ناراحت ميشي ؟ - 

 : آرشام لبخندي زد و گفت 

 . آره ... اما بهت حق ميدم ... بهتره اعتماد کني ... خودم شيفت هاشو به مرور کم ميکنم - 

 : بهار لبخندي زد و گفت 

 . ببينيمو تعريف کنيم - 

پيامام هم ميبيني هم تعريف ميکني ... کمي صبر کن تا منو بيشتر بشناسي . خواهشا رفتي خونه به  - 
 . جواب بده

 . نذار به التماس بيوفتم 

بهار خنديد و از کنارش عبور کرد تا چشمان تيز بين فاميل حرفي براي نشخوار پيدا نکند . همان نگاه  
 پر از خشم

 . کيميا براي هفت پشتش کافي بود 

وقتي همه سوار ماشين هايشان شدند . به ترتيب از باغ خارج شدند . بهار هواي سرد داخل ماشين  
 را به ريه هايش داد

و با آرامش سرش را به شيشه تکيه داد و چشمانش را بست و ديري نپايد با تکانهاي ماشين چشمانش  
 داغ شد و به

 . خواب رفت 

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

همانطور که به خارج شدن ماشين ها نگاه ميکرد حضور پدربزرگش را حس کرد . نگاهي به او کرد و  
 : گفت

 . اگه مايليد ما هم برگرديم ... شايد تا االن بابا برگشته باشه - 

آره خسته شدم ... ماشالله خوب دور جعفر شلوغه ... هي روزگار من تو اين سن جز تو و باباتو و  - 
 رميتا و بهار هيچ کسوآ

ندارم . آرميتا هم که رفت . مونديم من و شما دو تا يالقوز ... بهارم رفت ... معلوم نيست ديگه کي  
 . برگرده

 . آرشام دستانش را درون جيب کاپشن فرو برد . سرماي آن وقت شب استخوان سوز بود 

 . ميترسم سرما بخورين ... بريم - 

 . پشت شانه ي پيرمرد حفاظ قرار داد و او را به سمت آقاجون و عزيز هدايت کرددستانش را  
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بعد از خداحافظي از آن دو ، دوتايي آهسته و قدم زنان به سمت باغ خودشان رفتند . براي سهولت در  
 رفت

 . وآمدشان ميانِ ديوارِ مشترکِ باغ، در گذاشته بودند 

 . در سياهي شب مابين درختان لخت و عور، قدم زنان از در عبور کردند و داخل باغ خود شدند 

 : آرشام با ديدنِ چراغِ روشنِ ساختمان ،آهي کشيد و گفت 

 بابا بزرگ ... چرا بابا نميخواد در رفتارش با بهرام و بهار تجديد نظر کنه ؟ - 

 : ند . دستش را روي شانه ي او گذاشت و گفتپيرمرد کمي ايستاد تا نفس تازه ک 

بخاطر تو هم شده تجديد نظر ميکنه ... زمان ميخواد ... هنوز داغ داره ... تنها خواهرشو از دست  - 
 داده ، کم

 . چيزي نيست 

منم نگفتم کم چيزيه ... اما از بابا بعيده ، گناه يکي ديگه رو به پاي يکي ديگه بذاره ... اونم بهاري که  - 
 از همه بيشتر

آسيب ديده ... تا وقتي عمه زنده بود بابا بهارو خيلي دوست داشت ... نميدونم چرا االن اينطور رفتار  
 . ميکنه

ام دستان لرزان پدربزرگش را گرفت . کمک کرد از چهار تا پله ي ايوان هر دو به ساختمان رسيدند . آرش 
 . باال رود

 : پيرمرد نفس زنان ايستاد و گفت 

پدرسوخته نميخواد دلت زيادي براي بهار بسوزه ... بيشتر دلت براي خودت بسوزه که بايد با باباتو و  - 
 بهرام وارد معامله

ميتوني کنار بيايي ... بهار سواي اوناس ... مهربونيش به مادرش رفته ... بشي ...با اون فاميل سخت  
 وقتي برادرشو بغل

 ...... کرد 

 :بغض در صداي پيرمرد پيچيد . با زحمت نفس عميقي کشيد و ادامه داد 

 . منو ياد الهه انداخت - 

 . آرشام شانه هاي لرزان پدربزرگش را در پناه دستانش گرفت و او را به داخل ساختمان هدايت کرد 

سکوت بر لبهايشان مهر زد، وقتي آرمان را روبروي تلوزيون و با ظرف يک بار مصرفي که غذايش نيم  
 . خورده بود ديدند
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آرام آرشام را با سر جواب داد و به سمت  جمشيد سري به تاسف براي پسرش تکان داد . آرمان ، سالم 
 . جمشيد رفت

 : با خستگي گفت 

 بابا حالتون خوبه ؟ - 

 : پير مرد با ناراحتي نگاه از او گرفت و گفت 

 . آرشام جان داروهامو بيار تو اتاق ميخورم - 

 : آرمان از بي محلي پدرش عصبي روي مبل نشست . با خشم رو به آرشام گفت 

 دوباره چي تو گوش پدربزرگت خوندي که با من چپ افتاده ؟ - 

 : آرشام نگاه پر از گاليه اش را به پدرش داد .اما جمشيد جواب پسرش را در آستانه ي در اتاقش داد 

 . تو چپ بيوفتم ... تو بايد از خودت و روح خواهرت خجالت بکشيبچه نيستم که با حرف کسي با  - 

با خشم به اتاق رفت و در را محکم به هم کوبيد . آرشام با ليواني آب و داروهايي که درون پيش دستي  
 گذاشته بود ،

 . به اتاق پيرمرد رفت 

 : وقتي ميخواست از اتاق خارج شود جشميد گفت 

اگه خواست حرف اضافه بزنه يادآوريش کن داره به بچه ي کسي بي محلي ميکنه که سالها مثل مادر  - 
 از بچه هاش

 . نگهداري کرده ... گاهي خوبه آدم صفت گربه ها را ياد نداشته باشه 

 . آرشام فهميد پدربزرگش ، مشق به او ميدهد تا از کدام نقطه ضعف پدرش استفاده کند 

 . شمي گفت و بعد از خاموش کردن چراغ و شب بخير گفتن ، از اتاق خارج شدچ 

درست روبروي پدرش نشست و بدون آنکه به صورت پدرش نگاه کند دستانش را در هم قفل کرد و  
 : گفت

 . بهار شما رو از من بهتر شناخته ... ميگفت ميدونه شيفت نيستين و بخاطر اون نيومدين اونجا - 

 خب ...کي چي ؟ - 

لحن پر غيظ آرمان ، ناراحتيش را دوچندان کرد ... از روي مبل برخاست و با حرص نفسش را بيرون  
 . داد

 . هيچي ... شب بخير - 
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 : گام اول را برنداشته ، آرمان ايستاد و گفت 

 . بهار برام عزيزه ... تاوقتي که ... براي تو عزيز نباشه - 

م با بهت به صورت و چشمان پدرش خيره شد . آب دهانش را قورت داد و تمام عضله هاي آرشا 
 : صورتش دچار پرش نامحسوسي شده بود . چشمانش را ريز کرد و گفت

 چرا ؟ - 

گفته بودم ... اون بيشتر از اينکه دختر الهه باشه ... دختره بهرامه ... اگه يه کم از ذات نامرد پدرش  - 
 رو داشته باشه

زندگيتو نابود ميکنه ... مطمئن باش نميذارم همونطور که پدرش خواهرمو بدبخت کرد... دخترش ،  
 پسرم رو نابود

 . از اين وسط جمع کنکنه ... عاقل باشو دست و پاي دلتو  

 بابا يادتون رفته من چند سالمه ؟ - 

که چي ؟ ... ميخواي بگي بزرگ شدي ؟.... ميخواي بگي نظرِ من ...برات مهم نيست ؟... ميخواي  - 
 ثابت کني انقدر اسير

 اون دختر شدي که داري رودرروي پدرت وايميسي ؟ 

ن ميدونم بهرام انقدر دخترشو دوست داره که ، به کسي که بزرگترش نه ... نميخواستم اينو بگم ... چو - 
 همراش

نباشه ، دختر نميده ... چون ميدونم همون بهار که ميگي بي صفته... بمن گفته تا شما بهش روي  
 خوش نشون ندين

به من کاري نداره ... آره بابا نميخواستم اون حرفارو بزنم چون يادم بود که الهه اي که براي تو خواهر  
 بود ... بجاي بهار

براي من مادري کرده ... بهار بد هم باشه حق داره ... ميدونين چرا ؟!...چون سهم مادرش سالها  
 نصيب من شده و خودش

 ... هزير دست نامادري بزرگ شد 

 : آرمان انگشت سبابه اش را جلوي او تکان داد و با حرص گفت 

اينو براي من عَلَم نکن تا راضيم کني ... يادم نرفته چند ماه پيش چه جوري پسر عمه اي که سالها به  - 
 پاش ايستاده بود

سن همه ي خانواده و به زمين کوبيد ... ديدي که خانواده ش هم طردش کردن... دختري که تو اين  
 ازش ميبرن ، برو ببين
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 ! چه کار کرده که به اينجا رسيده 

 : آرشام عصبي فرياد زد 

بابا !!.... چه جوري روتون ميشه بگين دايي بهارين وقتي به راحتي مثل يه غريبه، بهش زخم ميزنين  - 
 . اگه بهار انقدر بد بود

 چرا دخترت رو به پسري دادي که بهار با تموم بديش اونو نخواست ؟ 

 : آرمان اخم هايش را درهم کرد و گفت 

چون خواهره احمقت ...بيشعور شده بود ... چون نيم وجب بچه تو روي من واستاد و گفت ؛ اگه  - 
 . قبول نکني آبروتو ميبرم

 ...در بين نيست ... آبروي بهار وسطهاما اينجا ديگه آبروي من و خانواده م  

 : آرشام با خشم دندانهايش را روي هم فشرد و گفت 

 حيفه عمه که عمرشو صرف بچه هاي شما کرد ... حيف که از اون خواهر مهربون يه برادر بي رحم - 

....... 

سيلي محکمي که به صورتش نشست صدايش را خفه کرد . با چشمان از خشم سرخ شده به پدرش  
 : خيره و شد

 . از داشتن پدري چون شما ... براي خودم متاسفم - 

از کنار پدرش با خشم گذشت و به اتاقش پناه برد . آرمان در بهت کاري که کرده بود به دستانش خيره  
 شد . او با

 . تاني که سالها درد مردم را التيام ميبخشيد به صورت پسرش کوبيده بود وبه روحش زخم زده بوددس 

روي نزديکترين مبل فرود آمد و دستانش را روي سرش گذاشت ... نفرت شديدي که از بهرام در روح  
 و روانش ريشه

 . دوانده بود کار خودش را کرده بود 

 . ماهها بود خود را کنترل ميکرد تا با ديدن بهار خشمش را فراموش کند . اما نشد 

نشد که گذشته را از ياد ببرد . نامردي بهرام، زندگي تک خواهرش را به نابودي کشانده بود . دردهايي  
 که الهه کشيده

دخترش را به خانه ي خود بود کم نبود . چگونه ميتوانست دست چنين نامردي را در دست بگيرد و  
 ... بياورد

ترس اينکه بهار هم مثل پدرش در سختيهاي زندگي پسرش را تنها گذارد و زخمي دوباره بر روح و روان  
 پسرش وارد
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 . کند فکرش را فلج کرده بود . مغزش هنگ کرده بود 

هار را پيدا نميکردند و به بهانه ي گاهي خود را لعنت ميکرد که ، ايکاش به ايران نيامده بودند .کاش ب 
 عقد آرميتا،

 . الهه را به ايران نميکشاندند 

اما با تمام حالجي هايي که در ذهنش صورت ميگرفت ، خودش هم ميدانست بيشتر از همه آن دلي  
که از کينه ي بهرام آکنده بود نميگذاشت به بهار روي خوش نشان دهد . مخصوصا از وقتي توجه آرشام را ديده 

 . بود يک حالت تدافعي در رفتارش شکل گرفته بود

اق را باال و پايين ميرفت . قلبش تحت فشار بود . داغ کرده بود از اين همه آرشام با ناراحتي عرض ات 
 بي عدالتي در مورد

 . دختري مثل بهار 

 . انگار هر چه دختر بي زبانتر و مظلوم تر ميشد ظلم اطرافيان هم به همان نسبت بيشتر ميشد 

ده براي يکبار، بايد رو در روي پدرش دلش طاقت نياورد حجم اين بي انصافي را تحمل کند . حتي ش 
 . مي ايستاد

دستانش را مشت کرد و از اتاق بيرون زد . پدرش در حال وارد شدن به اتاقش بود . پشت سر پدرش  
 . وارد اتاق شد

 : آرمان با ناراحتي نگاهش کرد و گفت 

 چيه خواب به سر شدي اومدي سرمن هوار شي؟ - 

آرشام نچي کرد و روي تخت پدرش نشست . هميشه در برابر پدرش با ادب و احترام رفتار ميکرد . اين  
 هم از آموزه هاي

 . الهه بود 

 : آرمان کالفه روي تخت دراز کشيد و گفت 

دوني شب خوبي رو براي حرف زدن انتخاب نکردي ... امروز يکي از بيمارام در برابرم جون داد ... مي - 
 براي چي ؟

آرشام به عمق چشمان پر از غم پدرش خيره شد . غم سنگيني را در آن ميديد که هر از گاهي شاهد  
 . آن بود

 ... نه - 

 . صداي خش دار آرشام اخمهاي پدرش را بيشتر در هم فرو برد 

 ! براي اينکه به مواد بيهوشي حساسيت نشون داد ... به همين سادگي - 
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 : آرشام سرش را باال گرفت و گفت 

بابا بايد حرفهايي بهت بزنم که تا االن فکر ميکردم خودت خبر داري... اما ... اما از حرفاي امشب  - 
 فهميدم هنوز از دسته گلِ 

 ....! دخترت خبر نداري 

گوش کرد . با حرص پشت  تمام ماجراي بهار و کيان و آرميتا را براي پدرش تعريف کرد . آرمان با دقت 
 گردنش را

ماساژ ميداد . در عمق چشمانش دردي نهفته بود که، هر مردي در جايگاه او ، وقتي متوجه اشتباهِ در  
 قضاوتش ميشد ، آن را

 . درک ميکرد 

 : بعد از پايان حرف آرشام ، از روي تخت برخاست و گفت 

 !تو اينا رو ميدونستي و آرميتا رو به حال خودش رها کردي ؟ - 

من رهاش نکردم ... خيلي مخالفت کردم اما خودتون ميدونين که چقدر دخترتون يه دنده س ... کله  - 
خرابه ... حتي باهاش قهر کردم ... خودتون نتيجه شو ديدين ... بي خيال من شد و حاال مدام با ايميل برام 

 . ميفرسته پيام

نميدونم چي بگم ... شوکه شدم ... تازه ميفهمم از وقتي اومديم ايران خيلي از حال شما دوتا غافل  - 
 ... بودم ... فکر ميکردم انقدر بزرگ شده که

بابا ، قبول کن اگه شما هم قبول نميکردي آرميتا کوتاه نميومد ... اون هميشه سرکش بود ... قضيه  - 
 يشو اونچند سال پ

ماجراها ..همش بخاطر رفتاراي نادرست اون به وجود اومد ... خدا رو شکر اين ماجرا تلفات جاني  
 نداشت ... خدا نکنه کسي

از روي نفهمي بخواد کاري بکنه ... هر دليلي براش بياري فقط هدف خودش براش مهمه و افکار خودش  
 . رو قبول داره

 . آرمان در اتاق قدم ميزد و نچ نچ ميکرد . احساس خستگي و درماندگي ميکرد 

حاال با اين تفاسير هنوزم تو براي خواستن بهار اصرار داري ؟... با اينکه ميدوني قبال کس ديگه اي رو  - 
 ! دوست داشته

 : آرشام ايستاد و روبرويش قرار گرفت . پلک هايش را روي هم گذاشت و گفت 

بيشتر از اوني که شما فکر کني ميخوامش ... براي به دست آوردنش هر کاري ميکنم ... اما بيشتر از  - 
 هر چيز حمايت
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شما رو ميخوام ... ميخوام بهار با وجود شما دلگرم بشه ... نميخوام قضاوت بشه ... شما هم سعي  
 کنين خواهر زاده تون

 . ن تا بفهمين بهار واقعي با بهار ساخته ي ذهن شما چقدر متفاوتهرو بدون هيچ حب و بغضي ببيني 

 : آرمان نفس عميقي کشيد و گفت 

موندم ديگه چي درسته چي نادرسته ... شايد اون اتفاق براي تو نميوفتاد من اين همه براي تو و  - 
 زندگيت نگران

نميشدم . قبول کن پدر باشي و آب شدن پسرت رو ببيني ، انقدر زجرآوره که نميخواي دوباره پسرتو  
در اون حال ببيني ... تو در وسط اروپا هم مثل يک مرد ايراني عاشق شدي و عشق ورزيدي ... اين ذات تو رو 

 نشون ميده که چقدر

 . شي اين دله که راهتو نشونت ميدهحساس و دلنازکي ... غرب و شرق نداره ... هرجا با 

بابا من اونقدرها هم که فکر ميکنين بي منطق تو اين راه نيوفتادم ... حس ميکنم بهار نيمه ي گمشده  - 
 مه ... من انقدر

 . بهش احساس نزديکي ميکنم که ، حرف نگاهش هم برام از هر دفتر شعري خوانا تر و قابل حس تره 

 : ي شونه ش کشيد و گفتآرمان دستي رو 

ميخواي با خواهرتو شوهرش چه کار کني ؟ ... ميتوني به اين رابطه هم فکر کني ؟... هر وقت خواهرت  - 
 بياد... کيان هم

 همراهشه ... بادونستن گذشته ... چه حسي ميتوني داشته باشي ؟ 

اين مهمه که بهار از اون متنفر شده ... انقدر بهش محبت ميکنم تا نقش کيان از قلبو روحش پاک  - 
 . بشه

 با خواهرت چه کار ميکني ؟ - 

 : آرشام کالفه دستي به موهاي بلندش کشيد و گفت 

ن و شما انتخاب من نميتونم جور همه رو بکشم بابا ... اون خودش اين زندگي رو عالرغم مخالفت م - 
 کرد ... تازه خودش

بيشتر از من اصرار داره تا هر چه زودتر من و بهار به يه نتيجه ي درست برسيم ... اون بود که به قول  
 .. خودش با اينکار

 . خواسته بود ، راه رو براي من باز کنه ... پس مشکلي نيست 

 ....... اگه کيان با ديدن بهار - 
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بسه بابا ... خواهش ميکنم انقدر به اتفاقاتي که ممکنه اصال رخ نده فکر نکنين ... منم نميدونم فردا  - 
 ... چي پيش مياد

 . نميتونم براي چيزي که هنوز اتفاق نيوفتاده و اثراتش رو نديدم تصميمي بگيرم 

 : سکوت در بينشان جاري شد . بعد از چند دقيقه ، آرشام گفت 

 . اميدوارم بعد از رفتن من بيشتر به بهار فکر کنين ...نه به بهرام و خانواده ش ... شب خوش - 

از اتاق خارج شد و به اتاق خودش پناه برد . احساس سبکي ميکرد . انگار بار سنگيني از روي دوشش  
 . برداشته بود

 . مه ي آن ماجراها را تعريف ميکرداگر بهار اجازه ميداد دربرابر خانواده ي او هم با جسارت ه 

ترس بهار از حرفهاي مجدد فاميل را درک ميکرد و به او حق ميداد وقتي در چنين خانواده ي سنتي  
 زندگي ميکند

 .تا اين حد محتاط باشد 

روي تخت دراز کشيد و گوشي را برداشت به عکس زيباي دختريي که با موهاي افشان روي زمين ، کنار  
 جوي

 . آب ، انتهاي باغ زانو زده بود ، خيره شد . با ديدن عکس ناخوداگاه لبخند روي لبش نقش بست 

 . صفحه ي پيام را باز کرد و برايش پيامي نوشت 

قلبم ، به اندازه ي تموم دنيا ، خالي شده ... تازه فهميدم که ...دنيام شده بودي و با رفتنت ...درون  » 
 « من دير فهميدم

 . پيام بعدي را دوباره تايپ کرد 

 « به خوابي که چشماتو مي ربايد حسودي ميکنم ... کاش من خواب بودم ... شب بخير عزيزم » 

 . بعد از چند لحظه صداي آالرم گوشي نشان از آمدن پيام بود . ذوق زده پيام را باز کرد 

 « شب تو هم بخير ...حسود خان » 

واي که چه حس خوبي داشت همان جمله ي کوتاه . انگار بر فراز آسمانها به پرواز در آمده بود . خنده  
 . اي کرد

 . لحظه ي قبل به طپش افتاده بودقلبش با تمام ناراحتي هاي چند  

همان که جواب داده بود خودش دنيا دنيا شادي به ارمغان آورده بود . دوست داشت وقتي پيامش را  
 خوانده بود چهره اش

 ... را ميديد ... در نظرش او را با گونه هايي سرخ ، همراه با لبخند تصور کرد 
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 ************ 

نگاهش را از روي درختان سرسبز توي کوچه گرفت . دردي روي قلبش حس ميکرد . با دستش روي  
 . قلبش را چنگ کشيد

 ... نفس کم آورده بود 

به سمت آشپزخانه قدم تند کرد و ليوان را از آبِ آبسرد کن يخچال پر کرد . به زحمت جرعه اي آب  
 نوشيد . آب گره خورد و

گلويش پيچيد . براي او آرامش معنا نداشت . هر وقت به روال عادي زندگي برميگشت  درد بدي در 
 ماجرايي پيش

 . مي آمد و دوباره سررشته ي زندگيش بهم ميپيچيد 

با آالرم گوشي تنش مثل بيد مجنون به لرز افتاد .دستانش در موهايش چنگ شد . از لرزشي که در  
 پاهايش افتاده بود

 . بود . هميشه وقتي ميترسيد و دچار استرس ميشد اين لرز لعنتي تمام توانش را به يغما ميبرد بيزار 

از قطع شدن صداي دوش آب حمام فهميد دوش بسته شد . در اين شش ماه که به خانه ي جديد  
 . آمده بودند ، انگار طلسم ها شکسته شده بود

خانواده ي آنها هم به آرامشي نسبي رسيده بود . آرامشي که از ديشب براي او به طوفان تبديل شده  
 ... بود

 باورش سخت بود بعد از نه ماه دوري برگشته باشد و مانند سيل خروشان بر تارک وجود لرزانش بتازد 

. 

ده به صدايش گوش ميداد که واي از وقتي که صداي لرزانش را شنيد . چنان بهت زده و مسخ ش 
 فراموش

 . کرده بود، بايد نفس بکشد 

 : وقتي گفته بود 

 . بهار فقط بخاطر تو برگشتمو ميخوام هر طور شده ببينمت - 

بغضش را قورت داده بود و فقط نفس هاي بلندي کشده بود . ياد تمام آن تحقيرها و حرفهايي که از  
 فاميل شنيده بود

 . مانند سيالبي ذهنش را از نام او شست و لبهايش را گزيده بود و پاسخ داد 

 . من نميخوام تو رو ببينم - 

 . صداي ملتمس کسي که روزي ،بيرحمانه او را زير پايش له کرده بود ، خنج بر گلويش ميکشيد 
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رت کنم ... خواهش ميکنم ... يا تو بيا بهار تا باهم حرف نزنيم آروم نميشم ... بايد از خيلي چيزا باخب - 
 ... ...يا بگو کجا بيام

باور کن دارم ميميرم بهار ... دوريت بيچاره م کرده ...دردي در اين مدت کشيدم که باورش برات مشکله  
 ... باور کن

 ... رودست خوردم ... بهارجون ... التماست کنم خوبه ؟... باور کن اگه نيايي دق ميکنم 

هر جمله گفتن او اشک را بيشتر به چشمانش هديه ميکرد . دلش پر درد شده بود وقتي صدايش  
 . آنگونه مستأصل بود

 : گفته بود 

 . تو برام مردي کيان ... ديگه تماس نگير - 

 تماس را قطع کرده بود اما پيامهايي که از ديشب مدام به گوشيش ارسال ميشد آرامشش را گرفته بود 

. 

سر دوراهي قرار گرفته بود . ميترسيد برود و با حرفهاي کيان اينبار قلبش از حرکت بايستد . از طرفي  
 ميترسيد

ن را دوباره به نفع خودش عوض کند . او در اگر نرود او بيايد و در حضور پدرش حرفهايي بزند که جريا 
 ضربه زدن

 . مهارت داشت 

مارگزيده بودو از اين آدم دو پا بيشتر از هر ماروموري ميترسيد . تهِ ته قلبش دوست نداشت باليي  
 . سرش بيايد

ياد روزهاي سخت گذشته که ميافتاد ، دوست نداشت هيچ گاه چشمش به چشم آن نامرد زندگيش  
 ... بيوفتد

دل يه دل کرد و گوشي را برداشت . پيام جديد را باز کرد و به آني رنگ از رخش پريد . تعلل جايز نبود  
 . ميدانست اين بار

 . با ديوانه اي افسار گسيخته روبرو خواهد بود 

 شربت پرتقالي از درون يخچال بيرون کشيد و تا ته سرکشيد . بايد رمق به دست و پايش باز ميگشت 

. 

 . وقت شل وا دادن نبود. بايد از موضع قدرت با او روبرو ميشد . بايد وارد يک معرکه ي بزرگ ميشد 

 . روبرو خواهد بود ميخواست نشان دهد که در پي اين يک سال پس زده شدن ، با چه بهاري 

بعد از نوشيدن شربت ليوانش را آب کشيد و روي آبچکان آويزان کرد . در حال خشک کردن دستانش  
 . بود
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 بهار ميخوام برم خريد چيزي الزم نداري ؟ - 

 : با ترس از جا پريد . دستش را روي قلبش گذاشت و گفت 

 ! واي ترسيدم ... شما کي از حموم اومدين بيرون - 

واه مگه جن ديدي که ترسيدي ... من ده دقيقه اي ميشه اومدم بيرون لباسامو هم روي رخت آويز  - 
 پهن کردم ... انگار

 ........ تو حالت خوش نيستا ... نکنه 

 : ن گفتحرفش را نيمه تمام گذاشت و به صورت بهار خيره شد . نگرا 

 چيزيت شده ؟ چرا رنگت پريده ؟ - 

 : سرش را پايين انداخت و گفت 

 . نه ... چيزيم نيست... بي هوا صداتونو شنيدم هول کردم - 

 : از کنارش گذشت و از آبسردکن ليواني آب برداشت و بعد نوشيدن جرعه اي گفت 

آهان ... خيالم راحت شد ... فکر کردم فهميدي کيان برگشته براي همين ناراحتي ... هرچند که، براي  - 
 . تو نبايد مهم باشه

 !اون ديگه زن و زندگي خودشو داره ... تو هم زندگي خودت رو ...دروغ ميگم ؟ 

 : کشيد و گفت نميدانست در پس اين حرفها چه منظوري نهفته بود دستي روي بازوهايش 

 ... مگه بايد غير اين باشه - 

ببين من دارم ميرم خريد براي شام هم ميخوام سوسيس و کالباس بگيرم .نميخواد به کاري ، کار  - 
 داشته باشي برو

 . بشين پاي درسات 

 : آب دهانش را قورت داد و گفت 

 . ميخوام يه سر تا انقالب برم اگه اومدين نبودم دلواپس نشين ... سعي ميکنم زود برگردم - 

خب اگه کتاب ميخواي ...چرا به بابات نميگي برات بخره ؟... ميدوني که امروز هوا چقدر گرم شده  - 
 . ... هنوز تابستون شروع نشده از زمين و آسمون آتيش ميباره

 : اقش حرکت کرد و گفتبهار به سمت ات 

 . بايد خودم برم ... براي بابا سخته با اون حالش بره براي من دنبال کتاب - 

 . پس زود برگرد ... گوشيتم ببر - 
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 . چشم - 

 .. نميدانست آن دروغ را از کجا به زبان آورد .هر چه بود نميخواست دوباره حرفش روي زبانها بيوفتد 

 . بعد از رفتن رؤيا آماده شد . با ديدن چهره ي ساده ي خود شيطان درونش سر به طغيان در آورد 

با لبخند خبيثي رژ صورتي را روي لبانش کشيد . مژه هاي بلندش را با کمي ريمل ، بيشتر در معرض  
 . نمايش گذاشت

ي رفتن و تمام کردن آن اتصال کوچکي با هر حرکتي که انجام ميداد لبخندش عميق تر و اراده اش برا 
 . که کيان از آن نام برده بود قوي تر ميشد

امروز روزِ از زمين بلند شدنش بود . امروز روزي بود که حرفهاي يک سال پيش را بايد در صورتش  
 ميکوبيد تا جرأت

هر نامردي برايش نامردتر نکند به او فکر کند . نامردي که روزي مردانه هايش را دوست داشت االن از  
 شده بود که

 . با وجود داشتن همسر برايش پيامهاي عاشقانه و در خواستهاي عاجزانه ميداد 

بايد اين رشته را مانند کاري که خودش کرد از ريشه قطع ميکرد .درست با ترفند خودش ، در دل خنديد  
 : و گفت

 . آماده باش آقا کيان دارم ميام - 

وارد محله ي قديمشان شده بود . ديگر هيچ حسي به آن محل و آن خانه ي قديمي نداشت . بي رگ  
 . شده بود

از وقتي آسايش خانه ي جديد را ديده بود، هرگز يادي از اين خانه و محله نکرده بود . دروغ بود بگويد  
 دلش براي

 . داهالي آن خانه هم تنگ نشده ... خيلي هم تنگ شده بو 

زماني که در ايام عيد نتوانسته بود عمه بهنازش را بخاطر سفرشان به کيش ببيند ،تازه فهميده بود  
 ... چقدر برايش مهم بود ديدن آن عمه اي که روزي حکم مادر را برايش داشت

از ماشينش پياده شد . دستي يه مانتو و شالش کشيد . امروز بهترين مانتويش را پوشيده بود .  
 مانتويي شيک و

مجلسي به رنگ سرمه اي با دکمه هاي طاليي که با شال سفيد و آرايشي که کرده بود، زيبايي خاصي  
 به قامت و

 . صورتش بخشيده بود 

 . ه بود زنگ را فشرد . بدون آنکه سوالي شود در با صداي تيکي باز شدبا دستاني که از سرما يخ زد 



 

 
364 

به آهستگي پا درون حياط گذاشت . بهناز را در کنار باغچه در حال کندن سبزي هايي ديد که خودش  
 . کاشته بود

وي دو با بسته شدن در، سر بهناز به سمتش چرخيد .سالم آرامي گفت . بهناز با ديدنش با ذوق از ر 
 . زانويش برخاست

 . دستي به کمر زد 

به سمتش رفت و با شوق او را در آغوش کشيد . چشمانش برق ميزد از شادي ، مشخص بود چقدر  
 . سرحال و شاد است

 خيلي خوش اومدي بهارم ... عزيز دل عمه خوبي؟ - 

 : بهار آرام سرش را به زير انداخت و گفت 

 ممنون عمه ... شما خوبي ؟ - 

 !معلومه که خوبم ... کيانم برگشته ... تو هم فهميدي که برگشته و اومدي ؟.... آره عمه جون ؟ - 

بهار از حرف بهناز حيرت کرد . چه اشتباهي کرده بود که وعده ي مالقات را در پارک نگذاشته بود . به  
 جهنم که هوا گرم

 .ن آبروريزي بودبود . بهتر از اي 

 : آب دهانش را قورت داد و گفت 

نه عمه من به دلخواه خودم نيومدم ... کيان گفته حرف مهمي داره که ميخواد بهم بگه... منم اومدم  - 
 . تا گوش کنم و برم

 : بهناز ذوق زده دستانش را به هم ماليد و خاکش را تکان داد و گفت 

اهان ... خوب کاري کردي عمه جون ... هوا گرمه برو تو االن منم ميام... کيان تو اتاقشه ... غريبي  - 
 . نکن عمه به قربونت

بهار نفس عميقي کشيد و وارد سالن پذيرايي شد . بدون مکث ضربه اي به در اتاق زد . منتظر شنيدن  
 صدايش بود که

 ... در با شتاب به رويش باز شد 

در بهت و ناباوري بهم خيره شدند . بوي تند سيگار مشامش را آزرد . صورت سرخ کيان و نگاه هاي  
 مشتاقش را ناديده

 . گرفت و به اتاق نگاهي انداخت .کيان راه را باز کرد و او را به داخل دعوت کرد 

 . دود سفيدي در فضا پخش شده بود . به بينيش چيني داد و به طرف صندلي چرخان پشت ميز رفت 
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برايش جالب بود انقدر نفرت در دلش انباشته شده بود که هيچ جايي براي نگاه مشتاقش ، در دلش  
 .نمانده بود

 . ا در دست گرفته بودنگاه پر از حيرت کيان را ناديده گرفتن سخت بود . اما افسار نگاهش ر  

صاف و محکم روي صندلي نشست و سينه اش را جلوداد ، دستانش را در هم گره زد . نگاهي بي  
 تفاوت و سرد به

 : او کرد . آهي کشيد و با لحني که پر از کنايه بود گفت 

 خوش اومدي پسر عمه ... همسر گراميتون کجا تشريف دارن ؟ - 

 .... هار ... تو چقدربهار !!... ب - 

ببين پسرعمه ي عزيز فکر کنم خبردار شدي فاصله ي خونه مون تا اينجا چقدر زياده ... منم بايد تا  - 
 داييت برنگشته

 . خونه، برگردم ... وقتي براي اين نگاههاي مثال پر از حيرت ندارم ... حرفي داري بگو 

 : کيان آب دهانش را قورت داد و گفت 

 . خيلي تغيير کردي ؟ فکر نميکردم اين جور ببينمت - 

 : بهار پوزخندي زد و گفت 

چيه منتظر بودي منو هنوزم مثل اون روزها خوار و ذليل ببيني ؟... هههه... گذشت اون دوران ... منم  - 
 . اون باال خدايي دارم که حواسش بهم هست

 : کيان نزديکش ايستادوگفت 

 خوشحالم که انقدر سرحالي ... باور کن تمام اون مدت که حالت خراب بود خودمو نفرين ميکردممن  - 

... 

اما نميتونستم حرفي بزنم ...آبروم تو فاميل ميرفت ... ديدي با تو چطور رفتار کردن... با من بدتر رفتار  
 ... ميکردن... چون يه دختر رو بازي داده بودم

حاشا به غيرتت پسرعمه ....خوبه اعتراف ميکني که بازيم دادي ... خوبه ديدي بامن چه کردن اين  - 
فاميل ... پس چطور روت شد دوباره تقاضاي ديدار کني ... ما از اين خونه رفتيم تا تمام حرف و حديثا تموم 

 ... شه

ي ؟ نميخوام باور کنم اون عشق زياد ..در بهار با حرفايي که ميزني مشخصه اصال منتظر برگشتنم نبود - 
 عرض يک سال

 ! از بين رفته 

 ... سه ماه - 
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 چي سه ماه ؟ - 

ميخوام بگم در عرض سه ماه اون عشق به نفرت تبديل شد ... فراموش هم نميشه ... چون زجري  - 
 که تو بهم دادي با هيچ

 ...... نوشدارويي درمان نميشد جز اين نفرتي که تو سينه م کاشتي ... خداروشکر 

حرفش را نيمه تمام گذاشت و با دقت به صورت کيان خيره شد تا تاثير حرفش را در تک تک اجزاي  
 . صورتش ببيند

 ... خداروشکر کسايي بودن که در نبود تو تکه هاي شکسته ي قلبم رو کنار هم بچينن - 

گوشه ي چشم کيان پريد و با حرص موهاي سرش را به چنگ کشيد و مانند جرقه اي تکان خورد و  
 : گفت

همين ديگه ... براي همين ميخواستم ببينمت ... بهار باور کن اينا همش يه نقشه بود تا منو تو رو از  - 
 ... هم جدا کنن

من ميخواست راه رو براي برادر نامردتر از خودش باز کنه  اون آرميتاي نامرد با نزديک کردن خودش به 
 ... ... از وقتي فهميدم دارم ديوونه ميشم

 : بهار پوز خندي زد و گفت 

 کي اينو فهميدي ؟ - 

کيان ملتمس نگاهش کرد و روبرويش روي تخت نشست و سيگاري آتش زد و با ولع کامي از سيگار  
 گرفت . دودش را

 : بيرون داد و گفت 

وقتي تو فرودگاه داشتيم ميرفتيم آرميتا دوبار با تلفن حرف زد و گريه کرد . بعد فهميدم بخاطر آرشام  - 
 که قهر کرده بود

به اون زنگ زده تا تلفني خداحافظي کنه ... حساس شدم اما چيزي نگفت ...تا اينکه چندماه پيش  
 ديدم هر از گاهي پاي

پ ميشينه... بعد از فرستادن ايميلي و خوندن چيزي اشک ميريزه ... به زحمت رمزشو از زير لب تا 
 زبونش بيرون

 . کشيدم و يه روز که خونه نبود سراغ لب تاپش رفتم 

آهي کشيد و پک محکمي به سيگارش زد . بهار با دست جلوي بيني اش را گرفته بود تلخي دود سيگار  
 ... آزارش ميداد
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کيان با ديدن عکس العملش سيگار را درون جا سيگاري خاموش کرد و با دست ابرهاي سفيد را از  
 . باالي سرش دور کرد

 . ببخشيد ... حواسم نبود عادت به اين دودها نداري - 

 سوغات فرنگه ؟ - 

 . نه ...مرهم زخمهايي که خودم به قلب و روح خودم زدم ... سوغات حماقتمه - 

 !خب ؟ - 

داشتم ميگفتم ... وقتي پيامشو خوندم ديدم مدام نوشته تا کيان برنگشته کارو يه سره کن ... ميترسم  - 
 کيان برگرده ايرانو

 ... کارت سخت بشه 

 . کنجکاو شدم ... نميدونستم از چه کاري نوشته بود ... تا اينکه ايميلهاي اون نامردو خوندم 

 : بهار تيز نگاهش کرد . قلبش به کندي ميزد . لب خشک شده اش را با زبان تر کرد و گفت 

 خب؟ - 

نوشته بود داره با تو به توافق ميرسه ... نوشته بود تو هم بهش فرصت دادي ... اينکه بايد به تو  - 
 فرصت بده تا در طول

 ... زمان منو فراموش کني 

درد ... حس کردم جونم داره از تنم بيرون ميره ... فکر اينکه جاي من اون بخواد داشتم ميمردم از  
 دستاتو بگيره ديوونه م

 ميکرد ... داغ کرده بودم حسابي ... از اينکه ميديدم بازي خوردم از خودم بدم اومد ... من تو رو به چي 

...... 

 : بهار به ميان حرفش آمد و گفت 

باختي؟!! ... بذار من بگم ... تو به ناز و کرشمه ي آرميتا ... به رنگ برنزه ي صورتش و آرايش  - 
 آنچنانيش ... تو به هيکل

مانکني آرميتا ... تو به ناز صداي آرميتا توي، کيان گفتناش .... توي حراج گذاشتن خودش در برابر  
 حجاب من .... تو منو به

 .... گرفتن باختي کيانهوست و طمع اقامت  

 : از جا بلند شد و قدمي زد و به پنجره نزديک شد . پرده را کنار زد و گفت 
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درست گفتم ديگه ؟.... چيزي از قلم نيوفتاده .... اوه چرا يه چيز ديگه ... منو بخاطر امل بودنم به  - 
 روشنفکري همسر

ون روز برات ارزش داشت باختي .... پس چرا ناراحتي عزيزت باختي ... تو منو به خيلي چيزايي که ا 
؟!...چرا از ديگران گله داري و تقصير رو به گردن اونا ميندازي ؟ ... مگه آرميتا تو رو با زور مجبور به خيانت کرد 

 ... مگه بازور تو رو عاشق

 .رفتن از ايران کرد ؟ 

کيان مات و مبهوت به حرفهايش گوش داد . از روي تخت بلند شد و روبرويش ايستاد و با دقت به  
 چشمان بهار

 : خيره شد و گفت 

 چرا از چيزايي که گفتم تعجب نکردي ؟... تو ... تو خبر داشتي ؟ - 

 : بهار با صداي بلند خنديد و گفت 

عجب نکردم چون ميدونستم ... خود آرميتا روز قبل از رفتنتون گفت خيلي احمقي کيان ... خيلي ... ت - 
... يادته زمان رفتن برات چه پيامي دادم ؟... گفتم که قمارباز خوبي نيستي وقتي از بردت خوشحالي تازه 

 ...ميفهمي چي رو باختي .... به حرفم رسيدي ؟

 : بهار با خشم نگاهي به سرتا پايش کردو گفت 

من خيلي ممنونم از آرميتا که وجود نحس مرد خائني مثل تو رو از زندگيم پاک کرد ... هر چند که  - 
 ..... اينجا نديدمش ... هر وقت ديديش سالم منو بهش برسونو ازش تشکر ويژه کن

 بهارم؟ - 

خزان بکشونن ... ميدوني اون بهارت خيلي وقته مرده آقا کيان ... اين بهاريه که نميذاره امثال تو به  - 
 چرا ؟

 : با نگاه کيان که منتظر ادامه ي حرفش بود خنديد و گفت 

چون بر عکس تو امثال آرشام هم هستن که بهاري مثل اون بهاري که دوست نداشتي و مثل آشغال  - 
 پرتش کردي بيرون

 ...ميدنرو دوست دارن و بهش اعتماد به نفس ميدن ... اميد ميدن ... عشق  

 ... خفه شو بهار ... هر چي خويشتن داري ميکنم داري هر چرتي دلت ميخواد ميگي - 

 : بهار پوزخندي زد و گفت 

همون بهتر که تو حال خودت بموني ... لطفا هر وقت خواستي دق کني بجاي اينکه مزاحم من شي  - 
 به اورژانس
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 . زنگ بزن 

 . در ميان بهت و حيرت کيان از اتاق بيرون زد و سينه به سينه ي بهناز در آمد 

 : پوزخندي زد و گفت 

 . عمه جون چشمتون روشن ... گل پسري داري تکرار نشدني ... ههه ...)سري تکان داد ( خداحافظ - 

 گرفت . بهناز را با نگاهي در حال پوشيدن کفشش بود که کيان باالي سرش ايستاد . سرش را که باال 
 . نگران پشت سر کيان ديد

بهار بخدا من هنوز اقامت نگرفتم ... تا االن ترکيه بوديم ... فقط يه ماه آرميتا رفت به اون کشور و  - 
 برگشت . باور کن

 ..........بخاطر تو 

 : بهار نگاهي به بهناز کرد و گفت 

عمه جون به پسرت آداب وفاداري ياد بده . انگار يادش رفته هنوز به يه زن ديگه تعهد داره . هر چند  - 
 . ترک عادت موجب مرض است

 : بهناز با ناراحتي لب زد 

 ...بهار - 

ه بدون هيچ مکثي از خانه خارج شد . دلش زير و رو ميشد از اين همه پستي و رذالت . صورتش گر گرفت 
 . بود

 در دلش هر چه ناسزا بلد بود نثار روح پر فتوح کيان کرد . داخل ماشين نشست . تا سوئيچ را پيچاند 

. 

 . کيان در آستانه ي در آشکار شد 

 . بوقي برايش زد و با فشار دادن پدال گاز با سرعت از کوچه خارج شد 

در اين شش ماه ... آغازي شد براي ساختن بهاري ديگر . کالس شنا ، آموزش رانندگي ، کالس هاي  
 آزمون ارشد و يوگا از

 . کارهايي بود که او را از آن بهار مظلوم و تو سري خور دور کرده بود 

امه ها را آرشام برايش ياد گرفته بود چطور در برابر نا ماليمات زندگي ايستادگي کند . همه ي اين برن 
 . ديکته کرده بود

اوايل به حرفش گوش نمي داد اما با پذيرفتن يادگيري رانندگي کم کم فهميد هر گامي که با نظر او  
 برميدارد، چقدر در
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 . روحيه اش اثر مثبتي دارد 

بعد از آن ،پيشنهادات ديگرش را چشم بسته قبول ميکرد . با صداي زنگ گوشي نگاهش روي داشبورت  
لغزيد .نامش را ديد همينکه به او فکر کرده بود مانند تله پاتي او هم يادش کرده بود .ماشين را به کناري کشيد 

 . و گوشي را برداشت

 سالم خوبي؟ - 

 شده ؟ سالم... ممنون ... چيزي - 

 نه ...کجايي ؟ - 

 چطور مگه ؟ - 

زنگ زدم خونتون رؤيا خانوم گفت نيستي ... گفت رفتي انقالب براي خريد کتاب . گفتم اگه اونجايي  - 
 . بيام همو ببينيم چون منم همون اطرافم

ت که نگويد . آب دهانش را قورت داد . نميدانست بايد برايش توضيح دهد يا نه ؟ اما ترسي نداش 
 لبش را با زبان

 : تر کرد و گفت 

 . به رؤيا دروغ گفتم ، انقالب نيستم - 

 چرا دروغ گفتي ؟ - 

 . چون اگه ميفهميد کجا ميخوام برم نميذاشت - 

 - ........... 

 ........ راستش رفتم - 

صداي نفس بلندي که کشيد از پشت گوشي هم شنيده شد . مکثش را آرشام شکست و ادامه ي حرف  
 . بهار را تکميل کرد

 رفتي ديدن کيان ؟... خب چه خبر ؟ - 

 تو هم خبر داشتي برگشته ؟ - 

 . آره - 

 آرميتا کجاست ؟ - 

 .پيش بابا بزرگه ... داره براي حماقتي که کرده ، خون گريه ميکنه - 

 چرا به اينجا رسيد کارشون ؟ - 

 ...... اين خونه از بنيان خراب بود ... بيشترين اشتباه از خواهر خودم بود ... خواست زرنگي کنه اما - 
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 االن ميخواد چه کار کنه ؟ - 

 . نميدونم ... ديوونه ست ... عاشقش شده ... تازه فهميده کيان ميخواد ولش کنه - 

 !! نه - 

 به تو چي گفت ؟ - 

 . حرفاي مزخرف ... منم آب پاکي رو روي دستش ريختم ... فهميد اين بهار اون بهار گذشته نيست - 

 بهار؟ - 

 . بله - 

تا اومده بيايم خواستگاري ؟... فکر کنم تو اين مدت تا حدي شناخت روي هم اجازه ميدي حاال که آرمي - 
 پيدا کرديم باقي

شناخت باشه براي دوران نامزدي که آزادانه با هم رفت و آمد کنيم ... برام سخت شده اين ديدار هاي  
 . دير به دير و کوتاه

 آرشام ؟ - 

 . جانم - 

از اومدن کيان نترس ... ميدونم ناراحتي که رفتم ديدنش اما الزم بود ... بايد باهاش مواجه ميشدم  - 
 . و خودمو محک ميزدم

 محک زدي؟ - 

 . صدايش ناراحتي و ترديدش را به وضوح نشان ميداد 

 . له نکنآره ... عالي بود، اين بهار جديد ... براي همين ميگم بخاطر اين موضوع عج - 

 !!بعد از اين همه مدت هنوزم ميگي عجله ؟ - 

 - .......... 

 سکوتت رو پاي رضايت بذارم ؟ - 

بهار از شرم صورتش گلگون شد . خودش هم دقيق نميدانست چي چيزي دلش ميخواهد . هم ترس  
 . داشت هم دلش ميخواست به زندگي جديدي فکر کند .. اما هنوز از خواسته ي دلش مطمئن نبود

 ... داردميترسيد عالقه اي در کار نباشد .ميترسيد وارد زندگي با او شود ، بعد بفهمد هيچ حسي به او ن 

با اينکه نسبت به قبل جايگاهش در قلبش محکم تر شده بود اما حسي که در گذشته با کيان داشت  
 را در رابطه با

 . آرشام تجربه نکرده بود 
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 . پس سکوتت رو ميذارم پاي رضايت، هميشه بهارم ... به داييت ميگم با پدرت تماس بگيره - 

 کاري نداري ؟ - 

 . بعدا چرا اما االن از راه دور که نه - 

 : خنده ي بلند آرشام پشت گوشي لبخند را روي لبانش مهمان کرد . آرام گفت 

 . فعال خداحافظ - 

گوشي را قطع کرد و دست روي گونه هاي ملتهبش گذاشت . ضربان قلبش با همين دو جمله به هزار  
 . رسيده بود

سرش بر نميداشت . دلش نميخواست بعد از آن شکست ، شکست ديگري را تجربه ترديد اما دست از  
 . کند

 . نفس عميقي کشيد . به اميد خدا گفت و حرکت کرد 

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

نگاهش به پدرش بود . از حالت چهره اش چيزي نمي فهميد . وقتي گوشي را قطع کرد . روبرويش  
 : ايستاد و گفت

 خب؟ - 

 : پدرش پوزخندي زد و گفت 

خب که چي ؟... باالخره به زور راضي شد ... من موندم ميخواي با اين مرد چه جوري به توافق برسي  - 
 وقتي براي

وقت خواستگاري دادن دو روزه منو بيچاره کرده ... تازه آقا ميگه اومدنتون را به گرفتن جواب بله تعبير  
 . نکنين

 . تا به حال به هيچ کس اينهمه اصرار نکرده بود 

 : ابخند روي لبهايش نقش بست . پدرش را در آغوش گرفت و گفت 

 . ممنون بابا ... نوکرتم - 

آقا باش ولي حواست باشه کاري کني الاقل اون ورپريده جواب مثبتو بده ...وگرنه من ديگه حوصله ي  - 
 . و ندارم ... انگار از دماغ فيل افتادهچونه زدن با اين مرتيکه ر

 . خنده ي آرشام بلند شد 

 پدرسوخته بايدم بخندي ... اين تويي که به مرادت ميرسي ... اين منم که بايد منت اون نامردو بکشم - 

. 



 

 
373 

را آرميتا از دور شاهد اين مذاکره بود لبخندي از روي درد روي لبانش نقش بست و جلو رفت .خودش  
 در آغوش برادرش

 : انداخت و با اشک و لبخند که هم آغوش هم شده بودند گفت 

تبريک ميگم داداشي ... باالخره صبر تو به نتيجه رسيد ... اميدوارم خوشبخت بشي و هميشه لبات  - 
 . خندون باشه

 : آرشام با عشقي برادرانه نگاهش کرد و گفت 

اي کاش براي من خودت رو بدبخت نميکردي ... ايکاش تو رو اين جور خسته و درمونه نميديدم تا اين  - 
 خوشي بيشتر

 . بهم مزه ميداد 

 : آرميتا آهي از ته دل کشيد و گفت 

 اگه حماقت نميکردم هيچ کدوم االن در اين وضعيت نبوديم ... اما من اين حماقتو دوست دارم هرچند - 
 که براي خودم

 . شيرين نباشه اما ديدن لبخند تو برام دنيا دنيا ميارزه 

 . تو هم سعي کن بيشتر به کيان توجه کني شايد دل به زندگي داد - 

 : آرميتا از آرشام فاصله گرفت . موهاي بلوندش را عقب داد و گفت 

از وقتي از ايران رفتيم همه کار کردم تا ياد ايران و خانواده ش نيوفته اما نشد ... دلشو جا گذاشته  - 
 بود ... اينو تو خيلي

مواقع با حرفاش و رفتاراش نشون ميداد ... سخته بگم اما بازم من با تمام بي عاريم قبولش داشتم ...  
 باور کن خودمم بعد از

واقعي بود ... ديگه فيلم بازي نميکردم ... بگذريم داداش جونم ... خوشي تو االن  عقدمون عالقه م 
 . باالترين شادي براي منه

با حالت تهوعي که سراغش آمد دستش را جلوي دهانش گرفت و به سرعت خودش را به سرويس  
 . بهداشتي رساند

 : ه بود و به آنها نگاه ميکرد ، گفتارشام با تاسف به پدرش که ، با چشماني که اشک حلقه بست 

 اينو کجاي دلمون بذاريم ... اينم تو اين زمان ؟ - 

 : آرمان آهي از ته دل کشيد و گفت 

گاهي يه ديوونه يه سنگ تو چاهي ميندازه که ده تا عاقلم نميتونن درش بيارن ... من ديگه موندم چه  - 
 کنم . اگه عاقل بود
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خيلي کارا ميتونست بکنه ... متاسفم که بايد اعتراف کنم هيچ وقت نتونستم دخترم رو درک کنم ...  
 شايد اين مورديه

که بايد يه مادر با دخترش در ميون بذاره و راهنماييش کنه ... آرميتا خيلي از من دور شده ... چشماش  
 ميگه که چقدر

 . ر سازياش هم ديگه خيلي تو ذوق ميزنهناراحتي و غصه تو دلشه . اين ظاه 

آرشام متاسف از اتفاقاتي که براي خواهرش رخ داده بود ، سرش را پايين انداخت و روبروي تلوزيون  
 . نشست

با اينکه از گرفتن اجازه از بهرام خيلي خوشحال شده بود اما حال خراب خواهرش دلش را خون کرده  
 بود . دستش

 . بسته بود و نميتوانست کاري از پيش ببرد . اين چيزي بود که خود آرميتا براي خودش رقم زده بود 

 ********** 

رؤيا با وسواس عجيبي به رفت و روب خانه مشغول بود .دستمال گردگيري را داخل سينک انداخت .  
 . کمي پودر شوينده ريخت و شروع به شستن دستمال دوده گرفته ، کرد

 ... رؤيا جون براي عيد خونه رو از باال تا پايين شستيم ... انقدر سابيدن الزم نيستا - 

 : رؤيا هن هن کنان لبخندي زد و گفت 

بذار اين خواستگاري تموم شه.. شايد قسمت بودو تو رفتي ... منم از دست تو و خواستگارات راحت  - 
 . نه تکوني ديگه انجام بدمشدم ... هر بار بخاطر تو بايد يه خو

بهار دلش از لحن رؤيا براي اولين بار غنج رفت . دستش را دور کمر رؤيا حلقه کرد و با محبت ذاتيش  
 بوسه اي روي

 . گونه ي او کاشت 

 . ممنون رؤيا جون ... شما خيلي برام زحمت کشيدي ... اگه يه زماني باعث ناراحتيت شدم ببخش - 

 : اشک در چشمان رؤيا حلقه زد . دستي روي موهاي لخت و خرمايي بهار کشيد و با بغض گفت 

تو بايد منو حالل کني ... هر وقت از بابات دلم پر بود سرتو و بهنام خالي ميکردم ... زورم به بهرام  - 
 نميرسيد ... دلم اسير اين

. اميدوارم هيچ وقت چنين چيزيو تجربه نکني ... باور زندگي بود اما بهرام دلش اسير يکي ديگه بود .. 
کن خيلي از بي محلي هام از روي کينه نبود از روي دردي بود که توي دلم ، عقده شده بود ... ميسوختم اما جز 

 ... ساختن کاري نميتونستم بکنم
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چ وقت تو زندگيش نه کسي داشتم که پناهم باشه نه دلسوزي داشتم که پشتم در بياد ... بهرام هي 
 منو نديد ... جز يه

پرستار بچه چيز ديگه اي در نگاهش نميديدم ... خيلي وقتا دلم برات ميسوخت اما انقدر خودم سوخته  
 بودم که اينو

 . حقت ميدونستم 

 : بهار اشکهايي که گوله گوله ميريخت را با انگشتان دستش پاک کرد و گفت 

منم خيلي درد بي مادري کشيدم ...با اين حال شما جاشو برام پر کردين ... خيلي جاها کمکم  - 
ميکردين... اما زماني که کيان از زندگيم رفت همه تنهام گذاشتن ... داشتم از تنهايي داغون ميشدم ... اين 

ماه چيزي ازم باقي نموند ...  حس بي پناهي رو منم تجربه کردم خيلي دردناک و زجرآوره ... من در عرض چند
 .اگه خدا ، آرشام رو در کنارم نميذاشت منم نابود ميشدم

 : رؤيا با دقت به صورتش خيره شد و با ترديد لب باز کرد و گفت 

پس يعني... تو آرشامو قبول ميکني ؟!... همش ميترسيدم اينم قبول نکني ... اخه اين پسره هم  - 
 ... هخيلي دورو برت ميچرخ

 . گفتم اينم ميشه مثل کيان 

 : بهار با ناراحتي گفت 

 ....... کيان موضوعش فرق ميکرد ... اون حس دوطرفه بود ... اما - 

 : رؤيا دست از شستن دستمال برداشت و گفت 

 يعني چي اون حس دو طرفه بود ؟ - 

 : بهار لبخندي زد و از کنارش رد شد . گلهاي تزييني شسته شده رو دست گرفت و گفت 

 . من برم به بقيه ي کارها برسم ... داره دير ميشه ... تا يه ساعت ديگه وقته ناهاره - 

 . رؤيا الله اکبري گفت و به کارش ادامه داد 

روزهاي ديگر به خانه آمده بود ... ميز ناهار چيده شده طبق معمول هر روز پنجشنبه بهرام هم زودتر از  
 ... بود و همه دور ميز نشسته بودند

 : بهرام در حالي که روي برنجش تکه اي مرغ ميگذاشت رو به بهار گفت 

فکراتو در مورد پسر داييت کردي يانه ؟... هر تصميمي داري اول به خودم ميگي ... نبينم بلند شي  - 
 وسط مراسم تو چشم

 . بزرگترات نگاه کني و جواب بديا 
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 : بهار از شرم سرش را پايين انداخت و چشمي گفت . بهنام با شيطنت گفت 

 . ا آرشام تو گلوش گير کردهاز قيافه ي آبجي مشخصه بدجور اين آق - 

بهار از خجالت و حيرت غذا در گلويش پريد و به سرفه افتاد . بهرام با دست ضربه اي پس گردنش زد  
 : و گفت

 ... خجالت بکش پسر ... اين چه حرفيه در مورد خواهرت ميزني ... شرم و حيا هم خوب چيزيه ها - 

 : بهنام خنده کنان پشت گردنش را ماساژداد و گفت 

 بابا لپاشو ببين ... اين ميگه يعني .....تازه تا گفتم توگلوش گير کرده ديدي به سرفه افتاد ؟ - 

 : بهار اخمي کرد و گفت 

 . بهنام ناهارتو بخور و انقدر حرف نزن - 

بله رو بگو غمت نباشه ... خودم ميدونمو اون آقا  چشم آبجي جونم ... اما رو من حساب کن ... - 
 . دامادي که بخواد يه روز خواهرمو اذيت کنه

 : با حرف بهنام ، پدرش در فکر فرو رفت . بعد از کمي مکث گفت 

 . حاال واجب نکرده همين امروز جواب بديم ... وقت براي فکر کردن هم داري - 

 : رؤيا لبخندي زد وگفت 

لپاي بهار که ميگه جوابش مثبته ... زياد جلو راهشون سنگ ننداز بهرام ... اونم پسر خوبيه ... ديدي  - 
 . جاهايي که به کمک احتياج داشتين چه جور خودشو به آب و آتيش ميزد

بهار ليوان آبش را به دهان نزديک کرد از خجالت در حال آب شدن بود . صداي آيفون دستش را در  
 . فاصله خشک کرد . دلش به شور افتاد همان

ليوان را پايين آورد و با تعجب به صورت متعجب خانواده نگاه کرد . همه يک سوال در نگاهشان خوانده  
 ... ميشد

 ! چه کسي پشت در بود ؟... آن هم در آن زمان 

 : بهنام به سمت آيفون رفت و با اخم گفت 

 . نبابا عمه و کيان اومد - 

دل بهار به شور افتاد . رنگ از رخش پريد . دستانش به لرز افتاده بود .پدرش از پشت ميز برخاست  
 : و گفت

 ... خب باز کن درو ... زود ميزو جمع کنين - 

 : غرغر کنان ادامه داد 
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 .. اين چه وقت اومدنه ... الاقل يه خبري چيزي ... اينا - 

بهار هم سريع به اتاق خودش پناه برد تا لباس مناسبي بپوشد . رؤيا نگران به سمت آشپزخانه رفت .  
بهرام هنوز در حال غرغرکردن بود که حرفش به نيم ماند وقتي در باز شد و چهره ي رنگ پريده و نگران بهناز را 

 همراه با کيان خشمگين

 . و پر اخم ، روبرويش قرار گرفت 

انش با ديدن چهره ي آنها قفل کرده بود ... به زور آب دهانش را قورت داد . سالم وخوش آمدي زب 
 . گفت

 . با دست هر دو را که در حال سالم و احوالپرسي بودند به سمت مبل هاي پذيرايي هدايت کرد 

 : وقتي روبرويشان نشست دستانش را در هم قفل کرد و گفت 

 . خير باشه انشاال ... اتفاقي افتاده ؟ ... چه بي خبر - 

 : کيان با اخم گفت 

 دايي راسته شما قبول کردين امشب آرشام به خواستگاري بياد ؟ - 

 : اخم هاي بهرام در هم فرو رفت و گفت 

 !بله ... نکنه بايد از شما اجازه ميگرفتم ؟ - 

 : ي کند کمي خودش را جلو کشيد و با خشم گفتکيان بدون اينکه عقب نشين 

شما از اين خانواده چي ميدونين که ميخواين بهار و به دستشون بدين ... من .. من از ازدواج با  - 
 ... دخترشون پشيمونم

 . اونوقت شما دارين همون اشتباه منو تکرار ميکنين 

بهار با شنيدن حرفهاي کيان تعلل را جايز ندانست . شالش را مرتب کرد و از اتاق خارج شد . سالمي  
 . کرد و کنار مبل پدرش ايستاد

کيان با ديدن بهار رنگ از رخش پريد . بي اراده از جا برخاست و سالمش را جواب گفت . نگاه پر از  
 خشم بهرام به

 . او بود و رفتارش 

کيان منظورت از اين کارا چيه ؟ ... درست روز خواستگاري دخترم پيدات شده و ميگين اجازه ندم  - 
 . خواستگار بياد

 : کيان لبان خشک شده اش را با زبان تر کرد و با لکنتي که از ديدن اخم بهار دچار آن شده بود گفت 

 ... دايي ... اونا بدرد وصلت با شما نميخورن ... بخدا بهار حيفه ... اگه شما تحمل کنين ... من - 
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 : بهار با خشم ميان حرفش پريد و گفت 

شما چه غلطه ديگه اي ميخواي بکني آقا کيان ... خجالت نميکشي ؟... داري پدر ميشي ، اون وقت  - 
 اومدي داري پشت زنت

 . يگي ! ... خيلي رو داري بخدابديشو م 

 : بهرام انگار شيرازه کار از دستش خارج شده باشد ، دستش را باال برد و گفت 

 ساکت بهار ... بذار ببينم اصل حرفش چيه ... اصال تو بگو آبجي ... پسرت چي ميخواد بگه ؟ - 

 : ب دهانش را قورت داد و گفتبهناز با ترديد نگاهش ميان کيان و بهار به چرخش در آمد . آ 

روم سياه داداش ... نميدونم چي بگم ... اين پسر سالم رفته و ديوونه برگشته . نميدونم چه مرگشه  - 
 . ... مدام هذيون ميگه

 : کيان با فرياد از جا بلند شد و گفت 

 .. من هذيون نميگم مامان ... داري با اين حرفات ديوونه م ميکني - 

 : رو به بهرام کرد و گفت 

 ... از خودم بپرس دايي - 

 : دستش را مشت کرد و روي قلبش کوبيد و با صدايي که ميلرزيد گفت 

قلبم داره از دوري دخترت ميترکه دايي ... يه غلطي کردم که ماههاست دارم تو جهنمش ميسوزم ...  - 
 خودت ميتوني نجاتم

 ... تي که ميتوني درکم کني ... از عشق بهار دارم ميميرم داييبدي دايي ... فقط خود 

 .چشمان همه گرد شده بود ... رؤيا بهت زده کنار بهرام نشست و بهنام کنار بهار ايستاد 

تن بهار دچار زلزله اي ويرانگرشده بود . نگاه پدرش به روي کيان ثابت مانده بود . درک حرف کيان با  
 .. داشتن همسري که به تازگي باردار بود خيلي سخت بود .قلبش در حال ايستادن بود

 . سکوت مرگبار را بهرام شکست 

و رفتي پي زندگي خودت ... حاال وقت برگشتن  شنيدي« نه » ولي کيان جان تو يه بار از طرف بهار  - 
 !! نيست

 : کيان با زانو روي زمين راه افتاد و پايين پاي بهرام نشست و گفت 

 ... دايي غلط کردم ... بخدا چشمام کور شده بود - 

 . بهرام با دست به کيان اشاره کرد بلند شود 
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پسرم حرف ،سر غلط کردن تو نيست ... بهار تو را نخواست ... االنم ديگه با شرايطي که تو داري  - 
 ...... اصال

 : کيان دستانش را روي زانوي بهرام گذاشت . با بغض و درماندگي زياد گفت 

. طمع خارج رفتن دايي بهار عاشق من بود ... من ديوونه شده بودم ... من گفتم بگه منو نميخواد .. - 
 ... دل و دينمو برده بود

چند بار به بهار گفتم حاضري بريم خارج ...گفت ؛ نه ... منم ديدم با بهار به خواسته م نميرسم ...  
 ازش خواستم به شما بگه

 ... منو نميخواد ... بخدا مثل سگ پشيمونم دايي 

 : ما بهرام با بهت گفتگريه ي کيان دل همه را به درد آورده بود ... ا 

 ... تو ... تو گفته بودي بگه ... نه ؟! ... پس - 

 : کيان ميان حرفش دويد و گفت 

دايي هر چي فحشم بدي هر حرفي که بهم بزني حقمه ... ولي بدون... بهار حق منه دايي ... حاضرم  - 
 ..... کتکم بزني اما

 . بهار سکوت رو جايز نديد ... ميترسيد با مظلوم نمايي کيان دل پدرش به رحم بيايد 

 تو واقعا خجالت نکشيدي اومدي ادعاي عاشقي ميکني ؟... يادت رفته چه حرفهايي بار من کردي ؟ - 

 : رو به بهناز کردو گفت 

پسرتون زير دست پدرم به حال مرگ  عمه شما با چه رويي اومدين ؟ اون وقتي که من بخاطر هوس - 
 افتادم کدومتون دلتون

 ... برام به رحم اومد 

 .سرش را با حرص به سمت کيان چرخاندو ادامه داد 

 آهاي آقاي عاشق ... اونموقع که تو داشتي با يکي ديگه حرفهاي عاشقونه ميزدي من داشتم زير دست - 

بابام جون ميدادم ... تو بيمارستان مثل آدماي بي کس و کار و درمونده رها شده بودم ... اون موقع هم  
 يادت

نيوفتاد اون دختر بدبخت که داره ميميره روزي عشق تو بود؟ .... اون موقع کجا بودي که همين عمه ي  
 مهربونتر

 ...!از مادرم ، آبرومو تو فاميل برد ؟ 

 ميل انگشت نما شدم ... انگ تيک زدن با پسراي فاميل رو پيشونيم خورد ... براي کي ؟تو فا 
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 . نفسش بند آمده بود ... با گريه و خشم ادامه داد 

اون وقتي که تو کافه گفتي من املم ... از من بدت مياد چون تحميل شده ي مادرتم ... چون از هيکلم  - 
 خوشت نمياد ... چون

از سفيدي پوستم ياد شير برنج ميوفتي ... چون بلد نيستم با ناز و عشوه باهات حرف بزنم ... اون روز  
 خيلي بديهاي ديگه

داشتم ... اينکه عشقمون الکيه و فقط يه عادته ... اينکه حالت بهم ميخوره از اين جور ازدواجاي تحميلي  
 . ... يادت رفته حرفاتو

بشه ؟... لعنتي اومدي چي به دست بياري بعد از يه سال ... رفتي اون ور آب فکر  حاال اومدي که چي 
کردي اونجا حلوا پخش ميکنن ... وقتي ديدي خبري نيست و حلوا رو بايد تو مراسم دفن من بخوري ... برگشتي 

 .!؟

 . صداي فريادش با خراشي که به گلويش وارد شد خاموش شد و به سرفه افتاد 

ن اشک ريخت و با التماس به بهرام نگاه کرد . بهرام خشکش زد . باورش نميشد براي چنين موجود کيا 
 بي صفتي

 . دخترش را تا لب مرگ برده بود و بر گرداننده بود 

 . با خشمي که در اين يک سال از آن شب بردلش مانده بود فرياد زد 

برو از خونه ي من بيرون ... تو اسم هر چي مرده به لجن کشيدي ... برو بيشرف ... اگه اسم بهار و  - 
 به زبون بياري من

 . ميدونم و تو 

 : يقه ي کيان را گرفت . او را بلند کرد و در حالي که تکان ميداد گفت 

؟ عوضي ... تو آدمي آخه ... به پستي تو  نامرد تو از دختر داييت استفاده کردي تا به هوست برسي - 
 . تا به حال نديدم

 : کيان را به عقب پرت کرد . رو به بهناز کرد و گفت 

شاهکار خلقتتو بردار و از خونه ي من برين بيرون ... ديگه بين ما هيچ نسبتي وجود نداره ... داداشت  - 
 مرد ... برو اين

ور کن ... وگرنه عذاب وجداني که از اون کتک روي دلم مونده رو، بد پسره عوضيتو از جلوي چشمم د 
 جور روي پسرت

خالي ميکنم ... لعنت به من که اين مدت بخاطر توئه عوضي چقدر طفل معصوم خودمو عذاب دادم  
 . .... برين گم شين
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همراه با فريادش دستش روي قلبش قرار گرفت . صورت همه اشک آلود بود . بهار با ترس به سمت  
 اتاق پدرش

 . پرواز کرد و با قرص زيرزباني برگشت . در عين حال فرياد زد 

 . بروگم شو ... بابام طوريش بشه خودم ميکشمت عوضي - 

ت بهرام کبود شده بود و ريه هايش براي ذره اي اکسيژن همه نگران باالي سر بهرام ايستادن ... صور  
 در نبرد بين حيات

 . و ممات ميجنگيد 

 . بهناز محکم روي سرش کوبيد و فريادي از ته دل کشيد 

 .. بهرام ...بهرام - 

 : با خشم به کيان حمله کرد و گفت 

 .. تقصير تو شد لعنتي ... زندگي همه رو بهم ريختي ... برو گم شو - 

 : کيان با حيرت گفت 

 !! مامان - 

 . برو بيرون ... آبرو برام نذاشتي - 

کيان سرخورده بيرون رفت و صداي بهارو بهنام که پدرشان را صدا ميزدند در گوشش پيچيد .. گوشي  
 . را روشن کرد

 .. ه اي گرفتشمار  

 ... الو اورژانس - 

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

 . همه با نگراني به قطرات سرم که از طريق شلنگ وارد رگهاي بهرام ميشد خيره شده بودند 

شوک حاصل از ساعاتي پيش هنوز در رفتارشان ديده ميشد . بهناز اشکهايش را هر از گاهي با پر  
 روسريش پاک ميکرد و

 . آهي از ته دل ميکشيد 

کادر پزشکي تازه خانه را ترک کرده بودند و فشار خون باالي بهرام را خيلي خطرناک توصيف کرده بودند  
 . يکي از کادر اورژانس

 : گفته بود 
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شما که ميدونيد اين آقا ناراحتي قلبي دارند چرا جوّ خونه تون انقدر متشنج شده که اين شخص با  - 
 چنين فشار خون بااليي

به مرز سکته برسه .... تنها راه سالمتي ايشون ...آرامش محيط زندگيشه ... ممکنه بار بعد مثل امروز  
 خوش شانس

 . مراقبش باشيننباشه که ما بموقع برسيم . بيشتر  

بهناز از همان موقع مدام اشک ميريخت و هر چند دقيقه يکبار با کف دست روي رانش ميکوبيد و اسم  
 بهرام را زير لب زمزمه

 . ميکرد 

رؤيا با سيني ليوانهاي شربت وارد اتاق شد . نگاهي به چهره هاي داغون و بي رمق بهار و بهناز کرد .  
 سيني را روي زمين

 : گذاشت و با ناله اي که از کمر دردش ناشي ميشد گفت 

 ... هر کدوم يه ليوان شربت بخورين ... همه فشار سختي رو تحمل کرديم - 

 : رو به بهنام کرد و گفت 

 . بهنام پاشو از عمه تو خواهرت پذيرايي کن - 

بهار با ديدن ساعت رنگش بيشتر پريد . دوست نداشت آرشام از جو خانه ي آنها باخبر باشد .  
 مخصوصا قضيه ي کيان

 . ميتوانست در زندگي آرميتا هم اثر بدي داشته باشد 

 : از جا برخاست و گفت 

 . من ميرم به آرشام زنگ بزنم بگم بابا حالش خرابه قضيه ي امشب کنسله - 

 . نگاه پر از ندامت و ناراحتي بهناز همراه بهار تا دم در رفت 

 : با خروج بهار آهي ديگري کشيد . با زحمت لبان خشکش را باز کرد و گفت 

چه جوري ميتونم از اين دختر حالليت بطلبم ... خدا اين کيانو لعنت نکنه که باعث شد دل اين دختر  - 
 . بي مادر رو بشکنم

اين همه سال زحمتشو کشيدم با يه قضاوت عجوالنه همه را به باد دادم ... بچه م چي کشيده اين  
 همه مدت از دست

من و کيان ... الهي عمه ش بميره که انقدر خانوم بود که يه بار به روي ما نياورد ايراد از پسر بيشرف  
 ... خودمه
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 : رؤيا با ديدن صورت و چشمان سرخش گفت 

انقدر خودتونو ناراحت نکنين ... بهار آدم کينه توزي نيست ... هميشه همه ي فاميل رو از ته دلش  - 
 ... دوست داشته

 ... گذشته ها ديگه گذشته ... خدا کنه فقط اين ماجرا به خير بگذره 

با حال کيان ميترسم دست به ديوونگي بزنه ... زده به سيم آخر ... حماقتو خودش کرده حاال توقع  - 
 داره من و داييش

معجزه کنيم ... هي روزگار ... هيچ فکر نميکردم اون حرفاي بهار... توي اون شب ..زير سر پسر ناخلف  
 .خودم بود

 ... من شکسته ... واي خدا خدا ميدونه چقدر دل بهار و الهه از دست 

با برگشتن بهار ، دستش را باز کرد تا او را در آغوش گيرد ... بهار تمام ناراحتي هاي چند ماه گذشته  
 . در نگاهش رنگ گرفت

 : با دلخوري زياد گفت 

وقتي دلي رو عمه اين بغل کردن ديگه اون حرفها و رفتارا رو از ذهن من پاک نميکنه ... کاش بدونين  - 
 ميشکنين با

قوي ترين چسبها هم اون دل مثل چيني بند زده پر از درز و ترکه ... اون شيارهاي سياهي که ميان  
 ترکها بوجود مياد

 .... دل آدم رو چرکين ميکنه ... دست خود آدم نيست اما دلم ديگه با 

 : بهناز پيش قدم شد و او را محکم در آغوش گرفت و کنار گوشش همراه با هق هق گريه گفت 

اينو نگو دخترم ... اگه منو نبخشي از عذاب وجدان ميميرم ... نميدونستم چنين پسر نااهلي دارم ...  - 
 بخدا طوري رفتار ميکرد

و خونه به زبون مي اورد بيچاره ش ميکرد و هزار انگار تو اونو بازي دادي ... وقتي کيوان اسم تورو ت 
 . بهتون به برادرش ميزد

براي همين زود براش آرميتا رو لقمه گرفتم تا تو رو فراموش کنه ... نميدونستم داره همه مونو بازي  
 ... ميده

 : هق هق گريه امانش نداد و با صداي بلند گريه کرد . بعد از کمي مکث گفت 

و خدا ببخش بهار ... خواهش ميکنم نفرينش نکني ... خواهش ميکنم مثل گذشته مهربوني کن تور - 
 ... ... گذشت کن ... پسرم جوونه ... خرّيت کرده درست ...اما نفرينش نکن
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حاضرم براي اينکه دلت آروم بشه منو با دستاي خودت کفن کني تا تو هم آروم بشي ...هر کاري بگي  
 ... براي آروم ...شدنت ميکنم ... تو فقط ببخش

بهار از شنيدن هق هق گريه ي بهناز که صدايش را با نفس زدنهاي مکرر ، مقطع کرده بود ، اشکش  
 ... عطر تني که سالها جاي مادر را برايش پر کرده بود تنگ شده بود سرازير شد . دلش براي اين آغوش و

چگونه ميتوانست کسي که سالهاي سالها برايش زحمت کشيده بود را براي يک ماجرايي که خيلي ها  
 مِنجمله خودش در

 . آن دخيل بودند ، نبخشد 

خوبي ديده بود در برابر اين چند ماه بدي ، اگر نمي بخشيد بي صفتي بود . او گربه کوره نبود .هزاران  
 ... بدي که ناشي از ندانستن واقعيت بود

 ... مهم حاال بود که فهميده بود حقيقت کدام است و عذر خواسته بود 

 . از آغوشش فاصله گرفت . دلش از ديدن چشمان ورم کرده و نگاه پر از شرمندگي بهناز به رحم آمد 

 : ناز که از اشک خيس بود را بوسيد و گفتروي گونه ي به 

عمه من دعا ميکنم کيان عاقل بشه و راه درست زندگيش را پيدا کنه ... همينکه شما فهميدين من  - 
 بي گناه بودم برام

کافيه.. ديگه گريه نکنين ... باور کنين در اين چند ماه بيشتر از همه ... درد تنهايي و دوري از شما که  
 جزئ از زندگيم بودين

 ... منو عذاب ميداد ... خدارو شکر فهميدين کي مقصره 

ش اشکهاي بهار بهناز از ذوق صورت بهار را بوسه باران کرد . قربان صدقه اش ميرفت و با نوک انگشتان 
 . را پاک ميکرد

عمه به قربونت ... ميدونستم دل مهربوني داري ... فدات شم عمه ... قول ميدم نذارم ديگه کيان  - 
 باعث آزار و اذيتت

بشه .. امروز مجبورم کرد ... فکر ميکرد چون بهرام خيلي دوسش داره ميتونه از طريق عالقه ي بهرام  
 ... به تو برسه

 . صداي ناله ي ضعيف بهرام هر دو را ساکت کرد و سرشان به سمت او چرخيد 

 ... آبجي برو خونه ت ... برو اون آتيش فتنه رو خاموشش کن ... تا پسرتو آدم نکردي ديگه نيا اينجا - 

 : بهناز به سمت بهرام رفت و روي صورتش خم شد و بوسه اي روي پيشاني برادرش زد و گفت 

چشم داداش ... قول ميدم مراقبش باشم ... تو اصال نگران نباش ... امشب به احمد ميگم بيشتر  - 
 . مراقبش باشه
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 . بعد از ساعاتي که حال بهرام تا حدي نرمال شد ، بهناز خداحافظي کرد و رفت 

 *********** 

را روي گوشش گذاشته بود تا نعره  صداي فريادش گوشهاي آرميتا را آزار ميداد . معصومانه دستش 
 هاي آرشام و شوهرش را

 ! نشنود . نميدانست اين چه آتشي بود که به جان زندگيش افتاده بود 

فکرش را نميکرد کياني که بارها گفته بود ؛ بهار را دوست نداشته و به اجبار تن به آن وصلت داده بود  
 ... اينگونه وحشي و افسار گسيخته شود

اين همه بي پروايي کيان آبرويي برايش نگذاشته بود . رو در روي پدر و برادرش ايستاده بود و انگشت  
 اشاره اش را به حالت

 : تهديد باال آورده بود و گفته بود 

 . آرشام اگه پاتو خونه ي بهار بذاري روزگار خواهرتو سياه ميکنم - 

 : يدو گفتآرشام با خشم به تخت سينه اش کوب 

 . سگ کي باشي بخواي به خواهر من کاري داشته باشي . ميکشمت اگه دستت بهش بخوره - 

 . آرمان ميانه را گرفته بود 

بچه ها آروم باشين ... چه خبرتونه ؟... کيان خان شما هم حد خودتو بدون ... قرار نيست شما  - 
 دستور بدين ما هم بگيم

 . چشم ... حيا هم خوب چيزيه 

 : کيان با خشم به سمت آرميتا هجوم برد و با گرفتن بازويش او را تکان داد و گفت 

بيشرف به بابات بگو با چه ترفند کثيفي بين منو بهار و بهم زدي ... بگو چه غلطايي کردي که ديگه  - 
 .. بهار به چشمم نياد

 ... تونستم پا پس بکشمبگو چه جور پاگيرم کردي و ن 

آرميتا با ترس چشمان به خون نشسته اي را نگاه کرد و با التماس دستش را روي دهان کيان گذاشت  
 : و گفت

بسه کيان ... ديگه نگو ... خواهش ميکنم ... اصال بگم غلط کردم تو آروم ميشي ... من که برات تو  - 
 همه چيز سنگ تموم

 !گذاشتم ... ديگه چي ميخواي ؟ 

 ...عشقمو ... بهارمو ميخوام ... ميفهمي ؟ - 



 

 
386 

 . از پشت يقه ي لباسش کشيده شد و مجبور شد بازوي آرميتا را رها کند 

 : آرشام او را چرخاند و با مشتي توي صورتش کوبيد و گفت 

ط ميکني بخواي بهش خيانت کني ...اون االن خفه شو عوضي ... تو االن هم زن داري هم بچه ... غل - 
 عشق منه ميفهمي؟

کيان با اينکه از مشت اولي که خورده بود گيج بود دستش را براي زدن مشت باال برد که در دستان پر  
 . قدرت آرشام اسير شد

م پامو عقب خيانت رو خواهرت به من کرد ... اوني که با هرزگي خودش رو به من قالب کرد تا نتون - 
 . بکشم

مشت محکم ديگري به صورت کيان خورد و جيغ آرميتا و فرياد آرمان به هوا رفت . ميدان نبردي شده  
 بود که نظيرش را

 . هيچ کدام در زندگيشان نديده بودند 

زد و خورد کيان و آرشام به جايي رسيد که آرميتا براي نجات جان کيان خودش را ميان آندو انداخت و  
 آرمان پسرش را به زور

 . به اتاق خود برد 

صداي فرياد و ناسزاهاي کيان تمامي نداشت . حنجره ي خراش برداشته اش با صداهاي ناهنجاري  
 آبرويي براي آن خانواده

که توسط جمشيد خان که ناظر ساکت اين دعواي  110نگذاشته بود ... در آخر با ورود ماموران باقي  
 خانوادگي بود جنگ

 ... و دعوا را به پايان رسيد 

 .... پاياني که هيچ حرمتي در ميان افراد آن خانواده باقي نگذاشته بود 

با شکايت آرشام و آرمان ماموران نيروي انتظامي ، کيان را بعلت سلب آسايش و ايجاد مزاحمت با خود  
 . بردند

آرميتايي که هيچي براي گفتن نداشت . مانند شمعي که در آتش خود ميسوخت ،ذوب شد و روي زمين  
 . افتاد

 ... ن زندگي جهنمي باشدهيچگاه فکرش را نميکرد حاصل رفتار و کردار گذشته اش چني 

خبر نداشت آشيانه ساختن روي ويرانه هاي النه ي ديگري وآه و ناله هاي دل شکسته ي بهار چنين  
 عواقبي

 . برايش داشته باشد 
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 به خيالش ميخواست از ته دل عشقش را به برادرش ثابت کند . نميدانست بار کج به منزل نميرسد 

... 

 : ي به سمتش رفت . با گرفتن نبضش ، نگاه نگرانش به سمت آرشام چرخيد و گفتآرمان با نگران 

 . ببرش تو اتاق ... روي تختش بذار تا بهش سرم بزنم . فشارش افتاده - 

آرشام مبهوت خواهري شده بود که ،در عين خوار شدنش .کارهايي کرده بود که رگ غيرتي برايش باقي  
 نمانده بود تا برايش

 ... قلمبه شود 

 ... انگ بي غيرتي کمترين چيزي بود که کارهاي او برايش به ارمغان آورده بود 

 از کسي حرفهاي درشت شنيده بود که خودش او را نامردترين و بي غيرترين مرد در عمرش ميدانست 

... 

انسته بود از نجابت خواهرش کيان امشب غيرت او را سالخي کرد و با رفتار خواهرش الل شده بود و نتو 
 ... دفاع کند

 . نفرتي شديد، از اين خواهر مهربان در دلش شکل گرفت 

کيان ، خواهرش را در حد زنان هرزه در حضور خودش و پدرش پايين کشيده بود و او نتوانسته بود  
 .... حرفي بزند

تنها کاري که توانسته بود انجام دهد خالي کردن خشمش بر روي کسي که صفات پنهاني خواهرش را  
 به رخش

 ... کشيده بود 

 ... عرق سردي سراسر تنش را در بر گرفته بود . سرش از درد و گرماي زياد در حال انفجار بود 

 .. صداي فرياد پدرش او را به خود آورد 

 . واهرت داره ميميره کمکم کنآرشام خ - 

چشمانش که تا آن لحظه از اشک تار شده بود . با پلک زدنش ،تصوير تار کنار رفت و پدرش را ديد که  
 به زحمت آرميتاي

 . بي هوش را به سمت اتاق ميکشد 

گامهايش بي اراده به آن سمت کشيده شد . با ديدن خم شدن کمر پدرش.. دست زير جسم بي رمق  
 خواهرش انداخت و

 . او را از آغوش پدرش بيرون کشيد و با سرعت به اتاق برد 

 . روي تخت خواباندش و کنار ايستاد . آرمان از نگراني دانه هاي درشت عرق روي صورتش نشسته بود 
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 : ا پشت دست دانه هاي عرق را پاک کرد و گفتب 

 لعنت به اين زندگي ... تا به حال تو عمرم انقدر خوار نشده بودم وچنين صحنه هايي رو نديده بودم - 

. 

 : جمشيد خان با صدايي رسا گفت 

زماني که گفتم بيشتر روي رفتار دخترت توجه کن ... گفتي ؛ من به دخترم بيشتر از همه اعتماد دارم  - 
 ... اعتماد زياد

حماقت مياره ... اونم با رفتار پر خطري که قبال انجام داده بود ... حاال بکش ... آبروي چندين ساله ي  
 خانواده مون رو

.. بايد کاله تو باال بندازي آقا ... تويي که خواهر زاده تو پر از ايراد ميديدي نيم وجب دختر از بين برد . 
 و انگ بهش

 . ميزدي ... حاال بکش 

 : آرشام به سمت پير مرد رفت و زير بازويش را گرفت و گفت 

 . بابابزرگ باور کن االن وقت اين حرفا نيست ... جوّ رو خرابتر نکن - 

 : ون اينکه شرايط برايش مهم باشد گفتجمشيد خان بد 

 . خواستگاري رفتن پس چي شد ؟ بهار منتظرمونه - 

 : آرشام با خشم دستانش را درون موهايش فرو برد و کالفه پوفي کشيد و گفت 

فعال بهم خورد ... انگار اين شازده اول رفته اونجا و آشوب به پا کرده و حال بهرام خان خراب شده  - 
 . ... بعد اومده سراغ ما

 ... بهار ميگفت حال باباش يهو خراب شده 

ن يه سيب گنديده يه جعبه سيب رو به نابودي ميکشه ... اين دو تا چندتا خانواده رو بيچاره و نگرا - 
 کردن ... الحق که

خوب بدرد هم ميخورن ... هر دو فتنه هستن و آشوب بپا کن ... هر دو شيطانند ... بچه شون چي  
 ...!!! ميشه خدا عالمه

 : آرمان بعد از گرفتن فشار آرميتا و وصل کردن سرم کنار آن دو ايستاد . با ناراحتي شديد گفت 

 . ن اتفاق فکري کنيم .نميشه اين جور ادامه دادبريم بيرون ... بايد براي اي - 

 ******** 

سه روز از آن روز نحس گذشته بود . بهرام به طور خيلي محسوسي کم حرف و گوشه گير شده بود  
 .بهار از حالت روحي
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 ... پدرش بيشتر نگران ميشد . سکوتي که بر فضاي خانه حاکم بود مانند آرامش بعد از طوفان بود 

 . اما حس خاصي به بهار ميگفت اين پس لرزه هاي يک زلزله ي بزرگ است 

 فقط دعا ميکرد در اين زلزله اي که کيان به راه انداخته بود ، صدمه ي جبران ناپذيري به خانواده وارد 
 . نشود

به ساعت نگاه کرد تا زمان رفتن نيم ساعت بيشتر وقت نداشت . اميدوار بود امروز آرشام را روبروي  
 . ورزشگاه ببيند

گاهي آرشام براي ديدنش در مکان هايي که تردد ميکرد به سراغش ميرفت و با هم مسير را تا خانه  
 . برميگشتند

 ... در اين سه روز از پيام ها ي کم و کوتاه او بوهاي خوبي به مشامش نميخورد 

دلش ميخواست بداند چه اتفاقي باعث شده بود ، آرشامي که هميشه مشتاق وپيش قدم بود ،در  
 ارسال پيامهايي

پيامهاي کوتاه و که بهار را بد عادت به خواندن حرفهاي زيبا و دلنوشته هاي دلنشينش کرده بود ، به  
 احوال پرسيدن از

 .. حال او و خانواده اش تبديل کرده بود 

چيزي مانند موريانه ذهنش را ميجويد که او هم با وجود آمدن کيان حتما پشيمان شده و روي گفتنش  
 . را ندارد

تفاوت و آرام نشان  در دلش غوغايي برپا بود . ظاهرش را با تمام تالشي که کرده بود توانسته بود بي 
 . دهد

 . حرف امروز پدرش مانند اين بود که سطلي آب يخ بر سرش ريخته باشند 

 : پرسيده بود 

 ...از خانواده ي دايي آرمانت خبري داري ؟- 

 . بهار با سري رو به پايين گفته بود با صدايي که به زور شنيده ميشد لب زده بود 

 . نه - 

ديگر هيچ حرفي رد و بدل نشده بود . هر دو از حرف زدن اجتناب ميکردند تا در مورد واقعيتي که با  
 . زشتي تمام روبرويشان بود ، حرفي نزنند که دل ديگري را برنجاند

زمان رفتنش رسيده بود . ساکش را برداشت و با گفتن خداحافظ از خانه بيرون رفت . سوار ماشينش  
 . ه افتادشد و به را
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 تمام حواسش به اتفاقات روز هاي گذشته بود و اين بيخبري که نشاني از خوش خبري درونش نميديد 

. 

به ورزشگاه رفت و با گذراندن دوساعت از وقتش در استخر تا حدودي آرامش نداشته اش را به دست  
 ... آورد

 . زماني که لباس بيرون را برتن ميکرد زير لب زمزمه کرد 

همه ي مردا مثل همن ... به درک که نميخواد بياد ... بهتر که همين اول راهشون رو گم ميکنن و  - 
 ميرن ... خوبه که خودمو

 .. اسيرش نکردم ... خوبه که گول حرفاي قشنگش رو نخوردم 

ود ، اشک در چشمانش حلق بست . در دلش پيش خدا گله کرد . ديگر هنوز جمله اش تمام نشده ب 
 مطمئن بود ايرادي دارد

 که هر کس تا به اين مرحله ميرسد کنار ميکشد . دلش از دست خدا و دنياي پر از رنگ و ريا خون بود 

... 

نهيب ميزد  از طرفي به خودش دلداري ميداد و ميگفت برايش بود و نبودش مهم نيست اما عقلش 
 ... خودت را گول نزن

نميخواست باور کند به آرشام هم دلبستگي پيدا کرده است . اگه اينطور ميشد براي بار دوم شکستنش  
 . مصيبت ميشد

 ... هنوز کور سويي برايش مانده بود 

شب گذشته آرشام پيام شب بخير برايش فرستاده بود . اين يعني هنوز فراموش نشده بود . آنقدر  
 ذهنش مشغول

 ... اماها و اگرها شده بود که نفهميد کي از ورزشگاه بيرون زد و سوار ماشين شد 

در صندلي کناري  هنوز استارت نزده بود که در ماشين باز شد و کيوان با اخم هاي درهم سالمي گفت و 
 . نشست

 : بهار با تعجب به صورت در هم کيوان خيره شد . کيوان يکي از ابروهايش را باال داد و گفت 

 . حرکت کن- 

 . بهار از بهت خارج شد . ماشين را روشن کردو حرکت کرد 

 کجا ميخواي بري ؟ - 

 : بهار بدون آنکه از خيابان چشم بردارد گفت 
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جز خونه جايي ندارم ... شما کجا ميخواي بري ؟ ... همچين اومدي تو ماشين ياد فيلماي گانگستري  - 
 .. افتادم

 : کيوان با اخمي که لحظه اي باز نميشد گفت 

 ميخواي چه کار کني بهار ؟ - 

 : بهار با ترديد گفت 

 در مورد چي ؟ - 

در مورد کيان ... ديوونه شده ، بهار ... دوروز بازداشتگاه بود .ديروز با بابا رفتيم سند گذاشتيم  - 
 ... اورديمش بيرون

 : بهار با حيرت گفت 

 مگه چه کار کرده ؟ - 

 خبرش بهت نرسيده ؟ - 

 . نه - 

 راي اونا کشيده و آبروي زنش رو جلويبعد از خونه ي شما رفته خونه ي پدر بزرگت کلي خط و نشون ب- 

خانواده ش برده ... انقدر احمقه ناموس حاليش نيست ... نميگه فردا چه طور ميخوام به بچه م جواب  
 ... پس بدم

 ... زنگ زدن ... اوضاع قيافه ش خيلي خرابه 110اونا هم ديدن درگيري باال گرفته به  

آخه چرا ؟!... اين چرا اينجوري ميکنه ... کسي که زورش نکرده بود ... خودش به من گفت من و تو  - 
 به درد هم نميخوريم و

چيزايي که دوست دارم بيشتر تو وجود آرميتا ميبينم و من تا حاال کور بودم ، که تو رو ميخواستم ...  
چشمم به تو عادت کرده بود فکر ميکردم خيلي عاشقتم...  ميگفت ؛ چون تو اولين دختري بودي که دورم بود و

 اما با وجود آرميتا فهميدم زياد

 ...... هم عالقه م به تو شديد نيست که يکي ديگه تونست تو دلم جاتو بگيره 

 : کيوان با ناراحتي و غم زيادي گفت 

ا باورم نميشه پسر هميشه عاقل خانواده واقعا اون احمق چنين حرفهايي به تو زده بود ؟! ... واي خد - 
 ...يهو اينطور قاطي

کنه که يه خانواده رو بهم بپاشه ... مامان از روزي که از خونتون برگشته يه لحظه آروم و قرار نداره و  
اشک چشمش خشک نميشه ... خود احمقش هم از ديروز مدام با تلفن داره زن بدبختش رو تهديد ميکنه ... 

 ا باهاش حرف ميزنيمهر چي م
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 . اصال گوش نميده ... بابا داره خودشو کنترل ميکنه ميترسم آخرش کار دستمون بده 

 : بهار درمانده و بي رمق گفت 

 حاال چه کاري از من بر مياد که اومدي سراغ من ؟ - 

ميخواستم بدونم تو هم ... يعني تو هم مثل کيان ... نميدونم چه جوري بگم ... ببينم تو هم هنوز به  - 
 کيان فکر ميکني

 ............... يا نه ؟ ... اگه ميخواي ادبش کني خودم کمکت ميکنم 

 ... بسه کيوان - 

 : ماشين را گوشه اي پارک کرد. به سمت کيوان چرخيد و گفت 

يعني توقع داري با حرفها و حرکاتي که انجام داده جايي براي موندنش باشه ؟ تو عالقه و رغبتي در  - 
 من ديدي که اين سوال رو پرسيدي؟...اگه کيميا چنين کسي براش بياد تو چي ميگي ؟

 : کيوان با ناراحتي دستش را روي صورتش کشيد و ناليد 

بخدا انقدر در اين مورد فکر کردم که خسته شدم ... خوبه از کار من خبر نداره اگه ميفهميد فکر کنم  - 
 اول خون منو

 .... ميريخت بعد ميرفت سراغ آرشام 

 کدوم کار ؟ - 

کيوان با ترديد نگاهش کرد . فهميد سوتي داده و او خبر ندارد .. خودش رابه کوچه ي علي چپ زد و  
 : گفت

هيچي ... فقط ميخوام بگم تو اين مدت کمتر بيا بيرون ميترسم بياد و مزاحمت بشه ...کيميا ميگفت  - 
 با يه روانپزشک

مشورت کنيم ... وقتي شنيد ...ديوونه تر شد... زد هر چي دم دستش بود ، شکست ... بيچاره مامانو  
 کيميا از ترس

رو به قبله شده بودن ... ميترسم بزنه به سرشو بياد سراغت ... مدام اسم تو ورد زبونش شده ...  
 همش بلند بلند داد

 ... ميزنه ؛ بهار از همه تون مهربونتره ... اون منو مي بخشه ... اون ميخواد منو امتحان کنه 

 .........نميدونم چي بگم بهار اگه جايي براي بخشش مو 

 : بهار ميان حرفش پريد و گفت 
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نه ... من هيچ حسي به کيان ندارم ... جز نفرتي که داره با رفتارش بيشتر ميشه ... ديگه نذار اطراف  - 
 ... من بياد کيوان

 .. خودت ميدوني من چقدر سختي کشيدم 

 : برد و گفتکيوان سري رو به پايين تکون داد و از ماشين پياده شد . سرش را داخل  

 . مراقب خودت باش - 

بهار دستي تکان داد و راه خودش را ادامه داد . دلش مانند سيرو سرکه ميجوشيد . حال خوبي نداشت  
 . حس بدي

 . نسبت به اين روزها داشت .. ترسي در دلش النه کرده بود 

کيان را تا به حال اينگونه ديوانه و مجنون نديده بود محال بود به بودنش رضايت دهد . کسي که يک  
 بار زير

پاي دلش را خالي کرده بود ميتوانست باز هم اين کار را بکند ... به اندازه ي يک ارزن هم به او اطمينان  
 ... نداشت

 . نفهميد کي به خانه رسيد 

سته و بي رمق وارد خانه شد . خانه مانند چند روز گذشته در سکوت خفقان آوري غرق با پاهايي خ 
 . شده بود

سالمش نگاه پر از اندوه پدرش و نگاه نگران رؤيا را بهمراه داشت . با ترديد روبروي پدرش نشست .  
 ساکش را

 : کنار مبل گذاشت و گفت 

 چيزي شده ؟ - 

 : پدرش نيم نگاهي کرد . دلش به شور افتاده بود . رؤيا من من کنان گفت 

 .........راستش ... داييت - 

 : بهرام ميان حرفش پريد و گفت 

فعال هم به رؤيا ...هم به تو ميگم... پاي هيچ خواستگاري توي اين خونه باز نميشه تا من بگم ...  - 
 . همين ...والسالم

برخاست و با اخم هاي در هم به سمت اتاقش رفت . بهار سردر گم و گيج به رؤيا نگاه کرد . رؤيا  از جا 
 سرش را به حالت

 . تأسف تکان داد و به مأمن هميشگيش ، آشپزخانه رفت 
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 : بهار مبهوت از اين رفتار ، پشت سر رؤيا رفت . آب دهانش را قورت داد و با زحمت و به آرامي گفت 

 من نبودم ...چي شد ؟ - 

 : رؤيا با ترس نگاهي به در اتاق انداخت و به آرامي گفت 

داييت زنگ زد و گفت ؛ فعال حال آرميتا خوب نيست . هر وقت اوضاعشون مساعد شد براي اومدنشون  - 
 . تماس ميگيرن

 . يه جوري حرف زده انگار فعال از اومدنشون منصرف شدن 

را در تک تک قسمتهاي بدنش حس کرد . بغض در گلويش چنبره زد . از همان چيزي که بهار سرما  
 ميترسيد سرش

 : آمد . سري تکان داد و براي بهتر شدن حالش گفت 

 . من ميرم يه دوش بگيرم - 

 مگه تو ورزشگاه دوش نگرفتي ؟ - 

 : بهار با حواس پرتي نگاهش کرد و گفت 

 . نميدونم - 

 رؤيا ناراحت از اين جوّ به وجود آمده سري تکان داد و سرش به قابلمه هايي که روي اجاق بود گرم شد 

. 

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

نگاهش روي گوشي که براي بار سوم چراغش خاموش و روشن ميشد ثابت ماند . حرفي براي گفتن  
 . نداشت

غمي به بزرگي يک کوه روي قلبش احساس ميکرد . نيامدن و خبرندادن آرشام برايش گران تمام شده  
 . بود

 . حس سرخوردگي و پس زده شدن خنج به قلب شکسته اش ميکشيد 

ابهت آرشام هم برايش فرو ريخت . او هم به وقت امتحان شانه خالي کرد . او هم به پاي زندگي  
 خواهرش که رسيد

از او گذشت . از اول هم ميدانست وجود آرميتا و کيان در زندگي آرشام ، بي تاثير در روابط آنها نخواهد  
 . بود

حرفهاي پر اميدي که آرشام زده بود او را به اين رابطه و استحکامش دلگرم کرده بود .اما حاال همه چي  
 . برعکس تصور او شده بود

 . پر از اشکش را روي پيام رسيده ثابت کرد صداي آالرم گوشي چشمان 



 

 
395 

دستش بي ارداه به سمت گوشي رفت . دلش براي شنيدن صدايش هم تنگ شده بود اما نميتوانست  
 خودش را گول

 . بزند . راه آنها با هم يکي نميشد . ديگر نميخواست به هيچ جنس ذکوري فکر کند 

بر خالف آنچه که به او ديکته کرده بودند ، آنها هم انقدر قوي و محکم نبودند که بتواند به آنها و  
 . حرفهايشان تکيه کند

 . درد اين پس زدن از پس زدن کيان هم عميق تر بود . گلويش زير بغض سنگيني در حال ترکيدن بود 

 . شاره ي کوچکي باز کرددستش روي مانيتور صفحه کشيده شد . پيام را با ا 

 « بايد ببينمت ... لطفا جوابمو بده» 

ديگر دلش نميخواست او يا کس ديگري را ببيند . نه حرفش برايش مهم بود نه توجيهاتش . ميدانست  
 حرفش

 ...... چه بود ... او هم پا پس کشيده بود و ميخواست خودش را توجيح کند ، همين 

 . پيام بعدي رسيد 

دل نگرانتم ... خواهش ميکنم جوابمو بده بهار ... نميتونم برات با پيام دادن ماجرا رو توضيح بدم اما  » 
 «. بايد حضوري ببينمت

 . پوزخندي زد و گوشي را با اولين زنگي که خورد خاموش کرد و روي ميز کامپيوتر پرت کرد 

را روي هم گذاشت و اشکي که اسير چشمانش بود راه به بيرون پيدا از صداي برخوردش پلک هايش  
 . کرد

 : سريع و با خشونت اشک را پاک کرد . در دلش ناليد 

به درک که کاري از دستت بر نمياد ... به درک که ديگران مهم تر و ارجح تر از منن ... به درک که بود  - 
 و نبودم براي کسي

 . ه براي منم ...کسي مهم نيست ... هيچ کسمهم نيست ... ديگ 

روزهايش در سکوت زجرآوري ميگذشت . بهرام هم به طور عجيبي ساکت بود و همه ي رفتارهاي بهار  
 . را زير نظر داشت

دلش ميگرفت وقتي غصه خوردنش را ميديد و کاري از دستش بر نمي آمد . نميدانست چرا هر چه  
 تالش ميکند

 . کمتر به نتيجه ميرسد . خيلي دلش ميخواست کاري کند که دخترش را شاد و سرحال ببيند 

دردش را از نگاه پر از غمش ميخواند دخترش در راهي افتاده بود که خودش سالها در آن راه درجا زده  
 . بود
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ز از روزي که کيوان را بهار روي تخت ، به روي شکم افتاد و سرش را درون بالش مخفي کرد . چهار رو 
 ديده بود و رؤيا آن

 . حرف را زده بود گذشته بود . دقيقا از روزي که قرار بود به خواستگاري بيايد يک هفته گذشته بود 

دو «... سالم ، خوبي؟ مواظب خودت باش ...» در اين هفت روز يک روز در ميان فقط پيام داده بود  
 ... بار هم نوشته بود

 « دلم از دوريت تنگ شده » 

با حرص به درک بلندي گفت . به پشت برگشت و به سقف خيره شد . در اين هفته هر روز منتظرش  
 بود تا در مسيرهايي

 . که رفت و آمد ميکند، او را ببيند . اما هيچ خبري نبود که نبود 

 . صداي رؤيا او را از عالم خودش بيرون کشيد 

 . نميخواي بياي ناهار ؟ چيزي شده ؟...بابات نگرانت شدهبهار  - 

 : بهار نفس عميقي کشيد و گفت 

 . االن ميام ... سرم درد ميکنه - 

 . بعد ناهارت يه مسکن بخور و بخواب - 

چشمي گفت و مانند بره اي رام پشت سر رؤيا به راه افتاد . زندگيش همين شده بود . دل سپردن به  
 آن چه تقدير برايش

رقم زده بود . تنها دردش اين بود اميدهاي واهي قلبش را به بازي گرفته بود . قلبي که ديگر چيزي از  
 آن باقي

 . بيش فاصله نداشت نمانده بود ... قلبي که تا سنگ شدن قدمي 

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

 . خسته و عصبي گوشي را به زمين کوبيد . گوشي به چند تکه تبديل شد و در اطرافش پخش شد 

صداي خرد شدن گوشي ، آرميتاي رنگ پريده را به سمت اتاقش کشاند . با ديدن او که دستانش را  
 روي زانوانش تکيه داده و

 . موهايش را به چنگ ميکشيد ...قلبش فرو ريخت 

 : با ترس پا درون اتاق گذاشت و گفت 

 ....... چي شده داداش ؟... بهار حرفي زده که انقدر - 

 : سرش با شتاب باال آمد و با چشمان به خون نشسته گفت 
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 . ردنخير اصال حرفي نميزنه که هيچ ... خانوم گوشيش رو هم خاموش ک - 

خب تو بايد قبل از اينا باهاش حرف ميزدي ... بايد خودت آماده ش ميکردي که با تماس بابا ناراحت  - 
 . نشه

 : آرشام با خشم به خواهرش خيره شد و گفت 

 . برو تو اتاقت ... نميخوام جلوي چشمم باشي - 

 داداش ؟ - 

داداش و مرگ ... داداش و درد ... خيالت راحت شد ... اون موقع که ميگفتم اين مرتيکه آدم نيست  - 
 ... حرف گوش ندادي

گفتم بيخيالش شو ... گفتي نه ... بيا و تحويل بگير ... اينه زندگي که برام ساختين ... من بد بخت  
 که سرم گرم

 ... زندگي خودم بود 

 . ش ميکنم ... قول ميدمخودم درست - 

آرشام به سمتش هجوم برد و در حالي که انگشت اشاره اش را روبرويش تکان ميداد بالحن خشني  
 : گفت

بخدا قدم از قدم برداري خودمو از شر تو و بابات خالص ميکنم ... برو تنگ دل بابات بشين و به من  - 
 . کاري نداشته باش

 : آرميتا با بغض گفت 

ميدونم حقمه اما بخدا تصورش رو هم نميکردم کيان اين طور از آب در بياد ... فکر ميکردم با دور  - 
 شدن از اينجا همه

 . چيز رو فراموش ميکنه 

 . صداي فرياد آرشام چشمانش را همراه با لبانش روي هم بست 

بذار به درد خودم بميرم تا يه راه حلي براي  بسه ... برو و اسم اون عوضي رو جلوي من نيار ... برو و - 
 خودم و اون بدبختي

که داره تو اين درد مثل شمع آب ميشه ، پيدا کنم ... بابا که زورش به تو و اون الدنگ نميرسه...  
 . احکامشو سر من پياده ميکنه

 . ارميتا با ناراحتي از اتاقش بيرون رفت 

با خشم مشتي به روي دسته ي مبل زد و نفس هاي عميقي کشيد . با بلند شدن صداي زنگ تلفن  
 خانه با اعصابي داغون
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 . سرش را ميان دستانش گرفت 

 .. صداي گريه ي خواهرش متعاقب قطع شدن صداي زنگ تلفن در گوشش زنگ زد 

م رو بهم زدي ؟ ... لعنتي تو چرا هيچ خجالت تو رو خدا بس کن کيان ... خيالت راحت شد که مراس - 
 و شرمي سرت

 ... نميشه 

 -........... 

خفه شو کيان ... منو تو عين هميم ... هر چي به من بگي نصفش به خودت برميگرده ... خوشحالم  - 
 که دلت سوخت و

 ... محلت نذاشته 

 -............. 

 . آرشام بي هوا گوشي را از دست خواهرش کشيد و به حرفهاي کيان گوش داد 

بخدا همانطور که به بابات گفتم اگه پاتونو خونه ي دايي من بذارين جنازه ي برادرتو جلوي چشمات  - 
 . ميذارم

 : خونش به جوش آمد با فريادي که وجود خودش و خواهرش را لرزاند غريد 

باشي که داري تهديد ميکني ... يادت رفت يه هفته پيش مثل توله سگ زير دستم له  تو سگ کي - 
 ... شده بودي

 . اگه يه بار ديگه تهديد کني من ميدونم و تويه عوضي 

 : گوشي را روي دستگاه کوبيد و گفت 

تو که ميدوني استرس برات بده براي چي با اين مردک دهن به دهن ميدي ... اگه يه بار ديگه به  - 
 تلفناش جواب بدي

 . خودم به حسابت ميرسم 

باز هم اشکهاي آرميتا بود که مانند سيل به راه افتاد و او را درمانده تر از گذشته به سمت شيشه هايي  
ش را تسکين نميداد بلکه دردي روي دردهايش اضافه ميکرد . شيشه هايي که در اين هدايت کرد که نه تنها درد

 يک هفته انيس و

 . مونسش شده بود . با نوشيدن آنها الاقل ميتوانست با خيالش خوش باشد 

هنوز دستش به شيشه نخورده بود که فکري مانند جرقه به ذهنش رسيد . لباس پوشيد و از خانه  
 . بيرون زد

 . وارد باغ جعفر خان شد . با ديدن پيرمرد سالم کردو به گرمي جواب سالمش دريافت کرد 
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 اون پير مرد غرغرو چطوره ؟ چرا ديگه نمياد پيش ما ؟ - 

 : آرشام با ناراحتي سرش را پايين انداخت و گفت 

 افتضاحي که کيان و آرميتا باال آوردن حالشو گرفته ... عصبي و کم حوصله شده ... شما بياين اون ور - 

. 

ممنون ميدوني که عزيز مدام از زيرو روي خونه براي خودش کار ميتراشه ... يه دقيقه آروم و قرار نداره  - 
 ... وقتي بچه ها

 ... ه اوقاتش تلخ ميشهاز اومدنشون ميگذره و خبري ازشون نميش 

 راستي عمو بچه ها قرار نيست اين طرفا پيداشون بشه ؟ - 

 : جعفر تيز نگاهش کرد و گفت 

 نه ...چيزي شده ؟ - 

 . آخه خيلي وقته نيومدن اينطرف - 

 .. زمان امتحانات آخر ترمشونه براي همين تا پايان درس و دانشگاه تو قرنطينه هستن - 

 : خنديد و گفت 

 . دردت چيزه ديگه اي بود که اومدي اينطرف ...درسته ؟!... بگو ببينم چي داره اذيتت ميکنه - 

 : آرشام با ناراحتي دستي درون موهايش کشيد و گفت 

 . نه ... چيز خاصي نبود .. اومدم حالي بپرسم و برم ... به زنعمو سالم برسونين - 

ايين انداخت و به سمت در باغ خودشان رفت ...دو قدم برنداشته حرف جعفر خان آرشام سرش را پ 
 . ميخکوبش کرد

بهرام گفته ديگه به هيچ کس اجازه نميده براي خواستگاري دخترش بره ....مگر اينکه خودش اون  - 
 شخص رو

 ... قبول داشته باشه 

آرشام از اين حرف قلبش از حرکت ايستاد . اين حرف کلي معنا وپيام داشت . وقتي که با دو روز تالش  
 و خواهش و تمنا

 ........اجازه ي خواستگاري گرفته بود با اين پيام يعني 

 : به عقب چرخيد وگفت 

 منظورشون چي بوده ؟ - 
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شنيدن حرف خاصي اومده بودي اينجا ... اما به من گفت نميدونم ... اما حس ميکنم تو هم براي  - 
 ديگه اجازه نميده

 ...... بهار تنها بياد توي اين باغ ... نميدونم رفتار کيان در اين وسط چقدر مؤثر بوده اما 

 اما چي؟ - 

 : پير مرد سرش را پايين انداخت و با تاسف گفت 

 . من فکر ميکردم تو با اون خيلي فرق داري ... اشتباه کردم تو رو به حريم خونه م راه دادم - 

 : آرشام اخم هايش در هم گره خورد و گفت 

 !عمو جون ؟ - 

دروغ که نيست ... اينبارم بهار داره قربوني ميشه ... مگه خودت بعد از ازدواج کيان ... ماجراي کيان  - 
 ا و بهارو آرميت

 رو برام تعريف نکردي ؟ 

 !مگه اين تو نبودي که از من اجازه خواستي زماني که بهار مياد اينجا کمک کنم تا تو رو بهتر بشناسه ؟ 

 ... !آخرش چي شد؟ ... تو هم جا زدي !... نميدونم چي گفتين که بهرام غرورش ترک برداشته 

 : آرشام آب دهانش را قورت داد و گفت 

باور کنين من حرفي نزدم ... بابا ميگه چون کيان تهديد ميکنه و ممکنه با اين حال... هر کاري از  - 
 ... دستش بر بياد، انجام بده

مينه بهتره ، ما هم کمي صبر کنيم تا کيان آروم بشه و حال آرميتا هم بهتر بشه ... احتياط ميکنه ... ه 
 ... که منو تو اين چند روز داغون کرده

من خودم هم اين نظرو قبول ندارم عمو جون ...اما نميتونم بدون پدرم برم خواستگاري ... ميدونم بهرام  
 خان همينو

 ... دست آويزي ميکنه تا دخترش رو بهم نده 

من تو اين مدت همه ي کارهامو زير نظر خود شما انجام دادم ... اما اين جا ديگه کم آوردم ...از  
 تهديدات کيان بوي خون

مياد عمو ... من نميترسم چون ميدونم از پس کيان بر ميام ... پدرمه که ترسيده ... بخاطر اينکه بجز  
 منو آرميتا کسيو

هيچ منطقي تو دنيا براش باالتر از حفظ جون بچه هاش نيست ... اين چند  نداره ... پدره ...ترسيده و 
 روز تو خونه
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 جنگ و دعوا بود ... شما بگين چي کار کنم ؟ 

 : پيرمرد دستش را روي شانه اش گذاشت و گفت 

زنگ زده و براي بهرام هم سخته ... به فاميل براي اون شب خواستگاري گفته بود ... حاال که بابات  - 
گفته معلوم نيست کي ميتونين آمادگي براي خواستگاري رفتن داشته باشين ... باز هم حرف دخترش ميوفته 

 ... سر زبون ها ... کم چيزي نيست

 ... دوتا خواستگاري پر حرف و حديث ... اونم بايد بفکر آبروي خودشو دخترش باشه 

اگه مردشي اول برو و صداقتت رو به بهرام ثابت کن ... براي مشکل کيان... بايد با هم فکري هم  
 ...کاري کنيم تا زودتر

 ... اين مشکل حل بشه ...اين چيزيه که به فکر منه پيرمرد ميرسه 

 . ياز دارمچشم عمو قول ميدم همين امروز برم و با بهرام خان حرف بزنم اما به کمک شما هم ن - 

 : جعفر با لبخند مهرباني به صورت پسر جوان خيره شد و گفت 

 چي کار کنم؟ - 

شما هم کاري کنين هر طور شده بهار بياد تو باغ تا باهاش حرف بزنم ... ازم دلخوره تلفنش رو  - 
 .. خاموش کرده

 ... بايد بهش توضيح بدم 

 . فکر نکنم بهرام در اين شرايط بذاره بهار تنها بياد اين جا - 

 :آرشام مظلومانه نگاهش کرد و گفت 

خواهشا کاري کنين بهار بياد... بيرون از خونه حاضر نميشه منو ببينه ... بگين عزيز جون بيماره و  - 
 براي کمک بياد .. يه

 ... بهار انقدر شما رو دوست داره با سر ميادچيزي توي اين مايه ها ديگه ... ميدونم  

 : پيرمرد خنديد و گفت 

پدر سوخته بازم داري از من مايه ميذاريا ... باشه...اما بعد از راضي شدن بهرام . تو اول ، اعتماد  - 
 ... بهرام رو جلب کن

 . باقيش درست ميشه 

 : آرشام اميدوار و راضي از اين گفتگو دستش را براي دست دادن پيش برد و گفت 

 پس من از همين االن شروع ميکنم ... ميرم تهران .فعال خداحافظ - 

 : بعد از جدا شدن از جعفر خان به سمت ماشينش رفت . نفس راحتي کشيد و گفت 
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 . خدايا به اميد خودت - 

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

بهار همراه با رؤيا در حال تماشاي سريال تلوزيون بود . ساعت از هشت گذشته بودو هنوز خبري از  
 . پدرش نشده بود

در اين روزها حال و حوصله ي هيچ کس و هيچ چيز را نداشت . صداي بهنام او را از حال خود بيرون  
 . کشيد

 آبجي ميشه برام رسم بکشي ؟ - 

 . بهار چشم از تلوزيون گرفت 

 . چرا خودت نميکشي ؟.. توي مدرسه من که نيستم به دادت برسم - 

 بخدا خيلي درس دارم ... اين معلم ماهم اگه يه صدم سانتي متر، خطها اينورو اونور بشه قبول نميکنه - 

. 

 . باشه ... بيار به شرطي که گوشي دستت نگيري و بازي کنيا - 

 : بهنام با شيطنت خنديد و گفت 

 . من که بازي نميکنم با دوستام تبادل نظر در مورد درس و تمرينامون داريم - 

 : بهار نيشخندي زد و گفت 

 . کشته و مرده ي اين تبادل نظراتتونم ... بشين پاي درست - 

 :روبرويش گذاشت و با خط کش و کتاب رياضي که روي ميز گذاشت ،گفت A4 کاغذ 

 . قربون دستت آبجي گلم ... يه دونه اي تکدونه اي ، بخدا - 

 . خوبه نميخواد زبون بريزي - 

 . بهار سرگرم کشيدن رسم شد ... گاهي سرش را باال مي آورد و به تلوزيون هم نگاهي مي انداخت 

 : رؤيا از جا برخاست و به طرف تلفن رفت . بعد از تماس ناموفقي که داشت برگشت و گفت 

 . نميدونم کجاست که رد تماس ميکنه ... خدا بخير بگذرونه - 

 : بهار سرش را باال گرفت و گفت 

 دوباره خبري شده ؟ - 

 . نه بابا ... از وقتي اين کيان آشوبگر برگشته همه به هم ريختن ... ميترسم رفته باشه سراغ بابات - 
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خدا نکنه ... ديگه حوصله جار و جنجال ندارم ... کي مثل ما انقدر مشکل داره ؟... مدتهاست يه روز  - 
 . خوش نداريم

 ........ خدا باعث و بانيشو - 

 : فش پريد و گفتبهار ميان حر  

عاقل کنه ... لعنت نکن رؤيا جون ... فاميليم ... هر باليي سر يه کدوممون بياد همه بايد حرص و  - 
 .جوش بخوريم وبسوزيم

 : رؤيا آهي کشيد و گفت 

الحق که تو مثل اين خانواده نيستي ... خيلي دلرحمي بهار .. اميدوارم همين آدما باعث نشن دوباره  - 
 روزگارت سياه

 . بشه 

 . دعا کن همه چي بخير بگذره ... خيلي دلشوره دارم - 

ن رفتن رو ممنوع واال منم تو اين روزا مدام منتظرم يه اتفاق خاصي بيوفته ... براي همين بابات بيرو - 
 ... کرده

 .. ميترسه کيان به سرش بزنه و بيرون خونه مزاحمت بشه 

 : بهار کمي مکث کرد وگفت 

 . اگه ميخواست مزاحم بشه همون هفته ي اول ميشد نه االن - 

اتفاقا عمه ت از بابات مشورت خواسته برن براي صحبت با داييت ... انگار پاشو تو يه کفش کرده و  - 
 . ميخواد زنشو طالقش بده

 : بهار با چشمان گرد شده گفت 

 !! واي يعني اين ديوونه بازيش هنوز تموم نشده ... آخه االن پاي يه بچه در ميونه - 

يطون تو جلد کسي بره... بچه و غير بچه حاليش نيست ... حتما فکر کرده اگه اي بابا خدا نکنه ش - 
 آرميتا رو طالق بده

 . تو قبولش ميکني 

 . من غلط بکنم با هفت پشتم - 

نفسش را با حرص بيرون داد و دوباره مشغول رسم کردن خطوط کج و معوج روي کاغذ شد .تمرکزش  
 .را از دست داده بود

 . تالش ميکرد با دقت بيشتري خطها را رسم کند 
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 : بعد از اتمام سريال ، رؤيا پوفي کشيد و به آشپز خانه رفت . در بين راه غرغر کنان گفت 

مرده شورشونو ببرن اينم شد سريال ... کم خودمون غصه داريم اينا هم هر چي بدبخت تر از ما وجود  - 
 داره رو سريالش

 ... شونمون ميدن ... دلم بيشتر گرفتميکنن و ن 

 : بهار لبخند کمرنگ و پردرد زد و گفت 

 . ميخوان بدونيم از ما بدبخت تر هم هست ... تا کمي به خودمون تسلي بديم - 

نه بابا من که ميبينم بيشتر داغون ميشم .. دنيايي که اين همه درد و غصه توشه آخه به چه درد  - 
 ينهمهميخوره ... ا

 . آدم شاد و مرفه .. کمي از اونا نشون بدن 

 ميترسن خودمونو با اونا مقايسه کنيم افسردگي بگيريم ..ههه - 

نه اينکه اينجوري خيلي شاد و شنگوليم .. يه زماني يه سريال مسخره اما خنده دار ميذاشتن االن همه  - 
 . شون غمناکن

صداي چرخش کليد سکوت را به خانه برگرداند . بهاراز جا برخاست و با دلهره منتظر ورود پدرش بود .  
 با ديدن چهره ي

 . عادي و لبخند کمرنگي که روي لبش بود نفس حبس شده اش را با راحتي بيرون داد 

نگاهش نسبت به اين سالم و احوالپرسي که انجام شد . در عمق چشمان پدرش برق خاصي ميديد .  
 چند روز گذشته

 . شادتر و صورتش بازتر شده بود 

 : از سرويس دستشويي بيرون آمد و در حالي که با حوله صورتش را خشک ميکرد گفت 

 چه خبره چرا همه تون منو اينجوري نگاه ميکنين ؟ - 

 : بهار به بقيه نگاه کرد بهنام و رؤيا هم زل زده بودند به بهرام . رؤيا گفت 

 . کجا بودي آقا ؟... دلواپس شديم ... زنگم که ميزنم رد تماس ميکني - 

 . بذار برسم بعد بازجويي کن خانوم ... کارداشتم نشد جواب بدم - 

ت يه زنگ ميزدي ... دير اومدنت خودش نگراني من يه ساعت پيش زنگ زدم ... الاقل بعدش خود - 
 مياره واي بحال اينکه

 . جواب تلفنت رو ندي 

 . يادم رفت ... اگه توبيخ تموم شده يه نفر به من خسته ي از راه رسيده يه چايي بده - 
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بهار به سمت آشپزخانه پرواز کرد . هميشه چاي اول را از دست بهار ميگرفت . با يک ليوان دسته دار  
 . پر از چاي برگشت

 : بهرام لبخندي زد و گفت 

 سفيد بخت شي بابا ... خوبي؟ - 

. بهار با تعجب به صورت پدرش خيره شد . ترس در دلش نشست . بوي خوبي به مشامش نميخورد  
 : گفت

 . ممنون ... چيزي شده بابا ؟... کيان مزاحمتون شده بود - 

 : بهرام لبخندي زد و گفت 

 اون نامرد فعال جرأت نداره خودشو نشون بده ... نه عزيزم خيالت راحت چيزي نشده ... برو پاي کارت - 

. 

بهار سري تکان داد و نا اميد از فهميدن ، علت خوبي حال پدرش روي مبل نشست . دقايقي نگذشته  
 بود که

 تلفن خانه به صدا در آمد بهنام به سمت تلفن رفت . بعد از کمي حرف زدن متوجه شد . کسي که 

 را به سمت پدرش گرفت پشت خط بود آقاجونه . بيخيال به کارش ادامه داد . بعد از چند لحظه گوشي 

. 

 . آقاجون با شما کار داره - 

 . پدرش گوشي را برداشت . با کنجکاوي خاصي به کلماتي که از زبان پدرش خارج ميشد خيره شد 

 ممنون آقاجون ... شما خوبين ؟ - 

 -.... 

 ... خدا بد نده ... اي بابا ... چرا مراقب خودشون نيستن آخه - 

 -.... 

 ... نميشه آقا جون اگه ميشه به کيميا بگو - 

 -... 

 يادم نبود سرکار ميره ... مينا نميتونه بياد ؟ - 

 . بهار کنجکاو به پيشنهادهايي که پدرش ميداد گوش سپرده بود 

 ... آخه بابا شرايط بهار و که ميدونين ... ببينم خودش چي ميگه - 

 - .. 
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نه آقاجون من حرفي ندارم ... اما حال خود بهار هم خوب نيست ... ميترسم نتونه کمکتون کنه ... در  - 
 ضمن ميترسم کيان

 .. بياد و مزاحمش بشه 

 - .... 

 . باشه ... بهش ميگم ... سالم برسونين و بيشتر مراقب خودتون باشين - 

 : بهرام خيره شدند ... بهار لب باز کرد و با ترس گفت با قطع شدن تماس همه به حال پرسشي به 

 چي شده بابا ؟... عزيز طوريش شده ؟ - 

نگران نباش بابا ... رفته باالي درخت زردآلو کمرش گرفته و از درد به خودش ميپيچه ... آقا جون  - 
 ميگفت ؛ اگه بهار

ميتونه بياد کمک حال عزيز باشه ... اسم بچه هاي ديگه رو اوردم ..ميگه اونا کار و دانشگاه دارن اما  
 بهار بيکاره و عزيز

 ... با بهار راحتتره 

 : رؤيا با ناراحتي گفت 

 . طفلک عزيز ... اگه بهنام مدرسه نداشت خودم ميرفتم - 

 : بهار با نگراني گفت 

اگه اجازه بدين خودم ميرم . خيلي نگرانشون شدم ... اگه مثل دفعه ي قبل شده باشه ممکنه يه  بابا - 
 ماه تو

 . رختخواب بيوفته 

 . ممنون که به فکرشوني ... ميتوني بري اما شرط داره - 

 چه شرطي ؟ - 

 . خونه ي اون يکي پدربزرگت نميري ... اگه اومد اونجا ببينش اما تو خونه شون نميخوام بري - 

 بهار از شرم سرش را پايين انداخت .خودش هم دوست نداشت پا در آن باغ بگذارد . مظلومانه گفت 

: 

 . چشم - 

 : بهرام لبخندي از روي رضايت زد و گفت 

 . و ببرمت اونجا تا برميگردم زياد از ساعت کارم گرفته نشهفردا زود بيدار ش - 

 : بهنام معترض گفت 
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 . خوش بحالت بهار راحتي هرجا که دلت خواست بري ... اين مدرسه چيه ... اَه - 

همه به چهره ي ناراضيش خنديدند و بعد از چند روز خنده برلبانشان جاري شد . وجود آقاجون و عزيز  
 از راه دور هم

 . باعث آرامش آنها بود 

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

از وقتي شنيده بود بهار فردا به باغ مي آيد ، دل در دلش نمانده بود . خواب از چشمان خاکستريش  
 .رميده بود

بعد از چند روز کشمکش باالخره با دوساعت التماس کردن به بهرام ، توانسته بود فرصتي براي حل  
 مشکالتشان با

 . کيان بگيرد 

بهرام هم حق داشت براي تک دخترش نگران باشد . دختري که دو بار در خانواده مورد تحقير قرار گرفته  
 . بود

نميتوانست ساده از مسايل بگذرد . او هم يک پدر بود و مصلحت انديشي خود را داشت .از طرفي با  
 بيان تهديدات

 . کيان بهرام هم با آرمان هم عقيده شده بود 

بايد در اولين فرصت تا پشيماني به بار ننشسته بود معضل کيان را در خانواده حل ميکردند . نبايد  
 نسبت به

 . هارو آرشام حساسش ميکردندب 

اينها حرفهايي بود که با زده شدنش بهرام را تا حدي آسوده خاطر کرده بود که آرشام قصد کنار کشيدن  
 . را ندارد

هر چند آرشام نگفت چقدر در اين يک هفته در به چارچوب کوبيده تا پدرش را از منصرف شدن با اين  
 وصلت

 . دور کند 

آرمان تصميم گرفته بود براي نجات دخترو پسرش دوباره ايران را ترک کند . آرشام با کمک جمشيد خان  
 توانسته

 . بودند نظرش را برگردانند 

التيماتوم آرشام مبني بر اينکه اگر به خاطر کيان بين او و بهار را فاصله بيندازد ، خودش را گم و گور  
 ميکند ... آرمان را
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 . ا حدي از شوک رفتار کيان خارج کرد و با تالش زياد سعي کرد با منطق با موضوع رفتار کندت 

تا به االن دو خان سخت را ... يعني پدر خودش و پدر بهار را به سختي گذرانده بود . مانده بود دو  
 خان ديگر

 . يترسيد گريبان بهارش را بگيرديکي که از همه مهم تر بود بهار بود و ديگري کيان و تهديداتي که م 

جنون کيان به حدي رسيده بود که حتي خانواده ي خودش هم توان مقابله با او را نداشتند و رفتارش  
 قابل پيش بيني

 . نبود 

صبح از صداي ماشيني که کنار ديوار باغ ايستاد ، فهميد بهرام و بهار رسيدند . بهرام گفته بود اجازه ي  
خروج بهار را به تنهايي نميدهد . او هم از ترسهايش گفته بود . از کياني ميترسيد که جنونش دامان تک دخترش 

 . را بسوزاند

وي ايوان ايستاده بود . بوي يار را از آن فاصله ي دور هم چقدر لحظات دوري دير گذر و جانفرسا بود .ر 
 . حس ميکرد

چقدر از جعفر خان تشکر کرده بود که توانسته بود بهار را به آن باغ بکشد . دلش مانند پرنده اي در  
 قفس براي

بود سختتر ديدار يار به سينه ميکوبيد . کنترل اين احساس از وقتي خطر از دست دادنش را حس کرده  
 . شده بود

 . منتظر بود صداي رفتن ماشين را بشنود . صداي آرميتا او را که در عالم ديگري سير ميکرد از جا پراند 

 چرا مثل مرغ پر کنده شدي ؟... تو باغ بغلي خبري شده ؟ - 

 : آرشام مانند چند روز قبل که با اخم خواهرش را نگاه ميکرد . اخم هايش را در هم کشيد و گفت 

 . نه - 

 پس چرا اينقدر بيقراري ؟ - 

 ... برو بگير بخواب باز حالت بد نشه ... من نميتونم به بابا جواب پس بدم - 

 . ه در صدايش موج ميزد دل آرشام را سوزانددست آرميتا روي بازوي برادرش نشست . التماسي ک - 

آبجيت فدات شه ... اگه کاري از دست من بر بياد بگي انجام ميدم ... فقط منو ببخش و بذار برات  - 
 . خواهري کنم

ميدوني هر غلطي کردم از روي عالقه م به تو بوده ... االن هم با تمام عالقه اي که به کيان دارم حاضرم  
 هر چي که
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تو ميگي انجام بدم فقط اون نگاهتو از من نگيري ... يه ساله با من قهر کردي ... چند روزه يه کالم که  
 با من حرف

 . تت کنار نميرهنزدي... اخم هاتم يه لحظه از روي صور  

آرشام که با شنيدن صداي ماشين و دور شدنش دلش بيتاب شده بود . اخم هايش را کمي باز کرد و  
 : گفت

با آبرويي که تو از ما پيش کيان و خانواده ش بردي اين کمترين مجازاتته ... اگه خونمون يکي نبود  - 
 . قيدتو ميزدم

وايي کنار ميام ... پس تو هم زياد توقع نداشته باش ... کيان که از اما خواهرمي و دارم با اين رس 
 زندگيت

 . بره بيرون منم بهتر ميتونم حضورت رو تحمل کنم 

چشمان پر از اشک خواهرش دلش را لرزاند . رنگ پريده و هاله ي کبودي که دور چشمانش از خرابي  
 حالش ايجاد

شده بود او را به موجود قابل ترحمي تبديل کرده بود . بي اراده سر خواهرش را روي سينه اش گذاشت  
 و با نوازش

 : موهاي بلوندش گفت 

گريه نکن ... منم آروم ميشم ... شايدم آدم شدم ... دست خودم نيست آرميتا ... کاري کردي آدم  - 
 بي مقداري مثل

و آبرومونو تو فاميل برد ... اما بدون ...بعد از اون نامرد نميذارم تنها بموني ...  کيان دهنشو باز کرد 
 خودم مراقب خودتو

 . بچه ت هستم 

 . صداي ناله مانند آرميتا اشک را به چشمان آرشام هديه داد 

ذاري ... خوبي زياد قربونت برم داداش ... ميدونم تو مهربونترين داداش دنيايي ... ميدونم تنهام نمي - 
 تو منو به اينجا

رسوند ... بخدا ميخواستم خوبياتو تالفي کنم ... اما بازم خرابکاري کردم ... فکر ميکردم بهترين نتيجه  
 ... رو ميگيرم

 . نشد که نشد ... من احمقم داداش ميدونم ... اما تو ببخش ... ببخش داداش 

هق هق گريه ي آرميتا دست برادرش را روي سر او محکمتر نگه داشت . بوسه اي روي موهايش زد و  
 : گفت
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 . برو استراحت کن ... برو انقدر اشک نريز ... فردا اين بچه مشکل دار بشه خودت بيچاره ميشيا - 

 : کرد و گفتآرميتا اشکش را پاک کرد و با صورت سرخ به صورت برادرش با محبت نگاه  

 . ميدونم دلت توي اون باغه برو ... فکر کنم االن وقتش باشه - 

 : آرشام گوشه ي چشمم را تنگ کرد و گفت 

 تو از کجا فهميدي ؟ - 

 : آرميتا لبخندي زد و گفت 

 .از ضربان قلبت فهميدم و نگاهت که به در مياني باغه ... برو بهار و درياب - 

بهار نه ... دل بهارو ... دعا کن ببخشه ... دلش گرفته از من و بابا .... دعا کن دوباره بتونم رام اين  - 
 . دلش کنم

 : با دست قلبش را نشان داد . ارميتا پلک روي هم گذاشت و گفت 

 . ميتوني ... من به تو اين ضربانهاي کوبنده ايمان دارم - 

 ... او جدا شد . روحش زودتر از جسمش به سمت بهار پرواز کرد آرشام لبخندي زد و از 

زماني که رسيد .هر سه نفر روي ايوان نشسته بودند و ليوان چاي روبروي بهار قرار داشت . بهار با  
 . نگراني عزيزش را نگاه ميکرد و از احوالش ميپرسيد

 . سالمي کرد و کنارش نشست . آقاجون و عزيز جوابش را با محبت دادند 

 بهار بدون آنکه به حضورش توجهي کند دستش را دور ليوان حلقه کرد . سالمش را بي جواب گذاشت 

. 

 . سردي رفتارش را به وضوح همه فهميدند . آرشام دستي دور لبش کشيد و آهي آرام کشيد 

دنش لبخندي مهربان زد و با چشم اشاره اي به بهار کرد و وارد باغ شد . نگاهش در پي آقاجون با دي 
 رفتن او بود که عزيز

 : هم با آه و ناله ي ساختگي از جا برخاست و گفت 

عزيزم تا تو چايي بخوري من برم يه دوش بگيرم ... همين جا باش اگه آقاجونت چيزي احتياج داشت  - 
 . بهش بدي

 : بهار با اخمهايي در هم گفت 

 . چشم عزيز جون شما نگران نباش ... اگه تو حموم کاري داشتي صدام کن - 

 . باشه گلم ... من رفتم - 

 : با رفتن عزيز ميدان به دست آرشام افتاد . گوشه ي ابرويش را خارند و با لحن گاليه آميزي گفت 
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 احوال بهار خانوم ... خوبي؟ - 

 .هستم ...عالي - 

 . خداروشکر ... الاقل شما خوبي ... اما من خيلي داغونم - 

 : بهار دستانش را رو به آسمان گرفت و با لجاجت گفت 

 . الهي شفا - 

 . خنده ي آرشام از اين لحن لجوجانه و دوست داشتني بهار ، اخمهاي بهار را بيشتر در هم فرو برد 

آرشام کمي جابجا شد و درست روبرويش نشست . بهار بي تفاوت به حضورش ليوان چاي را باال برد  
 و با قندي که در دهان

 . داشت نصف چاي را نوشيد 

 . براي برداشتن قندي ديگر ليوان را پايين آورد و دستش را به طرف قندان دراز کرد 

ان چاي را از دستش بيرون کشيد و بدون قند محتواي باقي مانده در حرکتي نرم و غير منتظره آرشام ليو 
 .ي آن را سر کشيد

 : دهان بهار از تعجب باز ماند . آرشام چشمکي زد و گفت 

 . خسيس خانوم تا تو باشي بدون تعارف ... تک خوري نکني - 

لبخندش همراه با چشماني که از شيطنت برق خاصي ميزد ، دل بهار را بيشتر لرزاند . اما دلخوري  
 روزهاي گذشته نميگذاشت

 .. راحت از او بگذرد . دلش ميخواست ناراحتيش را بر سر کسي خالي کند 

البي در زندگيش تنها کسي که براي اين هوار شدن مناسب بود همين فردي بود که دوباره باعث انق 
 . شده بود

دلش تنگ بود اما توان نگاه کردن به اين منبع دل تنگي را نداشت . هزاران بار به خودش گفته بود اين  
 رابطه ي عاطفي

 . جز شکست هيچ فرجامي ندارد 

 . نگاهش مات ليوان دست او بود که حرف آرشام او را از حال خود خارج کرد 

 ... چيه ؟!... مال و داراييت رو که باال نکشيدم ... يه نصف ليوان چايي بودا - 

 : گيج از اين لحن شيرين و بطورعجيبي دلنواز ...رو برگرداند و به باغ خيره شد و گفت 

 ... بعضيا خيلي پررو تشريف دارن - 
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 : خنده ي آرشام او را بيشتر عصبي کرد و گفت 

يايي که مورد غضب قرار گرفتن خيلي توضيحات دارن که بايد شنيده بشه ... فقط کمي ... اين بعض - 
 . کمي گوش شنوا ميخواد

 : بهار پوزخندي زد و گفت 

 .اون بعضيا ديگه ارزشي برام ندارن که بخوام به توجيهاتشون گوش کنم - 

صورتش را به سمت خودش چرخاند . در آرشام با دلخوري دستش را پيش برد و چانه اش را گرفت و  
 عمق چشمان دلخورش

 : نگاه کرد . با لحني آرام و ماليم گفت 

اگه برات ارزش نداشت ... پس اين ناراحتي و دلخوري نشسته تو نگاهت از چيه ؟! ... تا کي ميخواي  - 
 منو انکار کني و

 ...... نبيني ؟... براي ديدنت لحظه شماري ميکردم 

 !ههه ... معني لحظه شماري رو بعد از ده روز فهميدم ... نکنه اجازه نداشتي از خونه بيرون بياي ؟ - 

آرشام علت ناراحتيش را درک ميکرد . سنش و پختگيش به او فهمانده بود هميشه بهارش بيشتر  
 دلخوريش از کمرنگ

 : بودن حضور او بود . دستش را پس کشيد و گفت 

هي نبودن ها به معني اين نيست دلتنگ نيستي و بي خيالي ... گاهي اين نبودنها دليلش براي گا - 
 حفظ آرامش

شخص مقابله ... گاهي براي بدست آوردن آرامشه خودته ... نبودنم رو به پاي نخواستن نزن ... اگه  
 ميومدم بدتر

 . از نيومدنم ميشد 

 : بهار پشت چشمي نازک کرد و از جا برخاست . به سمت در ورودي ساختمان رفت . برگشت و گفت 

 . نديدنت رو بيشتر دوست دارم - 

وارد ساختمان شد و آرشام نفسش را عصبي بيرون داد . يکدندگي و لجبازيش در اين شرايطي که  
 خودش هم از لحاظ روحي

ا از دستش بيرون کشيده بود . گيج و سردرگم به در خيره شد . نميدانست بهم ريخته بود زمام کار ر  
 . بايد چه عکس العملي نشان دهد تا اين آهوي رميده را دوباره رام خود کند

به دنبالش وارد ساختمان شد . او را در حال جابجايي ساک لباسش در يکي از اتاقها يافت . تقه اي به  
 . در اتاق نيمه باز زد
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 : بدون اينکه عکس العملي از بهار ببيند وارد اتاق شد . دستانش را روي سينه گره زد و گفت 

در اين يه هفته روزهاي سختي رو پشت سرگذاشتم بهار ... نبودي که ببيني تو چه جهنمي دست و  - 
 پا زدم ... دارم براي

داشتنت همه ي تالشم ميکنم ... براي داشتنت غرورمو زير پام گذاشتم و براي اثبات خودم به پاي پدرت  
 ... افتادم

 . ميخواستي نکني ... غرورت رو قاب ميکردي و باالي تختت آويزون ميکردي - 

هار ايجاد کرده خشم درون صدايش دل آرشام را زيرو رو کرد . اين فضاي بسته و اين فاصله اي که ب 
 بود او را عجيب

 . به سمتش سوق ميداد . سعي ميکرد احساسي که در حال شکل گرفتن بود را ناديده بگيرد 

باالي تختم که بايد عکس خودمو و خودتو قاب کنم و بذارم ... منتي براي اين کارم نميذارم... برام  - 
 انقدر مهم هستي

 ... که از همه چيزم بگذرم ... اما خبر نداري يه هفته تموم سايه ي نحس يه نفر مدام همراهت بود 

بهار با حيرت به دهان آرشام چشم دوخت و منتظر ادامه ي حرفش بود . آرشام هم با بدجنسي تمام  
 سکوت کرد تا خود

 . بهار به حرف بيايد 

 !سايه ي نحس ؟ - 

 : راده گامي برداشت و به او نزديک شد و گفتآرشام بي ا 

آره ... بهم خبر دادن کيان هر روز تعقيبت ميکنه . اومدم ديدم خبر درسته ... نخواستم با نزديک  - 
 شدن بهت اونو بيشتر

به تو نزديک کنم و عکس العملش باعث بشه روح و روانتو بهم بريزه ... ميدونستم منتظر اينه منو با  
 ببينه تا بياد جلوتو 

 .... و جنجال به پا کنه ... اگه تماس نگرفتم 

 : آهي کشيد و ادامه داد 

اين يه مورد از ايرادات يا نقطه ضعفاي منه که نشد در اين مدت بهت بگم ... وقتي ناراحت و عصبي  - 
باشم زياد از حد سکوت ميکنم تا بتونم خودمو کنترل کنم ... جنگ و جدلهايي که در اين يه هفته داشتم 

 ... اعصابمو به شدت ضعيف کرده بود

فاقات گذشته اعصابم ضعيفه و در زمان خشم کنترل اعمالم دست خودت ميدوني و گفته بودم بخاطر ات 
 خودم نيست
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براي همين سعي ميکنم با سکوت کردن... کسي که برام زيادي خاصه رو از خودم نرنجونم .... يادته  
 زمان فوت عمه هم

 نم حرف بزنميه مدت تو خودم بودم ... زماني که تسلط روي خشمم پيدا کنم خودم آروم ميشم و ميتو 

. 

 اينا رو چرا به من ميگي ؟ - 

 . ارشام خسته از اين همه بي تفاوتي بازويش را گرفت و به آرامي تکانش داد 

بهار اگه ميخواي تنبيه کني همون خاموش کردن تلفنتو جواب ندادنت به اندازه ي کافي ديوونه م کرده  - 
 ... کاري نکن

که بخوام به روش خودم نشونت بدم چقدر ميخوامت و چقدر براي تو هم مهم شدم که ازم اينطور  
 . دلخور شدي

 با انکار احساساتت چيو ميخواي ثابت کني ؟ 

بهار سعي کرد بازويش را از دستان گرم و داغ او که گرماي شديدي را به سلول سلول بدنش تزريق  
 ميکرد بيرون

لبش از آن فاصله ي کم به هيجان آمده بود . کوبش شديد قلبش و لرزش دستانش در حال بکشد . ق 
 رسوا کردن

 . احوالش بود 

 : با حرص دندانهايش را روي هم فشرد و گفت 

 ... خيلي خيالبافي کردي براي خودت ... من بازيچه ي دست شما مرداي خودخواه نميشم - 

بغض راه گلويش را بست و پرده اي از اشک چشمان زيبايش را شفاف و براقتر کرد . چشماني که  
 . عجيب دلبري ميکرد و دل آرشام را با اين دلبري زيرورو ميکرد

 ... فکر کردي کي هستي ؟... هان ... فکر کردي برام مهمي که بخوام براي نبودنت ناراحت بشم - 

 : اال آورد و روي قلبش کوبيد و گفتمشتش را به زحمت ب 

اين لعنتي اگه بخواد براي تو يا کس ديگه بطپه خودم از سينه درش ميارم و ميندازم جلوي سگ ...  - 
 برو و دست از سرم

 ... بردار ... خسته شدم از اين زندگي مزخرف 

 ي سينه ي آرشام کوبيد و ادامه دادبا حال نزار و رمقي که رو به کاهش بود هق هق کنان مشتش را رو 

. 
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چي از جونم ميخواي ؟... چرا از زندگي من بيرون نميري ... نميخوامت ... دوست ندارم ... اصال چشم  - 
 . ديدنت رو ندارم

از بودنت حالم بد ميشه ... بدم مياد نگاهت کنم ... برو بذار يه نفس راحت بکشم ... خسته شدم  
 .......... بخدا

بي اراده سرش به سمت پايين خم شد و شل و وارفته آويزان دستان پرقدرت آرشام شد . صداي هق  
 زدنش قلب

 ... ميکردآرشام را فشرد . طغيان بهار را با آن حال خراب درک  

 : يکي از بازوهايش را رها کرد و سر بهار را باال کشيد و گفت 

ممنون از اينکه حستو بهم گفتي ... منو بيشتر اميدوار کردي ... خوشحالم که برات اين همه سختي  - 
 ... ميکشم

 : بهار با ناله گفت 

 ..............بسه ... چرت نگو آرشام ... داري منو عذاب ميدي با اين حرفات ... من دوستت ندا - 

لبهايش در برابر رفتار غير منتظره ي آرشام قفل شد و راه نفس کشيدنش بسته شد . ضربان قلبش  
 به باالترين حد خود

 ... رسيده بود 

و رفتارش داشت . دلش تنگ بودنش بود . اين رفتار اوج احساس  بيزار بود از اين حس خوبي که به او 
 او را

نشان ميداد . تمام هورمن هاي زنانه اش خواستنش را فرياد ميزد . چيزي که نميخواست باور کند اين  
 ... بود

 برعکس گذشته هيچ تمايلي به عقب کشيدن و تمام شدن اين لحظات نداشت . اما با يادآوري کيان و 
 مشکالتي

 . که در سر راهشان بود مانند جن زده ها تکاني خورد و سرش را عقب کشيد 

 . نگاه گرم و لحن دلنشين کالم آرشام پاي عقلش را لنگ ميکرد 

بفهم که عشقمي ... بفهم که منم دارم تو جهنم دست و پا ميزنم تا بهشتو در کنار تو تجربه کنم ...  - 
 .... درکم کن

اون کيان لعنتي داره تمام تالشي که برات کردم رو با کينه اي که از من به دل داره به باد ميده ... الاقل  
 تو با من باش و

 ... پشتم باش 
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 : بهار بدون اينکه فکر کند چه چيزي از زبانش خارج ميشود گفت 

 ... اما ...من هيچ عشقي به تو ندارم - 

طوفاني در دل آرشام به پا کرد ... خشم از اين شکسته شدن غرورش وجودش را لرزاند انکار مجدد بهار  
 . دو قدم

 . عقب رفت 

با چشماني که شراره هايش بر جان بهار آتش ميزد به چشمانش خيره شد و با دندانهاي روي هم  
 : فشرده غرش کنان گفت

 ...که دوستم نداري ... آره ؟! ... پس کاري ميکنم بفهمي با احساس يه مرد بازي کردن يعني چي ؟ - 

 . بهار از ترس لرزي به جانش افتاد . منظور آرشام را نمي فهميد اما حرف بعدش او را گيجتر کرد 

 : آرشام در حالي که عقب عقب به سمت در ميرفت گفت 

ت انقدر باوجود باشه که بتونه به تهديدش عمل کنه ... منتظرم باش بهار ...  دعا کن پسر عمه - 
 منتظر باش تا بفهمي اين

 ... حرفت چه تاواني داره ... ميخواستم آهسته وعاقالنه بيام جلو...اما تو نذاشتي 

، دل ديوانه  با خشم از اتاق بيرون رفت .. چشمان به خون نشسته و پيشاني به عرق نشسته ي آرشام 
 ي بهار را بي تاب

کرد . دلش گواهي بد ميداد . لبش را گزيد و روي زمين زانو زد . سرش را با دستهايش به چنگ کشيد  
 : و گفت

 ... !! لعنت به من و اين زبون سرکشم ... من چي گفتم ، خدايا - 

قلبش تير کشيد . تازه داشت با حرفها و لحن دلنشينش احساس خوبي را تجربه ميکرد که بي اراده  
 . همه چيز را خراب کرد

 ... خشمي که در نگاه و صداي ارشام بود ترس را به جانش انداخت 

زانويش  منظورش از اينکه گفته بود دعا کن پسر عمه ت به تهديدش عمل کند چه بود . با مشت روي 
 : کوبيد و ناليد

 .. خداي من ... من چي کار کردم ... خدايا خودت کاري کن دوباره برگرده - 

 . نميدانست آرشام بر ميگردد اما اين برگشتن چه بهاي گزافي خواهد داشت 

 *********** 
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با خشمي مشابه طوفان وارد اتاق شد . چنان در را به هم کوبيد که ستون خانه لرزيد . روي صندلي و  
 پشت ميز کامپيوتر

 . نشست . موهايش را به چنگ کشيد و در دل به خودش لعنت فرستاد 

در زماني که  دلش بيتاب خواستن بهار بود و بهار در حال انکار ... زخمي که بر دلش زده بود ، آن هم 
 در اوج خواستنش

 . به او نزديک شده بود ... انقدر کاري بود که مانند ماري به خود بپيچيد 

ميدانست دروغ ميگويد . تمام احساساتش را از چشمانش ميخواند و ميدانست روي دنده ي لج افتاده  
 . است

د بهار را از خواب بيدار ميکرد ... بهار دوباره به کوتاه آمدن زياد در برابرش اشتباه بود . بايد کاري ميکر  
 دوران

 . رفتن کيان بازگشته بود و اين يک زنگ خطر براي آرشام بود 

نميخواست دوباره با تعللش تمام ماهها و روزهاي گذشته را دوباره آغاز کند . در حالي که براي داشتن  
 او هر

 . روز بيقرارتر از روز قبل بود 

در به آرامي باز شد . از سنگيني قدمهايي که برداشته ميشد فهميد پدربزرگش وارد اتاق شده ، سرش  
 . را بلند کرد

 . دست پيرمرد روي شانه اش نشست 

 ... چي شده مرد ؟ ... مگه کشتيات به طوفان برخورده - 

 : با چشمان به خون نشسته به پدربزرگش نگاه کرد و گفت 

 ... سته شدمخ - 

 مرد که نبايد زود ميدونو خالي کنه ... دوباره چي کار کرده اين دخترکم که تو رو اينطور پريشون کرده - 

... 

 . آرشام از روي صندلي برخاست و با احترام جمشيد خان را روي صندلي نشاند 

تو منگنه قرار گرفتم بابابزرگ ... دارم از پا در ميام .. يه هفته با بابا و يه روز التماس بهرام خان و  - 
 ... امروز هم بهار

 . کم اوردم ... همه ميگن صبر دواي هر درديه ... اما صبر شما بزرگا براي من درد به همراه داره 

ي تختش دعوت کرد . با نشستن او آب دهانش را قورت جمشيد خان خنديد . آرشام را به نشستن رو 
 : داد و گفت
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 بهار چي گفته ؟ - 

ميگه منو نميخواد ... مگه ميشه بابا بزرگ در عرض يه هفته بگه نميخواد ... يعني تو اين مدت هيچ  - 
 دلبستگي پيدا

 . نکرده ... چطور انقدر راحت چنين حرفي را به زبون مياره 

 ديگه چي گفت ؟ - 

هيچي ... فکر ميکنه مثل کيان ، ميخوام کنار بکشم .. رفته بودم براش توضيح بدم تو اين هفته چرا  - 
 نتونستم باهاش

 . تماس بگيرم و برم ديدنش ... ميگه برام مهم نيست ... نميخواد براش توضيح بدم 

 : پيرمرد خنديد و گفت 

 .. دخترمون ... آروم ميشه بابا جون حرص نخورعجب چموشي شده اين  - 

 : آرشام با ناراحتي از جا برخواست و در حال قدم زدن گفت 

 .. ميخوام تمومش کنم ... ديگه صبرم تموم شده - 

 چيو تمومش ميکني ؟... اينجوري دوستش داشتي ... با يک کلمه عقب نشيني کردي ؟ - 

 : آرشام با تعجب به پدربزرگش خيره شد و گفت 

من کي گفتم عقب نشيني ميکنم؟! ... گفتم تمومش ميکنم ... بابا بزرگ امشب ميخوام با بابا حرف  - 
 بزنم .. شما هم حمايتم

کنين تا راضي بشه هر چه زودتر بريم خواستگاري ... هر چه اين مسئله عقب بيوفته بهار سردتر و  
 . ميشه دورتر

نميتونم دوريشو تحمل کنم ... سختمه اينکه ببينم کيان تو چشمام خيره ميشه منو با بهار تهديد ميکنه  
 من هيچي

 ... تو دستم ندارم تا بخوام برعليه ش استفاده کنم 

اگه با رفتن به خواستگاري خيالت راحت ميشه .. باشه من خودم باباتو راضي ميکنم ... نميخواد تو - 
 ... حرف بزني

االن عصبي هستي ممکنه با پدرت دعوات بشه و اونم بيوفته سرلج ... فقط بايد قبل از قرار خواستگاري  
 قول بدي

 . زي کنياگه بهار ناز کرد نازشو بخري ... نخواي لجبا 

 : آرشام لبخند کمرنگي زدوگفت 
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 ... اون فقط جواب منفي نده که بابا رو به لج بندازه ... تا دلش ميخواد ناز کنه خودم خريدارشم - 

 : پيرمرد خنده کنان از جا برخواست و گفت 

 ... راه پات لنگ نزنه پدر سوخته عين باباتي ... خدا کنه تا آخرش مثل بابات ثابت قدم باشي و وسط - 

 : دو قدم برنداشته بود که برگشت و گفت 

 راستي با اون اعجوبه ميخواي چه کار کني ؟ - 

اون فقط تهديد ميکنه آقا جون ... ميخواد ما رو بترسونه تا براي خودش وقت بخره ... نديدي مادرش  - 
 زنگ زده براي

حرفاي آخر ميخواد بياد ... ميخواد جاده رو براي بهار صاف کنه ... اما من نميذارم ... نصف منم نيست  
 ... هيچ غلطي

 . نميتونه بکنه .. خيالتون تخت باشه 

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

 ... دعوت همه ي فاميل به خانه ي آقاجون براسترس و دلهره ي بهار اضافه کرده بود 

از روزي که آرشام با خشم آنجا را ترک کرده بود سه روز گذشته بود . بجز جمشيدخان و آرميتا در اين  
 سه روز کس ديگري

 ... از باغ کناري به آن سمت نيامده بود 

آرميتا هم بطور عجيبي مشکوک شده بود و هيچ حرفي در مورد برادرش نميزد . بيشتر ساعاتي که بيشتر  
ت هم نميشددر آنجا بود ، يا انقدر حالش بد ميشد که رمقي برايش باقي نمي ماند ، يا از مشکالت از يک ساع

 ... دوران بارداري از عزيز سواالتي ميپرسيد

دل تو دلش نمانده بود تا بداند چه در سر آرشام ميگذرد که ناپديد شده بود . بايد پيش خودش اعتراف  
 ميکرد

بان رانده بود آنقدر ها هم ، بود و نبودش برايش بي اهميت نبود . براي لحظه برعکس حرفي که بر ز  
 اي ديدنش

بال بال ميزد . خودش باور نداشت اتفاقي که در حال شکل گيري در وجودش است همان عالقه ايست  
 که محکم تر از يک

 . دوست داشتن ساده ميباشد 

 . بيرون کشيدصداي عزيز او را از حال و هواي خودش  

دخترم پاشو کمي به خودت برس ... چيه مثل ماتم زده ها شدي ... من که زنم از ديدنت حالم بد  - 
 ... ميشه واي بحال بقيه
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 : بهار به حالت پرسشي نگاهش کرد و گفت 

 منظورتون از بقيه کي بود ؟ - 

 . عزيز زرنگ تر از آن بود آتو به دست او بدهد 

منظورم به باباتو و افراد فاميل بود که ميدونن و سه روزه اومدي خونه ي من ... فکر ميکنن انقدر ازت  - 
 کار کشيدم اينطور

 . زرد و زار شدي ... پاشو عزيزم يه لباس درست و حسابي بپوش ببينم 

 . من لباس زيادي نيوردم ... همين خوبه - 

 : عزيز پاکتي را از پشت سرش بيرون آورد و در حالي که گونه ي او را ميبوسيد گفت 

قربونت برم اينو امروز آقاجونت برات خريده ... بخاطر زحماتي که تو اين چند روز کشيدي ... پاشو  - 
 . بپوش ببينم اندازه ته

اس ليمويي حرير آستين بلند شيکي را از بهار در حالي که تشکر ميکرد کاغذ کادويي را پاره کرد و لب 
 درون کاغذ بيرون

 . کشيد 

 ... واي چه خوشگله - 

 : با ترديد نگاهي به جنس لطيف و پارچه ي گران آن انداخت و گفت 

 واقعا اينو آقاجون خريده ؟ - 

 . مگه شک داري به سليقه ي آقاجونت - 

 : با شوخي خودش را نشان داد . بهار لبخندي زد و با بوسيدن گونه ي مادربزرگش گفت 

 . اون که مسلمه ... آقاجونم با وجود شما سليقه شو بهمه ثابت کرده - 

 . پس تا من ميرم چايي دم کنم تو هم لباستو بپوش و به سرووضعت برس - 

 : کوک کرد . قبل از بيرون رفتن عزيز از اتاق گفتاصرار عزيز به رسيدن سرووضعش او را مش 

 عزيز ...جونِ من ...امشب خبر خاصيه ؟ - 

 : عزيز لبخند زنان گفت 

 ... تو چقدر پر حرف شدي بهار ... بپوش دختر وقت ندارم - 

 : بهار راه رفتنش را بست . با ترديد و دلهره پرسيد 

 . اين خوشي شما که ربطي به کيان نداره ؟... دلشوره دارم عزيز ... توروخدا راستش و بگو - 
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 : عزيز اخمي کرد و گفت 

کيان غلط کرده که لقمه ي بزرگتر از دهنش برداره ... اون مرد زنداره ... تو يه دختري ... حرف بزنه  - 
 بغير از بابات ما هم

 . يالت راحت شدميزنيم تو دهنش ... خ 

 : نفس حبس شده اش را راحت بيرون فرستاد . دوباره صورت عزيز را بوسيدو گفت 

 . ممنون عزيز ... خيلي دوستتون دارم - 

 : عزيز اشک در چشمانش حلقه زد و گفت 

منم دوستت دارم گلم ... خوشگل خودم تو عزيز دل مايي ... خيالت راحت هيچ وقت برات بد  - 
 . نميخواييم

 . عزيز از اتاق خارج شد و بهار با ديدن دوباره ي لباس در ذهنش چراغ هزار سوال روشن شد 

ا داد . با دلهره اي که تازه رژلب صورتيش را درون کيفش گذاشته بود که آيفون خبر رسيدن مهمانها ر  
 به سراغش آمده بود

 . دستانش و زانوانش به لرز افتاده بود ... انگار چند نفر توي دلش رخت ميشستند 

 . دست خودش نبود . اين دلهره ، حالت تهوع برايش به ارمغان آورده بود 

قبل از رسيدن مهماناني که از صدايشان فهميده بود پدر خودش و عمو بهروزش بودند يک راست وارد  
 سرويس

 . بهداشتي شد 

هر چه خورده بود را با عق زدنهاي مکرر بيرون داد. از خودش و اين ضعف نابهنگام بيزار بود .همين  
 مانده بود با آن

 .. ن به استقبال تازه واردين هم برودرنگ و روي پريده و پاهاي ناتوا 

با هر جان کندني بود از دستشويي بيرون آمد . ضعف بدي تمام بدنش را بي حس کرده بود .زير پوست  
 صورتش مور مور

 . ميشد 

 . بَه ...سالم آبجي خانوم - 

 : گفتبهنام مکثي کرد و دستان سرد و لرزان بهار را در دست گرفت و با نگراني  

 چي شده آبجي ؟... حالت بده ؟ - 

 : بهار لبخند کم جاني زد .اورا در آغوش گرفت ، گفت 
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 . چيزي نيست کمي دلم بهم ميپيچه - 

پدرش هم کنارشان ايستاد و با نگراني دستان گرمش را روي پيشاني سرد بهار قرار داد و درحالي که  
 سالم آرام

 : بهار را با تکان سر جواب ميداد . اخمي کرد و گفت 

 ..! چرا خبر ندادي حالت بده زودتر بيام ... خوبه داييت دکتره و دو قدميته - 

 : بهار براي اينکه نگراني را از خانواده دور کند گفت 

 . چيزي نيست بابا کمي دلشوره دارم ... فکر کنم فشارم افتاده . االن خوب ميشم - 

 : بهرام به بهنام نگاه کرد و گفت 

 . برو براي خواهرت يه چايي نبات بيار تا هم گرم بشه هم قندش ميزون بشه - 

ار را گرفتند و با شوخي و بهنام چشمي گفت و رفت . کم کم افرادي که وارد خانه شده بودند دور به 
 خنده حال خراب

 . بهار را نشان از يکي يکدانه بودن و لوس کردن او براي پدرش قلمداد کردند 

در نگاه همه متوجه چيزي شد که شکش را به يقين تبديل ميکرد . اين يک مهماني معمولي نبود که  
 همه با

پدرش هم در آن هواي گرم کت و شلوار شيک  لباسهاي شيک و مجلسي شان آمده بودند . حتي 
 مخصوص

 . مهماني هاي خاصش را پوشيده بود 

چاي نبات گرماي دلنشيني در جانش ريخت . ليوان چاي را روي ميز گذاشت . با ورود ، بهناز و شوهرش  
 احمد

 . به تنهايي و بدون فرزندانش ، خيالش تا حدي راحت شد و نفس راحتي کشيد 

 : زنِ عمو بهروزش رو به بهناز گفت 

 بهناز جان بچه ها کوشن ؟ - 

 : بهناز آهي کشيد و با ناراحتي که در صدايش به وضوح حس ميشد گفت 

 . نيومدن ... خونه موندن - 

 !اي بابا گفتيم بعد از چند وقت آقا کيانو ميبينيم ... کال هر سه تاشون خونه موندن ؟ - 

 : بهناز با نگراني به بهرام نگاه کرد و گفت 
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 . بهتر که نيان حوصله ي خودمم ندارم چه برسه به اونا - 

 . حرف آندو گل کرده بود که با صداي آرمان از روي ايوان آقاجون و بهرام براي استقبال بيرون رفتند 

 . خونه هستين عموجون - 

ه دم در ورودي منتظر مهمانان تازه از راه رسيده بودند پشت سر بهنام بعد از چنددقيقه در حالي که هم 
 . ايستاد

اول از همه جمشيد خان و آرمان در معرض ديد بهار قرار گرفتند . بعد از سالم و احوالپرسي آندو...  
 . نگاه منتظر بهار در پي شخص خاص اينروزهايش به پشت سر آنها کشيده شد

 . ي که با آرايش زيبايي ، رنگ و روي پريده اش را پنهان کرده بود قامت رعنايش را ديددر کنار آرميتاي 

 . ديگر نگاهش کسي را نميديد . تمام زاويه ي ديدش روي آن قامت زوم شده بود 

با ديدن سبد گل بزرگي که دستش بود و ظرف شيريني که به طرز زيبايي تزيين شده بود و در دست  
 آرميتا قرار داشت ،

 . قلبش به طپش افتاد 

لرزش دستانش بيشتر شد . با تالقي نگاهش با آن چشمان خاکستري که ستاره باران بود ... دلش  
 . غنج رفت

م خوبيش باعث ضعفش هم شده بود . لرزش خاصي تمام ماهيچه هاي حال خوبي داشت که با تما 
 دست و

 . پايش را به رعشه انداخته بود 

 ... براي اولين بار وضع پوشش را از نظر گذراند 

کت و شلوار مشکي و پيراهن سفيد که با کروات مشکي با خط هاي نقره اي ست شده بود ...او را  
 بسيار خوش تيپ و

 ... برازنده کرده بود 

تا بحال دقت نکرده بود چه استايل زيبايي دارد . چرا امشب اينهمه به چشمش جذابتر و خواستني تر  
 !شده بود ؟

دلش به بودنش گرم شده بود . شايد همين دلگرمي باعث عوض شدن نوع نگاهش شده بود . چشماني  
 که روزهاي اول

، حتي درمواردي اعتراف ميکرد از رنگش بيزار است ، به شدت برايش زيبا  برايش هيچ جذابيتي نداشت 
 و منحصر به فرد

 . شده بود . ديدن آن صورت سرخ از هيجانش قلبش را تکان داد 
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 .نميتوانست نگاه دلتنگش را از آن نگاه مشتاق که برق شيطنتش چشم دلش را روشن کرده بود، بگيرد 

 : وقتي روبرويش ايستاد سبد را به سمتش گرفت و گفت 

 سالم ...خوبي ؟ - 

 : بهار آب دهانش را به زحمت فرو داد و گفت 

 . سالم ... ممنون - 

 نميگيريش ؟ - 

 : بهار گيج نگاهش کرد و گفت 

 !هان ؟ - 

 : آرشام لبخندش عميقتر شد و به آرامي گفت 

 ...... گل رو ميگم ... نميگيريش ... نکنه چون ازم بيزاري نميخواي - 

 : بهار سريع گل را از دستش گرفت . نگاهي به گل هاي رز آتشينش کرد و گفت 

 . ممنون ... خيلي قشنگه - 

 ... به قشنگي کسي که بهش هديه دادم نيست - 

 : با کمي چرخيدن نگاهش در صورت بهار گفت 

 چرا انقدر رنگت پريده ؟... حالت خوش نيست ؟ - 

 . نه ... نه .. خوبم چيزي نيست - 

 : آرشام سرش را به عالمت باشه تکان داد و به آرامي لب زد 

 . خيلي خوشگل شدي ... هميشه بهارم - 

بهار آب دهانش از هيجان زياد خشک شده بود . با زبان لبش را تر کرد و با صدايي که به زور شنيده  
 : ميشد گفت

 . بفرمايين خسته شدين - 

 : آرميتا با نگاهي سراسر از محبت به اندو گفت 

ايد آرشامو با بيل چطوري عروس خانوم خوشگل ؟... کم دل داداش ما رو بردي با اين تيپ که، ديگه ب - 
 مکانيکي از اين خونه

 . بيرون ببريم 
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 : در همان حال با دوانگشت لپ بهار را کشيد و لبخند زنان ادامه داد 

خيلي ناز شدي بهار جون ... الهي خوشبخت بشين ... من قول ميدم با وجود برادرم تو زندگيت هيچ  - 
 غمي رو حس نکني

 . محبتش بيشتر از اين اخمهاي بهم پيوسته ش ... باور کن ... 

 : آرشام اخم کرد و گفت 

 من کجا اخم کردم ... چرا برام حرف در مياري ؟ - 

 : بهار و آرمتيا به اخم هايش لبخند زدند و آرميتا گفت 

 . خوبه بهار شاهده که االن اخمات زمينم جارو ميکنه - 

 . بچه ها بجاي پچ پچ کردن بياين ديگه - 

 . با صداي آرمان هر سه به سمت بزرگتر ها رفتند . سکوت در فضاي خانه حاکم شد 

 . بهار سبد گل را گوشه ي پذيرايي جايي که آقاجون و پدربزرگ ديگرش نشسته بودند، گذاشت 

 . د را براي نشستن پيدا کندبا کمي مکث نوع نشستن همه را زير نظر گرفت تا جاي خو 

بهروز ، بهناز و احمد کنار هم نشسته بودند . پدرش و با آرمان در رديفي نشسته بودند که انتهايش  
 به دو

 . پدربزرگش ختم ميشد 

بچه ها ي بهروز هم مؤدبانه کنار مادرشان نشسته بودند و بهنام هم کنار ميعاد که همسن خودش بود  
 . نشست

 تنها جايي که براي نشستن مانده بود ... ما بين عزيز و رؤيا بود که درست روبروي آرشام و آرميتا ميشد 

. 

 . به آرامي در همان جاي خالي نشست .دست عزيز روي دستان سردش قرار گرفت 

 : با لبخندي که به صورتش پاشيد ...آرام زمزمه کرد 

 . ا همه چيز به خير و خوشي تموم ميشه ... خيالت راحتآروم باش بهار ...به اميد خد - 

 . چشم عزيز جون - 

هم همه اي شکل گرفت . هر کس با فرد کناريش حرف ميزد . بهار از شدت هيجان خيس عرق شده  
 بود . سرش را باال

 . گرفت تا نيم نگاهي به کسي که ضربان قلبش را تا اين حد باال برده بود بياندازد 
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با ديدن آرشامي که با دستمال در حال خشک کردن پيشانيش بود لبخند روي لبش جاري شد . او هم  
 مانند خودش

 . استرس داشت . اين موضوع را از لرزش انگشتان دستش فهميد 

 . با سرفه ي ساختگي جمشيد خان سکوت برقرار شد و همه ي چشمها به سمتش کشيده شد 

همه ميدونيم اين دور همي براي چيه ... از بهرام جون عذر ميخوام که اين مراسمو اينجا برگذار کرديم  - 
 ... ديديم حاال

که بهار جون اينجاست و دل جعفر هم به رفتنش رضا نيست ...گفتيم همين جا باشه بهتره ... عقب  
 افتادن کار خير درست

 ... نيست 

ورودي به شدت باز شد و مانند فليمهاي اکشن ...کيان با چهره اي سرخ از خشم در همين زمان در  
 وارد شد . همه ي

 . نگاه ها به سمتش کشيده شد 

 . سالم به همه ... ببخشيد اومدنم دير شد - 

 : بهناز با ترس از جا برخاست و به طرفش رفت و آرام گفت 

 تو که قرار نبود بيايي ... چي شد اومدي ؟ - 

 : کيان با اخم به مادرش خيره شد و گفت 

 . من کي گفتم نميام ... شما هول بودين زودتر اومدين - 

 : تا احمد بلند شد تا به سمتش برود ، آقاجون با اخم و جديتي که توي صداش بود گفت 

 . حرفشو بزنهکيان بگير بشين تا جمشيد خان  - 

 : کيان با ناراحتي گفت 

 . اما من قبل از همه ي اينا با دايي بهرام کار دارم - 

 : بهرام با خشم نگاهش کرد و گفت 

 . کيان االن وقت حرف زدن تو نيست ... يا ساکت بشين يا برو تو باغ تا حرفها زده بشه - 

 ... دايي من بايد حرفمو بزنم - 

 : بهرام با خشم بلند شد و رو به بهناز گفت 

 بهناز اين بود قرارمون ؟ - 
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 : کيان با خشم گفت 

 ... چيه ميخواستين بدون من مراسمتون برگذار بشه - 

بهروز و خانواده اش که از ماجرا خبر نداشتند مات و مبهوت به گفتگوي آنها گوش ميدادند .کيان دو  
 : باره فرياد کشيد

 ميخواين عشقمو به حراج بذارين ؟ - 

 : بهرام غريد 

 . خفه شو کيان . ... احمد دهن پسرتو ببند ... تا حرمتها از بين نرفته - 

 : رام ، آرشام از جا برخاست و گفتبا صداي بلند به 

 . بهرام خان شما عصباني نشين ... من خودم موضوع رو حلش ميکنم - 

 : به طرف کيان رفت و بازويش را گرفت و با دندان هايي که از خشم روي هم ميفشرد ، آرام گفت 

 . بيا بريم بيرون من باهات حرف دارم - 

 : کيان پوزخندي زد و گفت 

 . اتفاقا کار اصلي منم با خودته - 

با فشاري که آرشام به بازويش داد او را به سمت بيرون هدايت کرد و هر دو روي ايوان روبروي هم  
 . ايستادند

 : آرشام براي کنترل خشمش دستش را روي پشت گردنش کشيد و آرام گفت 

ه آدم متشخص رفتار کن ... نذار اين ناراحتي بينمون به دشمني تبديل شه ... کيان يه امشب مثل ي - 
 اون بچه اي که تو

راهه رو، ميخواي با اين کارهات چطور توجيه کني؟ ... بايد قبول کني خودت اين راه رو براي زندگيت  
 .. انتخاب کردي

 .. عاقل باش و نذار خشم ...چشم عقلت رو کور کنه 

 : کيان ميان حرفش پريد و گفت 

خواهر جادوگرت منو از بهار جدا کرد تا تو به خواستت برسي ... حاال من اومدم تا نذارم اون جادوگر  - 
 و تو به خواستتون

برسي ... بهار اگه منو قبول هم نکنه... باکي نيست ... اما نميذارم دست تو بهش برسه ... تو با نامردي  
 بهش نزديک

 . شدي ...آرزوي اين وصلت رو به دلت ميذارم 
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 . آرشام لبش را ميجويد و سعي ميکرد افسار خشمش را به دست بگيرد تا مراسم بهم نخورد 

ببين کيان با ضربه اي که تو به بهار زدي هر کاري کني اون تو رو قبول نميکنه ... نميدوني وقتي رفتي  - 
 چه عذابي کشيد و

چه حالي داشت ... من به زور تونستم اعتمادش را جلب کنم ... باور کن وقتي اين خشمت فروکش  
 کنه ميفهمي نه

خواسته ت نه رفتارت معقوالنه نيست ... نميتوني به زور حرفت رو به ديگران ديکته کني ... تو يه بار  
 ......فرصت داشتي که خودت با رضايت قلبي از خودت سلبش کردي

کيان خشمش را به دستانش منتقل کرد و روي سينه ي او کوبيد و به عقب هلش داد ...با نفرتي که  
 در صدايش موج

 : ميزد گفت 

براي من از عقل و منطق حرف نزن که خودتو هم بُکشي ..نميذارم دستت به بهار برسه ... وقتي پشت  - 
 پا به من ميزدي

ستم اين ضربه ها رو بي جواب بذارم ... من براي خراب کردن اين وصلت بايد ميدونستي من آدمي ني 
 هر کاري ازم بر

 . مياد ... پس بهتره براي اينکه مجبور نشم ...بهار رو توي اين دعوا وسط نکشم ...خودت کنار بکشي 

 : آرشام با شنيدن تهديد جديدش خروشيد و فرياد زد 

 .... تو غلط ميکني بخواي بهار و تهديد کني ... مگه از روي جنازه ي من رد بشي - 

 : کيان با خشم فرياد زد 

 . الزم بشه مطمئن باش رد ميشم - 

 : آرشام او را به عقب هل داد و گفت 

نامرد حاضر بودي اون حاال فهميدي فرق منو تو چيه ....من حاضرم بميرم اما از دستش ندم ...اما توي  - 
زير دست باباش بميره ، اما تو به خواسته هاي ديگه اي که داشتي برسي ... اسم بهار براي دهن تو خيلي گنده 

 ...است عوضي

 : کيان با چشمان سرخش زل زد تو چشمان خاکستري آرشام و گفت 

کاري ميکنم همين لقمه ي بزرگ ..خودش با التماس بيوفته به پام تا براي حفظ آبروش ،برم  - 
 ...خواستگاريش

 ......... بهت قول ميدم کاري کنم دست تو يکي ديگه بهش نرسه و حسرت بهارو 
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. نعره خون آرشام از اين همه پستي و بي پروايي به جوش آمد و با مشتي محکم دهان او را بست  
 . کشيد

 . خفه شو عوضي .. اسم بهار هم حرمت داره .. دهن کثيفتو ببيند - 

با يورش کيان به آرشام زد و خورد شروع شد . از صداي داد و فريادي که تازه به هوا برخاسته بود ،  
 همه از پذيرايي بيرون

 . آمدند 

 ... وا براي جدا سازي آن دو بلوايي به پا شد ديدنيبا جيغ بهناز و آرميتا و رفتن مردان به وسط دع 

بهار در کمال نا باوري و حيرت با چشماني تار که با اشک مزين شده بود ،دستش را روي دهان نيمه  
 بازش گذاشته

 . بود تا جيغ نکشد 

کيان در ميان دعوا فهميد هر چه کند زورش به آرشام نميرسد . دستش داخل جيبش فرو رفت و زماني  
 . که ديگران آرشام را کنار کشيدن به سمتش يورش برد .صداي آخي شنيده شد

عقب کشيدن ناگهاني کيان و سکوت مرگباري که بطور ناگهاني بر فضا حاکم شد... همه ي نگاهها را  
 .آرشام چرخاند ...ترس ميان ديدگان همگي پرسه ميزد وقتي دستانش را روي پهلوي خونينش ديدندبه سمت 

 . بهار با ديدن خوني که لباس سفيد او را رنگين کرده بود . توي استخري از يخ فرو رفت 

 : زانوانش خم شد و به زمين بوسه زد و ناله کنان گفت 

 ... خدايا نه .... نه - 

صداي فريادها به آني باال رفت و کيان با بهت عقب رفت . در حالي که با ترس به شيون و زاري آرميتا  
 . و عزيز نگاه ميکرد

 : دستان خونينش را رو به بهار گرفت و با بهت گفت 

 . تقصير خودش بود بهار ... اگه کنار ميکشيد اين جور نميشد - 

 : بهار از ته دل ضجه زد 

 ... آرشام ... خدايا نه - 

کيان با ديدن وضع در هم و برهم فرار را بر قرار ترجيح داد و از معرکه بيرون رفت . آرمان با صورتي  
 خيس از عرق و

رنگي پريده در حالي که دستش روي چاقويي که به پهلوي پسرش وارد شده بود ، نشسته بود ... به  
 بهرام اشاره کرد و
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 : با فرياد گفت 

 . برو ماشينو روشن کن بهرام تا دير نشده - 

بهار با سرماي شديدي که در سرش حس ميکرد لحظه اي چشمانش را از روي صورت رنگ پريده و  
 . خيس از عرق آرشام برنداشت

شيد . قلبش نگاه آرشام به او افتاد . شعله هاي عشق آن خاکستري هاي زيبا وجود بهار را به آتش ک 
ديوانه وار ميکوبيد .وقتي آرشام با کمک دست پدرش و بهروز از کنارش گذشت ، قلبش را به چنگ کشيد و 

 .. پلکهايش را روي هم گذاشت

 .خدايا نه .. خودت کمک کن - 

 . اشکش مانند رود به جريان افتاد و روي زمين افتاد 

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

 ارستان نشسته بودند . آقاجون کنار جمشيد خان نشسته بود و او را دلداري ميداددر سالن انتظار بيم 

. 

تنها کساني که نيامده بودند بهناز بود و زن عمو بهروزش ... بهناز حالش خراب شده بود و زن بهروز  
 هم براي مراقبت از او

 . در باغ مانده بود 

 . احمد هم کنار بهروز و بهرام نشسته بود و مدام تسبيحش را دانه دانه ميچرخاند و زير لب دعا ميکرد 

بهرام کنار عزيز و سمت ديگر عزيز هم بهار نشسته بود . همه نگران بودند تا خبري از اتاق عمل به  
 . گوششان برسد

بود . بهار از نگراني حتي جرات رفتن به پيش آرميتا آرمان آنجا بود و آرميتا هم در اورژانس بستري شده  
 . را هم نداشت

 . ميترسيد خبري برسد و او نشنود 

 : جمشيدخان مدام روي دستش ميزد و ميگفت 

 ... تقصير من شد ... ايکاش به آرمان اصرار نميکردم ... اگه عجله نميکرديم اين طور نميشد - 

 ... خدايا بچه مو از خودت ميخوام ... خدايا جلوي پسرم روسياهم نکن ... ديدي چي شد جعفر ؟ 

 ... ديدي خونه خراب شدم ؟... خدايا چکار کنم 

 . آقاجون دستش را روي شانه اش گذاشته بود و او را دعوت به آرامش ميکرد 

يني نبود ... خدا خودش کمکمون ميکنه ... از خدا تقصير تو نبود جمشيد ... اين اتفاق قابل پيش ب - 
 . نااميد نشو
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 . از حرفهاي دوبرادر خنجري به قلب بهار ، که در صندلي رديف پشت آنها نشسته بود ، فرو ميرفت 

درد داشت وقتي از زبان پدربزرگش شنيده بود ؛ آرشام بخاطر به دست آوردن دل او به پدرش پافشاري  
 کرده بود که

 .زودتر مراسم خواستگاري را انجام دهند 

خون به جگر شده بود وقتي آرشام را در آن حال ديده بود . دنيا برايش تيره و تار شد وقتي خونهايي  
 که از پهلويش

 . روي زمين چکه کرده بود را ديده بود . تازه فهميده بود چقدر برايش مهم و عزيز است 

هر ثانيه از خدا خواسته بود يا او را نجات دهد يا جان خودش را بگيرد . تحمل ديدن مصيبتي از اين  
 . نوع را نداشت

 . پوست لبش به زير دندان هايش تکه تکه کنده شده بود و به خون نشسته بود 

 . دندانقدر انگشتانش را در هم تابيده بود که بند بند انگشتانش از درد جيغ ميکشي 

 با آمدن آرمان.. از راهرويي که به طبقات بااليي که به اتاق عمل راه داشت ، همه با شتاب از جا پريدند 

. 

 : به لبهاي آرمان خيره شدند و بهرام با نگراني شديد توانش را جمع کرد و به نيابت از همه پرسيد 

 چي شد آرمان ؟ - 

 : آرمان دانه هاي درشت عرق را از روي پيشاني پاک کردو گفت 

خدا رو شکر از اتاق عمل اومد بيرون ... االن بردنش تو اتاق مراقبت هاي ويژه ... خون زيادي از دست  - 
 . داده بود

 ... خدا رو شکر به موقع رسيديم 

 : آقاجون با صدايي لرزان گفت 

 .خوبه ؟االن حال عموميش  - 

 : آرمان سري تکان داد و گفت 

 . بد نيست ... اما مجبور شدند يکي از کليه هايش رو در بيارن ... داغون شده بود - 

 : جمشيد زد پشت دستش و ناليد 

 ... واي ... خدا لعنتت کنه کيان که بچه مو اول جووني ناقص کردي - 

 : آرمان با خستگي زياد و ناراحتي گفت 



 

 
432 

بهتره شما هم برگرديد خونه ... فعال نميذارند کسي ببينتش ... تا فردا بعد از ظهر اگه به بخش منتقل  - 
 شد . خبرتون

 . ميکنم 

 ... بهار با ترس به دايي خود خيره بود . شرم داشت در چشمانش نگاه کند و خواهشش را مطرح کند 

اما تا آرشام را نميديد وخيالش راحت نميشد، نميتوانست آرام بگيرد. عزيز را کنار کشيد و آرام کنار  
 : گوشش گفت

 . عزيز جون يه کاري ميکني دايي منو ببره باال تا ببينمش - 

 : عزيز از روي درماندگي نگاهش کرد و گفت 

 به چه رويي برم باهاش حرف بزنم ؟کيان همه ي ما رو شرمنده ي داييت کرد ...  - 

 عزيز؟ - 

 .حال نزار بهار پيرزن را تسليم کرد 

 ... باشه گلم - 

به سمت آرمان رفت و با صداي آرامي تقاضاي بهار را عنوان کرد . آرمان در ميان جمع نگاهش روي  
 چهره ي رنگ پريده ي

 . بهار ثابت ماند ...در حالي که از اين درخواست کالفه بود . سري تکان داد 

بهار از نگاه غمگين دايي خود شرم داشت و فراري بود . سرش را پايين انداخت . وقتي عزيز کنارش  
 : ايستاد گفت

 . ک ريختيبرو ولي زود برگرد ... اشکاتو هم پاک کن ... ديگه چشم برات نمونده از بس اش - 

 : بهار با گامهاي لرزان به سمت آرمان رفت و همانطور که سرش پايين بود گفت 

 ...... منو ببخشين دايي ... آرشام ... بخاطر من - 

 : گريه امانش نداد . آرمان پوفي کرد و دستش را پشت کتف او گذاشت و گفت 

بريم ببينش تا آروم بشي ... توي اين ماجرا خيليا دخيل بودن که سهم تو کمتر از بقيه ست ... بجاي  - 
 اين گريه ها دعا

 . کن اعمال حياتيش همينطور تا فردا ثبات داشته باشه 

 : بهار را همراه خود به سمت اتاق مراقبت هاي ويژه برد ... بهار با نگراني گفت 

 ال آرميتا چطوره ؟دايي ح - 
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خوبه با سرم و آرامبخشي که براش زدم خوابش برده ... دارم از پا ميوفتم ... هر دوتا بچه م دارن  - 
 جلوي چشمم

 . بال بال ميزنن 

 : دوباره اشک هاي داغ روي گونه ي خشکيده از شوري راه باز کرد . با بغض گفت 

... ايکاش مرده بودم و اين روزها رو نميديدم ... قول ميدم همينکه همه ي اين اتفاق ها بخاطر منه  - 
 حال آرشام خوب

بشه ديگه جلوي چشمش هم نباشم ... قول ميدم از زندگيش برم بيرون تا به آرامش برسين ... همه  
 تون دارين

 . بخاطر وجود من عذاب ميکشين 

آرمان ايستاد . بهار هم ايستاد . آرمان نگاه سرشار از غمش را در صورت تکيده و رنجور خواهر زاده اش  
 : چرخاند و گفت

ديگه اين حرفو نزن ... آرشام با تمام وجودش تو رو دوست داره ... اگه اين طور نبود... محال بود من  - 
 اجازه بدم براي

د از خدا تو تنها کسي هستي که ميتوني به آرشام زندگي بدي ... اون بخاطر خواستگاري اقدام کنه ... بع 
 تو جون

خودشو کف دستش گذاشت و به تهديد کيان اهميت نداد ... گناه اين کار فقط و فقط به پاي کيان  
 ... نوشته ميشه

 ... يد چنين غلطايي بکنهاونم من ميدونم وکيان ... وقتي افتاد تو هلوفتوني حالش جا اومد ميفهمه نبا 

 : دوباره به راه افتاد و گفت 

 . فقط از پشت شيشه ميتوني ببينيش - 

پشت در شيشه اي توقف کردند . آرشام با رنگي پريده و لبان خشکيده با لوله هايي که در دهان و بيني  
 اش گذاشته بودند

 . روي تخت خوابيده بود . دل بهار برايش پر ميکشيد . دست و پايش به لرز افتاد 

دستانش را روي دهان گذاشت تا صداي ناله قلبش را کسي نشنود . اشکش با صداي هق هق خفيفي  
 . کاري شد

ه کرد و او شانه هاي افتاده و لرزانش دل آرمان را سوزاند . دلسوزانه دستش را روي شانه هايش حلق 
 . را به خود فشرد

 . گريه نکن بهار ... فقط بدون خيلي دوستت داره ... بخاطر تو حاضر بود هر کاري بکنه - 
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 ... من ارزش اين کار اونو نداشتم دايي - 

چرا داشتي عزيزم ... درسته يه زماني من مخالف اين وصلت بودم اما وقتي از تمام ماجرا با خبر شدم  - 
 فهميدم خيلي

براي آرشام با ارزشي که حاضره بخاطر تو از منم بگذره ... پسري که تا به االن رودر روي من نايستاده  
 بخاطر داشتن

يره و خودشو گم و گور ميکنه ... اين يعني اين دنيا بدون تو براش تو تهديدم کرد اگه نيام خواستگاري م 
 .. معنا نداره

سعي کن وقتي حالش خوب شد بيشتر بهش نزديک بشي ... دوري از تو عذابش ميده ... بيقرارت  
 ... شده

چشم دلش  بهار از غصه صورتش را بين دستانش پنهان کرد . سخت بود منظره ي روبرو را ببيند ... اما 
 از ديدن سير

 . نميشد 

 . دستانش را برداشت و دوباره به صورت آرام او خيره شد 

 ... دايي ميشه کاري کنين تو بيمارستان بمونم - 

 . نه ... ميدونم بهرام تو اين جور موارد حساسه ... نميخوام برات مشکلي پيش بياد - 

دايي قول ميدم بابامو راضي کنم ... دوست دارم وقتي بهوش مياد زودتر از همه ببينمش ... تورو خدا  - 
 . نه نيارين

 : آرمان با ناراحتي سرش را پايين انداخت و گفت 

 . اگه اين طور آروم ميشي و قول بدي انقدر گريه نکني ... باشه ترتيبش رو ميدم - 

سانه اي به داييش کرد و دوباره به حرکت دستگاهي که اکسيژن را به ريه هاي آرشام بهار نگاه قدرشنا 
 . ميرساند خيره شد

چقدر در اين چند ساعت خدا خدا کرده بود که او سالم از اتاق عمل بيرون بيايد . چقدر ميترسيد که  
 آرمان را با چهره ي

 .. نااميد و شانه هاي افتاده ببيند و بشنود همه چيز تمام شده 

 . در آن چند ساعت تمام ترسهاي دنيا را به يکباره تجربه کرده بود 

 ... چيزهايي که تا به حال فکر کردن به آن را قدغن کرده بود ، به ذهن و قلبش تاخته بودند 

يش پررنگ شده است . بطوري که بارها از خدا خواسته بود نميدانست تا اين حد وجود آرشام در زندگ 
 جان او را بگيرد
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و به عمر آرشام اضافه کند . آنقدر در آن ساعتهاي مالل آور به سختي نفس کشيده بود که تا خفگي  
 . راهي نمانده بود

خون ميچکيد از قلبي قلبش با هر طپش هزاران بار نام آرشام را در گوشش فرياد ميکشيد و هزاران بار  
 که تمام خواسته اش

 .. پسري بود که االن زير کلي دستگاه در حال نفس کشيدن بود 

 تمام وجودش در وجود همان کسي خالصه شده بود که توي صورتش نگاه کرده بود و گفته بود ؛ 

 « من هيچ عشقي به تو ندارم«....» بود و نبودت برام مهم نيست  » 

وخدا چه سخت او را تنبيه کرده بود تا بفهمد چه گفته و چطور دلي را شکسته که در اين مدت مرهم  
 زخم ها و دردهايش

 . شده بود 

 ... ناسپاس شده بود . اين خوي جنگندگي او باعث چنين اتفاقي شده بود 

شود . به پرستاري خيره شد که با شروع رفت و آمد کادر بيمارستان . چشمان پف کرده و پردردش را گ 
 از اتاق آرشام بيرون

مي آمد ... دستي روي صورتش کشيد و از روي صندلي فلزي برخاست .بدنش خشک شده بود و ناله  
 استخوانهايش به

 . هوا رفت 

 ببخشيد خانوم پرستار حال بيمار ما چطوره ؟ - 

 : پرستار با مهرباني به صورتش نگاهي کرد و گفت 

خدا رو شکر همه چيز خوبه ... معلومه قوه و بنيه ي خوبي داشته ... ميدوني اگه عضله هاي محکمي  - 
 نداشت ممکن بود

 ... جراحتش عميقتر باشه ؟ 

 : دستان بهار از ترس روي گونه هايش نشست و با بهت گفت 

 جدي ؟ - 

آره عزيزم ... نگران نباش االن که اينو گفتم براي اينه که نصف شب بهوش اومد و با مسکن خوابيده  - 
 ... خيالت راحت

 ... تا چند ساعته ديگه منتقل ميشه به بخش 

 . ممنون - 
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ش بهار ذوق زده به سمت شيشه رفت .به نفس کشيدنهاي آرام و يکنواخت او تماشا کرد . از ته قلب 
 . خدا را شکر کرد

 . از ذوق زياد اشکش سرازير شد 

 : پرستار از ديدن حال او لبخندي زد و گفت 

 زنشي ؟ - 

 : بهار با تعجب برگشت و گفت 

 . نه - 

 نامزدشي ؟ - 

 : بهار مانده بود چه جوابي بدهد . بدون اراده گفت 

 . اومده بود خواستگاريم اينطور شد - 

 : پرستار که موضوع برايش جالب شده بود . با هيجان گفت 

 حتما رقيب عشقي داشته ... واي نگو که از اين مثلثاي عشقي هنوزم وجود داره ؟ - 

 : بهار سکوت کرد . پرستار دستش را روي بازوي او گذاشت و با ذوق گفت 

 ... خوشبخت باشين . اين جور مردا تو اين دوران خيلي کم پيدا ميشن ... قدرشو بدون - 

 . ميدونم - 

 . پرستاري سري تکان داد و رفت 

 ********** 

بعد از انتقال آرشام به بخش ، آرمان به سمت بهاري رفت ، که مظلومانه بيرون اتاق ايستاده بود و در  
 ن کارانتظار تمام شد

 . پرستاران بود 

 حالت چطوره بهار جان ؟... آروم شدي ؟ - 

 : بهار نگاه قدرشناسانه اي به او کرد و آرام گفت 

 !ممنون دايي... مگه ميتونم آروم باشم وقتي آرشام بخاطر من روي اون تخت خوابيده ؟ - 

 .. اما تو مقصر نبودي - 

بودم دايي ... بودم ... اگه رفتارم با آرشام خوب بود و اونو تحريک نميکردم شايد اين اتفاقات نمي  - 
 ... افتاد
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 . هق هق گريه امانش نداد و دستان لرزان و سردش، صورتش را در بر گرفت 

ينان قسم بخوره هر کس ممکنه اشتباهاتي در زندگيش بکنه ... غير ممکنه کسي رو پيدا بکني با اطم - 
 من تا حاال اشتباه نکردم

 ... اگه قسم خورد بدون احمقه 

 ... نفس عميقي کشيد و ادامه داد 

احمقه چون خودش هم متوجه اشتباهش نشده ... باز خوبه که تو فهميدي اشتباه کردي و ميتوني  - 
 براي جبرانش کاري انجام

بدي ... کسي که انکار کنه هيچ گامي هم براي جبران اشتباهش برنميداره ... مثل کيان که خودشو  
 ... محق ميدونه و همه رو گناهکار

 . بهار با ترديد نگاهش را به صورت درهم و ناراحت داييش سپرد و لب زد 

 ...دايي ميخواي ازش شکايت کني ؟ - 

 : شيد و گفتآرمان دستي درون موهايش ک 

نميدونم چه کار کنم که هر کاري کنم تف سرباالست و روي صورت خودم ميشينه ... آرميتا با اين  - 
 ... همه پستي و رذلي کيان

هنوز اميد داره بعد از ازدواج تو و آرشام ...بخاطر بچه ش برگرده سر زندگيش ... از طرفي با کاري که  
 .. کرده اگه اقدامي نکنم

پررو ميشه و فکر ميکنه صاحب حقه و ازش ترسيدم ... نميدونم چه کار کنم ... کيان مرد زندگي بشو  
 نيست ... اگه بود با

کار ديشبش تمام پلهاي پشت سرش رو خراب نميکرد ... چه کنم که آرميتا هنوز ميخواد به خودشو  
 ودلش نويد برگشتنشو

 ... بده 

ر اتاق نگاه کرد . دو پرستار از آن خارج شدند . دلش براي رفتن به اتاق ثانيه شماري بهار با ناراحتي به د 
 . ميکرد

 ......... دايي فکر کنم االن بذارن بريم تو ... شما که راحتين - 

 : آرمان به ميان حرفش پريد و گفت 

شش بموني البته اگه بابات شيطونک بخاطر اينکه تو راحت باشي اتاق خصوصي گرفتم که بتوني پي - 
 ... بذاره و منو نکشه

 . لبخند کمرنگي از اين شوخي آرمان روي لبانش نقش بست 
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دست آرمان روي کمرش قرار گرفت و او را با خود به سمت اتاق کشيد . بهار بي قرار از اين روبرويي  
 دستان سردش را

 . در هم قفل کرد 

وارد اتاق شدند . با صداي پاي آنها آرشام که چشمانش را بسته بود، پلکهايش را گشود . دل بيتاب  
 بهار با ديدن لبان سفيد و ترک خورده

و چشماني که هاله اي قهوه اي دورش نشسته بود به طپش افتاد ... اشک در چشمانش حلقه زد و  
 بغض راه نفسش

 . را بست 

 : آرشام رفت و روي صورتش خم شد و پيشاني پسرش را بوسيد و گفت آرمان به سمت 

 . پهلوون من چطوره ؟... دردت زياده - 

آرشام چشمانش روي صورت بهار ثابت مانده بود . با حرف پدرش نگاه از بهار گرفت . گلويش خشک  
بود و توان حرف زدن نداشت . نفس عميقي کشيد . دردي در قسمت پهلويش پيچيد و اخمهايش را درهم 

 . کشيد

شت . خيس کرد و روي با اشاره به لبهايش کلمه ي آب را لب زد . آرمان دستمالي از کنار تخت بردا 
 لبان خشک و

 ... ترک خورده اش کشيد 

 حالت تهوع نداري ؟ - 

 . آرشام با بستن چشمانش جواب مثبت داد 

 . عاديه پسرم ... زمان بيهوشيت طوالني بوده ... اين از عوارض داروي بيهوشيه - 

 : آرمان با ديدن نگاه بيقرار پسرش به سمت بهار ، دست آرشام را فشرد و گفت 

االن گلوت خشکه نميتوني حرف بزني ... من ميرم دوباره برميگردم اگه درد داشتي با زنگ باالي سرت  - 
 . خبر بده

 . آرشام چشم بست و با تکان لب ممنون گفت 

ي صندلي نشست . اشک مانند چشمه ي خروشان ميخروشيد و دل آرمان رفت و بهار کنار آرشام رو 
 آرشام را بيشتر به زنجير

 . ميکشيد با آن چشمان ملتهب و ورم کرده 

 .......ببخشيد ... همه ي اين بالها بخاطر من سرت اومده ... بخدا من ارزش نداشتم که بخ - 
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آزردگيش را نشان ميداد او را ساکت کرد . با همان  دستان آرشام روي دستش قرار گرفت و با نگاهي که 
 لبان خشک به

 : زحمت گفت 

 خوبي ؟ - 

بهار هق هق گريه اش بيشتر شد . آرشام ناراحت از اين حال بهار دستش را باال برد و اشک جاري  
 شده روي صورتش را

 . پاک کرد و با صدايي خش دار ناليد 

 . گريه نکن ... بهارم - 

بهار از اين همه مهرباني و محبتي که در نگاه و کالم آرشام بود حالش بدتر شد و معذرت خواهي کرد  
 . و از اتاق بيرون رفت

دلش از درد در حال ترکيدن بود . خودش را لعنت ميکرد که چرا حرفهايي به او زده بود که او را به اين  
 . حال ببيند

بعد از دقايقي که اشکش خشک شد . به سرويس بهداشتي رفت و صورتش را شست . نگاهي در آينه  
 کرد و با ديدن

 : چهره ي ورم کرده و بيني و پلکهاي سرخ پوز خندي زد و گفت 

 . با اين قيافه هر مريضي باشه سکته ميکنه واي به حال آرشام - 

نفسش را پر صدا بيرون داد و از دستشويي خارج شد . به اتاق برگشت . آهسته گام برميداشت .  
 آرشام چشمانش

 . را بسته بود 

 . کنارش ايستاد . به محض ايستادنش چشمان آرشام باز شد . لبخند روي لبان آرشام نقش بست 

کرد . دستمال خيس را دوبار روي لبان خشکش  بهار با ديدن ترک روي لبش همان کار آرمان را تکرار 
 گذاشت وقطرات آب

 . با فشاري کمي راه گلويش را تر کرد 

روي صندلي نشست و با نگاهي بيقرار به چشمان خاکستري که برعکس هميشه خيلي مظلوم به نظر  
 . ميرسيد خيره شد

 ... من ... بايد - 

هول شده بود و نميدانست چگونه منظورش را برساند . آب دهانش را قورت داد اما قبل از آنکه او  
 ..حرفش را ادامه دهد
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 : آرشام با صدايي گرفته و خش دار گفت 

 وقتي دوستم نداري .... چرا گريه ميکني ؟ - 

 نشست و آن را فشار داد دوباره چشمه ي اشکش شروع به جوشيدن کرد . دست آرشام روي دستش 

. 

 ...نگفتم که ... دوباره ... گريه کني - 

 : بهار هق هق کنان گفت 

 ... ببخشيد ... نميخواستم اين بال سرت بياد ... تقصير من شد - 

 . آرشام دستش را رها کرد و روي لبانش گذاشت و او را دعوت به سکوت کرد 

 ... اگه ... گريه کني ... ميگم ... بابا ببرتت بيرون - 

 : بهار سريع اشکش را پاک کرد و گفت 

 .. باشه ... گريه نميکنم - 

 . خوبه ... دختر خوب - 

 درد نداري؟ - 

 : آرشام نگاهش را عميق به چشمان خيس و مژگان فر خورده و تابدارش ، داد و گفت 

 ...تا وقتي ... تو باشي ...دردي نيست ...که نشه تحمل کرد ...براي هميشه ميموني ؟ - 

بهار سرش را پايين انداخت . شرم داشت از اين همه ابراز عالقه اي که ميديد و هيچ عکس العملي  
 . نشان نميداد

 .تنها راهي که ميتوانست عالقه اش را نشان بدهد را انجام داد 

 : ش را روي دست آرشام گذاشت و فشاري داد . به چشمان ش خيره شد و گفتدست 

 ... اگه با اين اتفاقات باز هم منو بخواي - 

 . نفس در سينه اش حبس شد ه بود ... به زحمت نفسش را رها کرد و ادامه داد 

 ... من هميشه هستم - 

 . آرشام گوشه ي چشمش جمع شد وتيز نگاهش کرد 

 حس ميکني ... به من مديوني؟ - 

 : بهار با بهت چشمانش را تا انتها باز کرد و گفت 

 . نه ... نه - 
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 ....اما تو گفته بودي دوستم نداري... چي شد از ديشب - 

 : بهار دستش را روي لبان او گذاشت و گفت 

 ... بگم غلط کردم راضي ميشي - 

 . آرشام با حالي که درد را ميشد در صورتش ديد ابرويش را به عالمت نه باال داد 

 : بهار با شرم و خجالت گفت 

اصال بگم دروغ گفتم باور ميکني ؟... بخدا ناراحت بودم يه حرفي زدم ... بعد از رفتنت پشيمون شدم  - 
 ... تا ديشب همش منتظر بودم ببينمت تا بهت بگم ... اما تو نيومدي..

آرشام چشم روي هم گذاشت و با نفسي که پردرد بيرون ميداد دستش را به سمت زنگ برد . بهار با  
 نگراني خودش زنگ را

 : فشرد و دستش را گرفت و گفت 

 درد داري ؟ ... پس چرا زودتر نميگي ؟ - 

 ... نميخوام بري - 

 .. نميرم .. قول ميدم کنارت باشم - 

 : پرستار وارد شد و گفت 

 چي شده ؟ - 

 : بهار گفت 

 . خيلي درد داره ... نفسش بند اومد - 

 : پرستار با آمپولي که از جيبش در آورد نگاهي به سرم کرد و گفت 

ياد از اين مسکنا برات تزريق کنم ... تا برات مسکن ميزنم ... تا چند ساعت ميخوابي اما نميتونم ز - 
 فردا با اين مسکنا ميشه

 .. آرومت کرد اما از فردا بايد تحمل کني ... چون مسکنت ضعيفتر ميشه 

 : آرشام چشم آرومي گفت و پرستار آمپول را وارد سرم کرد . به بهار نگاهي کرد و گفت 

 ... خيالت راحت شد - 

 : به چشمانش اشاره کرد و گفت 

 ... از ديشب خودتو کشتي انقدر گريه کردي - 

 : بهار لبخندي زد و گفت 
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 . دست خودم نيست - 

 : پرستار رو به آرشام کرد و گفت 

نامزدت خيلي دوست داره ها ... از ديشب پشت در اتاقت نشسته بود و اشک ميريخت ... بايد بعدا  - 
 .براش جبران کنيا

 : خودش لبخندي به حرف خودش زد و گفت 

 . من ميرم تا خوابش نبرده بتونين حرفاتونو بزنين - 

انه هاي درشت عرقي که روي پيشاني آرشام چشمکي به بهار زد و از اتاق بيرون رفت . بهار با ديدن د 
 نشسته بود

 . دستمالي برداشت و پيشانيش را خشک کرد 

آرشام که از شنيدن حرف هاي پرستار در دلش قند آب ميکردند لبخندي زد و در حالي که بهار دستش  
 را روي پيشاني

 . او ميکشيد مچ دست بهار را در دستش گرفت و لب زد 

 . خيلي دوستت دارم - 

 : بهار مات لبهايش شد و بعد از مکثي گفت 

منم دوستت دارم ... خيلي زياد.. اونقدر که خودم هم باورم نميشه ... نميدونم کي انقدر برام عزيز  - 
 . شدي و خودم نفهميدم

 . اما ميدونم انقدر دوست دارم که نميخوام بي تو زنده بمونم 

 . لذت چشمانش را بست و نفهميد چه زمان خواب بر او مستولي شد آرشام با 

 . بهار بعد از مطمئن شدن از خواب بودن آرشام نفس راحتي کشيد . خدا را در دل شکر کرد 

از اتاق خارج شد و از طريق راه پله به طبقه ي پايين رفت . وضو گرفت و وارد نماز خانه شد . ديگر جاي  
 ... تعلل کردن نبود

 . بايد از خدايي که آرشامش را از خطر مرگ نجات داده بود تشکر ميکرد 

سجاده نشسته بود و ذکر  دو رکعت نماز شکرانه به جاي آورد . نماز ظهر و عصرش را ادا کرد . کنار 
 .... ميخواند

از زماني که پدرش بار اول کارش به بيمارستان کشيده شد . خدايش پررنگتر شده بود . مدتها بود تمام  
 خواسته هايش



 

 
443 

را از او ميخواست و به خود او زمام امور زندگيش را سپرده بود . وچه راضي بود از اين بي همتاي  
 ام سختيهااليتناهي که در تم

 ... کنارش بود و باعث شده بود از شکستنهاي پياپي در امان بماند 

دستش را به صورتش کشيد و چادر را تا کرد گوشه ي نماز خانه گذاشت . به جان کسي که آن چادر را  
 در آنجا گذاشته بود

 . دعاي خيري کرد ... دلش هواي آزاد ميخواست 

وارد حياط بيمارستان شد . نگاهي به اطراف انداخت آفتاب گرم تابستاني صورتش را سوزاند . به نيمکتي  
 که زير سايه ي

 . درختي قرار داشت نگاه کرد . دختري در حال حرف زدن با گوشي روي آن نشسته بود 

بعد از پايان تماسش از روبروي دختر ايستاد . اجازه گرفت و گوشه ي ديگر نيمکت نشست . دختر  
 کنارش بلند شد و به

 . طرف ساختمان بيمارستان رفت 

 . هرم گرما با نسيم ماليمي به صورتش خورد . چشمانش را بست و هواي تازه را به ريه هايش سپرد 

چشمانش را باز کرد و به طبقه اي که آرشام در آن بستري بود چشم دوخت . با چشم پنجره ها را  
 يشمرد تا بداندم

 . کدام پنجره ، پنجره ي اتاق اوست 

 زنده س؟ - 

از ترس هين بلندي کشيد و از جا پريد . به پهلو چرخيد و با ديدن چهره ي در هم و آشفته ي کيان  
 اخم هايش را در هم

 : کشيد و با غيظ گفت 

 خدا رو شکر بله ... چه جوري روت شد بيايي اين جا ؟ - 

 ... اومدم ببينم حالش چطوره !... باور کن نميدونم چرا کار به اينجا کشيد - 

واقعا هنوزم نميدوني چرا کار اون به اينجا کشيد؟ ... خجالت نميکشي بعد از اين همه گند کاري بازم  - 
 پيدات شده ؟

 ... بهار عالقه ي تو منو ديوونه کرده - 

هيس ... حرف بيخود نزن کيان ... حرفي که باعث خنده م ميشه همينه ... تو فقط روي دنده ي لج  - 
 ... افتادي
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درست مثل پسربچه هاي دوساله... که اسباب بازيشونو يکي برداشته و ميخوان با وحشي بازي پسش  
 . بگيرن

 : کيان مستاصل و درمانده گفت 

 ... ر... اسباب بازي کدومه ... تو عشقمي ... عمرميتو همه ي وجودمي بها - 

خفه شو کيان ... هيچ کدوم اينايي که گفتي برات نبودم ... اگه بودم به چيزاي بي ارزشي منو  - 
 .... نميفروختي

غلط کردم ... اگه تو راضي باشي جلوي همه ي فاميل به پات ميوفتم و عذر خواهي ميکنم ... فقط تو  - 
 . فرصت بدهبهم 

 ... حتي ميرم دست پسرداييتو ميبوسم 

بهار از جا برخاست با درد نگاهش کرد . روزي داشتنش ، تمام آرزويش بود اما حاال !! حتي عذاب  
 وجدان داشت

 . بخواهد با او همکالم شود 

 ...! زن بيچاره ت از ديشب زير سرمه ... يخورده انسان بودي ميرفتي حال اونو ميپرسيدي - 

 .......... بهار بخاطر اينکه با من لج کني - 

 : بهار با خشم نگاهي به صورتش که درماندگي در آن به چشم ميخورد کرد و آرام گفت 

. ديگه هيچي جز اون برام مهم نيست ... برو و خودتو از دوستش دارم ... خيلي بيشتر از تو کيان .. - 
 . زندگي من بکش بيرون

 . رو برگرداند و يک قدم از او فاصله گرفت . صداي پر از بغض کيان پايش را ميخکوب کرد 

به خدا ميميرم بهار... اگه از دستت بدم ... بخدا وقتي ببينم دستش به دستت خورده قلبم از حرکت  - 
 ايسته ... رحم مي

 ... کن بهم 

من بد کردم درست ... تو بد نبودي و نيستي ... بخاطرت شکستم بهار ... خوار شدم ... ولي به مردنم  
 . راضي نشو

هق هق کيان قلبش را به درد آورد .کيان جزئي از خاطرات گذشته ي او بود . پسري بود که سالها زير  
 چتر حمايتش

 ... زندگي کرده بود و رشد کرده بود . دلش نميخواست ناگهاني بد شدن و گذشتن را 

 . به سمتش چرخيد . با ديدن چشمان اشک آلودش ، اشک در چشمانش حلقه زد 
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مطمئن باش نميميري ... تو يه سال پيش منو از دست دادي ... ميبيني که زنده موندي ... فکرت و  - 
 يعوض کن و به زندگ

خودت بچسب ... باور کن تمام قلبم از وقتي رفتي از وجودت خالي شد ... لج کردن نيست ... من  
 عاشق آرشامم ... پس

 ... خودتو گول نزن ... تو هم خيلي وقته منو از قلبت بيرون کردي 

 : با بغض ناليد 

زماني که دست آرميتا رو گرفتي و منو توي چاه بدبختي رها کردي ... وقتي ضجه ها و اشکامو نديدي  - 
 و روبروي من دست

آرميتا رو گرفتي تو روي اون خنديدي ... برو کيان ... تو رو به اون خدايي که ميپرستي برو و بذار منهم  
 در کنار آرشام به

ستش دارم ... اگه به دروغ هم ادعاي دوست داشتن منو داري برو... بذار آرامش برسم ... بفهم که دو 
 در کنار اون کسي که

 . دوستش دارم خوشبخت بشم 

گام هايش را تند کرد و از او فاصله گرفت . صداي بهار بهار گفتنش را ميشنيد و اشکش روي گونه  
 . هايش جاري ميشد

چراهاي زيادي در ذهنش شکل ميگرفت . چرا روزگار اين چنين با آنها بازي کرده بود؟ چرا کيان بازي  
داده بود و بازي خورده بود؟ چرا نميخواست باور کند بدون او هم ميتواند زندگي کند؟ چرا ديگر با ديدنش حال 

 خوبي نداشت !!چرا ديدنش

چرا بايک نام پايان گرفت ... آن هم آرامشي بود که از سيستم عصبيش را بهم ميريخت!! تمام آن  
 . وجود آرشام و نامش ميگرفت

حس ميکرد حتي فکر کردن و به زبان آوردن اسمش هم برايش دلنشين و لذت بخش است ... چيزي  
 که با وجود کيان به اين

 . صورت تجربه نکرده بود 

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

ستراحت کن ... ميترسم بابات بفهمه هنوز هيچي نشده دخترشو اين طور اسير بهار جان برو خونه ا- 
 کرديم ... دخترشو به

 . داداشم نده 

 : خنده روي لبان آرشام و بهار نقش بست . آرشام دست بهار را گرفت و به خواهرش نگاه کرد و گفت 
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دواي درد من همينه ... بابا با بهرام خان حرف زده و اجازه شو گرفته ... مگه اينکه خود بهار خسته  - 
 . باشه و بخواد بره

 : بهار با لبخند گفت 

من که کاري نکردم بخوام خسته باشم ... آرميتا جون تو برو تو اتاقت کمي استراحت کن . برات خوب  - 
 .. پا بمونينيست با اين حالت روي 

 ... خيالت که راحت شد ... ديدي که داداشت حالش خوبه ... برو تا باليي سر اون کوچولوت نيومده 

 : آرميتا دستي روي شکمش کشيد و گفت 

اين بچه هم مثل خودم سخت جونه ... دکتر ميگفت خواست خدا بوده با اون فشار روحي و رواني  - 
 ... بچه مونده

 . رده دنيا چه جاي تحفه ايه ميترسه عقب بمونهفکر ک 

 : آرشام اخم کرد و گفت 

آرميتا مراقبش باش . اون هديه ي خداست ...اين چرت و پرتا رو نگو ... اين حساي بد به بچه منتقل  - 
ميشه اونوقت که دنيا بياد تاثير منفيشو رو بچه ميبيني ... برو آبجي ... برو استراحت کن ... نميخوام سرعروسي 

 ... من توي تخت باشي

 : ناگهاني بوسيد و گفتآرميتا با ذوق گونه ي بهار را خيلي  

اي جانم ... قربون عروس گلمون برم ... باالخره جواب بله رو داديو خيال ما رو راحت کردي ... واي  - 
 ... خدا ممنون

با ذوق و شوق فراوان به سمت برادرش رفت و او را بوسيد . به حدي قربان صدقه ي آن دو رفت که  
 : آرشام اخم کرد وگفت

 .. تا برو يه دقيقه بذار اينجا آروم باشه ... سرم رفت از سرو صداآرمي - 

 : آرميتا دوباره او را بوسيد و گفت 

چشم ... االن مزاحمتو کم ميکنم داداشي ... فقط نامردا نگفتين زمان مراسمتون چه وقتيه ؟ با هم  - 
 .. حرف زدين؟

 آرميتا ؟ - 

 ... جانم داداش ... چشم ميرم - 

 : با خنده از اتاق خارج شد . بهار با لبخند رو به ارشام گفت 

 ........ چرا اينجور گفتي ... طفلک اينهمه ذوق ميزنه اونوقت تو - 
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ونم واي بهار نميدوني وقتي آرميتا ذوق زده ميشه چقدر سرو صدا ميکنه ... منم با اين حالم اصال نميت - 
 .. تحملش کنم

از وقتي از بيمارستان اومديم خونه ... روزي چند بار ميپرسه با بهرام خان چه حرفي زدين که بهار اينجا  
 .. مونده

 ... خوب بهش ميگفتي ... باالخره اونم خواهرته ... خوشحال ميشه - 

اينا ظاهرشه بهار ... نميدوني از وقتي فهميد بابا از کيان شکايت کرده چقدر تو خودش فرو رفته ...  - 
 اين کاراش براي اينه که

 . ما متوجه نشيم ناراحته ... نميتونم وقتي اون ناراحته با اين مسئله راحت برخورد کنم 

 پس ميخواي چه کار کني ؟ - 

بره شکايتش رو پس بگيره ... آرميتا خودش ميدونه و شوهرش ... خواست اين طور با بابا حرف زدم  - 
 ... ادامه بده

 . نخواست جدا بشه ... خودش ميدونه 

 : بهار ناراحت به سمت پنجره رفت و به درختان پربار خيره شد . آهي کشيد و گفت 

 . دلم ميسوزه براش ... شکست بدي رو تجربه کرد - 

 . همونطور که تو تجربه کردي - 

 : بهار به سمت او چرخيد و با محبتي سرشار از عشق ...نگاهش را به صورت جذاب او داد و گفت 

من با اون شکست يه تجربه ي شيرين ديگه اي رو درکنارش داشتم ... يه مرهم ... يه حامي ... يه  - 
 ....... عشق اما

ن دستانش باال گرفت. بهار منظورش را فهميد .جلو رفت و دستش را ميان آرشام دستش را براي گرفت 
 دستان گرم و محکم

 : او گذاشت . آرشام دستش را بوسيد و با چشماني که چراغاني بود گفت 

 ... خدا پدر عمو جون رو بيامرزه که با دو کلمه عربي خوندن بين ما منو از محروميت نجات داد - 

 : د و با چشمکي گفتبهار خندي 

 ... قربونت برم که ... اونموقع که محرم نبوديم هم ديدمت - 

 : دستش را دور شانه ي بهار انداخت . سرش را روي سينه اش گذاشت و گفت 

خبر نداري که اين قلب مدتهاست براي تو ميطپه ... خيلي وقته آرزوي اين نگاهها رو از تو داشته ..  - 
 اينکه نگاهت و قلبت
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از آن من بشه ... داشت برام حسرت ميشد ... وقتي اون روز تو روم گفتي دوستم نداري ... وقتي  
 گفتي ؛بود و نبودم برات

 . از تو سينه بيرون ميزد فرقي نداره ... داشت قلبم 

 بهار همان طور که سرش روي سينه ي آرشام بود دستش را باال برد و روي لبان داغ و سوزان او گذاشت 

. 

همش از ناراحتي بود ... باور کن اگه مهم نبودي اونقدر با حرص اون حرفها رو نميزدم ... خيلي توي  - 
 اون هفته منتظرت

بودم ... فکر کردم تو هم بخاطر خواهرت منو کنار زدي ... فکر کردم برات مهم نبود که بيايي و خودت  
 بهم بگي چي شده که

نيومدي ... خيلي دلم شکسته بود ... خيلي احساس حقارت ميکردم ... خيلي براي يه دختر سخته از  
 طرف کسي که بهش

 ... ميمونهدل بسته طرد بشه ... مثل جون دادن  

دستان آرشام نوازشگرانه روي موهاي ابريشميش باال و پايين ميشد همزمان بهار گفت و تمام دردهاي  
 . دلش را سفره کرد

 : آرشام نفس بلندي کشيد و گفت 

اون روز اومدم علت نبودنمو بگم ، هميشه بهارم ... اما نذاشتي ... اومدم بگم اون روزا تو چه جهنمي  - 
 بودم ... کيان

همهي نقشه هامو بهم ريخته بود ... تهديد پشت تهديد ... بابا ترسيده بود ... از طرفي با بابا ميجنگيدم  
 که نبايد به

حرف کيان گوش بده ... از طرفي نگرانيش رو درک ميکردم که يه پدر براي دور نگه داشتن بچه هاش  
 از خطر ...هر کاري

 ... ميکنه 

 : سر بهار را از روي سينه اش بلند کرد و دستانش را دور صورتش قاب گرفت و گفت 

بهار ،منم مثل تموم آدما نقطه ضعفي دارم که بايد از اون خبر داشته باشي ... وقتي خيلي عصبي  - 
 ميشم تنهايي بهترين دواي

.. اما من در حين اين آروم شدن مدام دردمه ... بايد چند روز به حال خودم باشم تا کم کم آروم بشم . 
 در خونه جنگ

 ... و دعوا داشتم ... نه تنها آروم نميشدم بلکه روز به روز ديوونه تر ميشدم 
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نميخواستم در اون زمان با تو حرفي بزنم که بعدا بفهمم باعث آزارت شدم ... اينو بدون وقتي خشمگين  
 و عصبيم زياد طرفم نيا

 ........ بذار در سکوتم به آرامش برسم تا خودم بيام طرفت ... اين تنها راهيه ... 

 : بهار لبخند زد و گفت 

اما وقتي من کنارتم دوست دارم اين تنهايي ديگه وجود نداشته باشه ... ناراحتيتو به خودم بگو ...  - 
 بذار با هم و در

 .. کنار هم آروم شيم 

 : را باال آورد و بوسه اي نرم و آرام روي گونه اش زد و گفت آرشام سرش 

نميدونم در آينده و در کنار تو تا چه حد خشمم قابل کنترل باشه ... اما اين راهيه که روانپزشکم بهم  - 
گير نشو ياد داد و خيلي خوب جواب داد ... اما حس ميکنم با وجود تو به تنهايي احتياج نباشه ... اما اگه بود دل

 ... ... دوست ندارم ازم برنجي

خودت ميدوني توي خشم و دعوا حرفاي خوب زده نميشه ... من ميخوام اين حرفايي که خوب نيست  
 ... ،کمتر از من شنيده شه

 ... منظورم رو ميفهمي 

 : بهار سرش را به عالمت مثبت تکان داد و دوباره سرش را روي سينه ي او گذاشت و آرام گفت 

 راستي نگفتي ديروز که بابام اينجا بود تو خلوت چيا بهم گفتين ؟ - 

 : آرشام خنديد و گفت 

 ... هميشه بهار من که فضول نبود - 

 حاال شده ... بگو ديگه ؟ - 

. حرفامون مردونه بود ... فقط يه چيزشو ميتونم بگم ...اينکه بابات گفت ؛ تا دوماه ديگه عشقم .. - 
 جهيزيه تو آماده ميکنه و

 ... بايد زودتر مراسم عقد و عروسي رو با هم بگيريم و بريم سرخونه و زندگيمون 

 : بهار با شتاب سرش را از روي سينه ي او برداشت و گفت 

 . دروغ نگو .... واي چرا انقدر زود ... بابا چي فکر کرده عقد و عروسي با هم ... من آمادگي ندارم - 

ارشام سرمست از اين نگراني بهار بازويش را گرفت . خودش کامال نشست و او را در آغوش گرفت و  
 : گفت

 ... کن دوريت برام مشکله باباجونت که راضي نميشد ... من بودم که اصرار کردم ... باور - 
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 : سر بهار را با دست آزادش باال گرفت و به چشمان براقش خيره شد و گفت 

خانوم خوشگله خودم آماده ت ميکنم ... معلم خوبي هستما ... ميخواي از همين االن درس اول رو  - 
 .... شروع کنيم

 : بهار با شرم چشمانش را به زير انداخت و گفت 

 ...........خجالتم نده آرشا - 

ميم آخر را نگفته ، درس اول شروع شد . بهار از حضور گرم و نگاه هاي سوزانش در حال ذوب شدن  
 بود ... براي اولين بار

بود بدون اينکه عذاب وجدان داشته باشد با او همراهي کرد و دستان گرم آرشام او را در بر گرفت و  
 بيشتر اورا به خود

 . فشرد 

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

 ********** 

نگاهش روي سنگ قبر سياه خيره ماند . سرما تا انتهاي قلبش نفوذ کرد . در اين مدت خيلي سعي  
 کرده بود به اين مکان

 . نيايد 

چند بار بعد از روبراه شدن حال پدرش ، از طرف او پيشنهاد آمدن به آنجا را شنيده بود اما رغبت نشان  
 . نداده بود

 . حاال دستان گرمي که که دستانش را ميفشرد او را با خود همراه کرده بود تا به ديدن مادرش بيايد 

د خالء چندين ساله اش نميگذاشت او را دوست نميدانست چرا با تمام خوبي هايي که از او شنيده بو 
 . بدارد

 بهار جان بشين . نميخواي براش فاتحه بخوني ؟ - 

بهار اطاعت کرد . نشست و دست روي سنگ قبر گذاشت . با خواندن نوشته اي که با خط خوش  
 «مادري مهربان»

تحه اي زير لب خواند . اشکهايش را باالي سنگ حک کرده بود ، اشک از چشمانش سرازير شد . فا 
 صورتش را خيس

 .کرد 

 . دلش فرياد ميکشيد نام مقدسش را ، اما زبانش توان جاري کردنش را نداشت 
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دست آرشام روي شانه اش نشست . او را به خود نزديک کرد . گويي با کسي که زنده و حاضر است  
 : سخن ميگفت

سالم عمه جون ... ميبيني آخرش دخترت رو براي خودم برداشتم ... ميدونم دعاي تو پشتم بود که  - 
 زنده موندمو

 ... عشق دخترت نصيبم شد 

 . نفس عميقي کشيد و با بغض ادامه داد 

 دلم ميخواست فردا تو هم حضور داشتي . دوست داشتم همراه پدرش ، تو هم دستامونو در دست - 
 . هم بذاري

روزي که سالگردتو برگزار کرديم قول دادم دخترتو قبل از عروسي بيارم پيشت . الوعده وفا . حاال نوبت  
 شماست

تا براي خوشبختيمون دعا کني . بازم به دعات احتياج دارم . دعا کن اين عشق و عالقه اي که بينمونه  
 روز به روز

بيشتر بشه و از حرارتش کم نشه ... دعا کن روزمرگي آفت زندگيمون نشه ... دعا کن دالمون هميشه  
 همين طور

براي هم بطپه . فردا هم دخترت رو ميارم تا توي لباس عروسيش ببينيش . ميدونم خودت تو مجلسمون  
 حضور

 . داري اما ...براي احترام به تو و نام عزيزت اينکارو ميکنم 

با هر جمله اي که ميگفت اشک بهار بيشتر سرازير ميشد . چرا او نميتوانست چنين احساسي به  
 . مادرش داشته باشد

 . از جا برخاست از اينکه دلش سنگ شده بود از خودش بيزار بود 

نندمجسمه وجود همان نام مادر کافي بود براي غليان هر احساسي اما او هيچ حسي به او نداشت . ما 
 . شده بود

 . آرشام اشکش را پاک کرد و کنارش ايستاد 

ميدونم چه حسي بهش داري ... شايد اونم براي ترک کردن تو و موندن تو اون کشور مقصر بود ..اما  - 
 باور کن هميشه

 . به يادت بود و با عکسات دلخوش بود 

 : بهار با بغض گفت 
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اما من زنده بودم . اگه کمي تالش ميکرد ميتونست منو داشته باشه . طبق قانون اونجا ميتونست منو  - 
 . داشته باشه

اما هيچ تالشي براي داشتن من نکرد . نميدونم چرا همين برام عقده شده . براي همينه که حس ميکنم  
 مثل گذشته ،

 . بود و نبودش برام مهم نيست 

 : نفسش را پردرد از سينه بيرون داد و گفت 

سخته مادر داشته باشي و فکر کني نداري ... سالها با اين توهّم سر کردم که مادرم زنده نيست که  - 
 . سراغم نيومده

سخته تو خونه ي عمه و کنار اونا بزرگ بشي ولي مادر خودت ، براي بچه هاي برادرش به جاي تو مادري  
 . کنه

سخته سالها مواظب باشي دست از پا خطا نکني تا کسي سرزنشت نکنه و نگه مثل مادرشه ... مادري  
 که نميدونه چه کار

 . کرده ، که همه از او با ناراحتي و دلخوري ياد ميکنن 

 : آرشام دستش را گرفت . با ناراحتي به سنگ خيره شد و گفت 

عيت رو نميدوني . منم نميتونم در اين مورد کمکت کنم چون اگه حق داري بهار . چون همه ي واق - 
مادرو پدرت صالح ميدونستن خودشون اتفاقاتي که بينشون افتاده رو برات تعريف ميکردن . شايدم از ديد اونا 

 بهتره بعضي حرفها نگفته

 . باقي بمونه تا حرمت بين پدر و مادر با فرزندشون حفظ بشه 

االن پدرت در کنارته و از اول هم بوده پس به اين مسئله ...اين طور نگاه کن ... خواسته با نبودنش  
 . تو رو از وجود پدري چون بهرام بهره مند کنه . نخواسته بينتون فاصله بيوفته

گي نخواسته ديدت به پدرت عوض بشه . فکر کن اونقدر عالقه بهت داشته نخواسته دور از حامي بزر  
 بنام پدر بزرگ

شي ... در آخر حرفام فقط ميتونم اينو بگم ، زمان جداييشون حال و روز مادرت انقدر خوب نبوده تا  
 بتونه از تو نگه داري

کنه . حال نامساعدي که داشته براي بزرگ کردن يه دختر کوچولو بدتر از نبودنش بود . در همون دوران  
 بود که با

د . اصال سر ناراحتي هاي روحيش و مداواش... با اصرار علي ازدواج کردن .بگذريم از شوهرش آشنا ش 
 ... اين حرفا

 ... حاال بريم که کلي کار داريم عروس خانوم 
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با لحن شوخ آرشام نفس بلندي کشيد و لبخند کمرنگي روي لبانش نقش بست . شايد حق با مادرش  
 بود و بخاطر ندانستن

 . شرايط زندگيش او را اينگونه قضاوت ميکرد 

وقتي دستش فشرده شد . لبخندش عميقتر شد . با نگاهي دوباره به سنگ سياه ، در دل با مادرش  
 . خداحافظي کرد

با آرشام هم گام شد و به سمت ماشين رفتند . به زمين خيره شده بود و اسم هاي روي سنگهاي قبر  
 . را ميخواند

 . ا صداي آرشام سرش را باال گرفت و به صورت جذاب مرد زندگيش نگاه کردب 

ميدوني آرميتا تمام اميدش به اينه بعد از عروسي ما کيان سر عقل بياد و به سر زندگيش برگرده .  - 
 مخصوصا از وقتي

 . فهميده بچه ش پسره کلي ذوق ميزنه که شايد بخاطر پسرش هم شده برگرده 

 : ر آهي کشيد و گفتبها 

به نظرم اين جور زندگي هم بدرد نميخوره ... وقتي عشقي نباشه و همديگه رو بخاطربچه تحمل کنن  - 
 . عين درجا زدنه

 . درسته . اما آرميتا ميگه اگه کيان برگرده کاري ميکنه دوباره عاشقش بشه - 

 . اميدوارم به خواسته ش برسه . دلم براش ميسوزه ... اونم اين وسط زندگيش خراب شد - 

 . بابا ميگفت اگه کيان برنگرده و کارشون به طالق بکشه ، آرميتا راضي باشه از ايران ميرن - 

 : بهار با نگراني نگاهش کرد . آرشام لبخندي زد و گفت 

به سرم نزده ... شايد اين جا از لحاظ کاري زياد موفق نباشم اما تو نگران نباش من هوس رفتن  - 
 ،باالترين و بيشترين

 انگيزه ي من براي موندن در اين جايي ... جايي که تو دوست داشته باشي ، براي من هم اونجا بهشته 

. 

 : بهار لبخند زد . با خيالي آسوده نفس حبس شده اش را بيرون داد و گفت 

 . ممنون براي بودنت ... ممنون که انقدر خوبي - 

 .منم ممنون که قبولم کردي هميشه بهارم - 

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

 . نگاه چراغاني آرشام لحظه اي از روي صورتش کنار نميرفت . معذب شد 
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 . آرشام تو رو خدا اينجوري نگام نکن ... دارم از خجالت آب ميشم - 

 : تور را از روي صورتش کنار زد و گفت آرشام 

چرا عزيزم ... ميدوني چقدر خواب چنين ساعاتي رو ميديدم . ميدوني چقدر براي رسيدن به اين  - 
 ساعت روزها و ساعتها

 . رو شمردم ... نگاه نکن سي سالمه اما دلم عين بيست ساله ها داره تاپ تاپ ميکنه 

بهار با شرم چشمانش را به زير انداخت . خودش هم ميدانست جديدا نگاه کردن ، به آن دو گوي  
خاکستري، آتشي در درونش برپا ميکند ،که از حرارتش ذره ذره آب ميشود . عشقي که هر لحظه آن چشمان 

 پر ستاره نثارش ميکردند قابل قياس

 . با عشقي نبود که در تصورش بود 

 ... لذت بخشي ، اين نگاه هاي مشتاق به قلبش ميبخشيد که قابل قياس با هيچ لذتي نبودگرماي  

با ديدن قرآن داخل سفره ي عقد در دل خدا را ياد کرد . هزاران بار خدا را شکر کرد براي داشتن چنين  
 . عشقي و چنين مردي در زندگيش

 . صداي آرميتا سرش را باال کشاند 

آرشام بسه ديگه همه ي منتظرن تا از اتاق عقد بيرون بياين ... هر چي تنها موندين بسه بقيه ش  - 
 . باشه براي آخر شب

خون بهمراه موجي از گرما روي گونه ي بهار دويد . آرشام با ديدن لپ هاي گل انداخته ي او رو به  
 : خواهرش گفت

 . ايمبرو دختره ي بي حيا خودمون االن مي - 

 . آرميتا خنده کنان با آن شکم باال آمده تلوتلو خوران از اتاق بيرون رفت 

 . رک بودن تو ذات اين دختره ... بريم تا يکي ديگه نيومده و ابرومون رو نبرده - 

 . بهار از جا برخاست و دستانش دور بازوي مرد زندگيش گره خورد 

 !آرشام ؟ - 

 . جانم - 

 ميشه يه قول بهم بدي ؟ - 

 . تو صدتا قول بخواي هم من ميدم - 

 : بهار سرش را پايين انداخت و گفت 

 ......... وقتي با خانوداه روبرو ميشي ... منظورم ... عمه بهنازه ... با احترام - 
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با بچه هاش بخاطر ميدونم خانومي ... من که پدر کشتگي با عمه ت ندارم ... خيالت راحت حتي  - 
 . اينکه امشب در آرامش بگذره با خوشرويي برخورد ميکنم

 : بهار آب دهانش را قورت داد و با زحمت گفت 

 ... ميدونم مراسم مختلط نيست اما اگه ... اگه اونو هم ديدي نميخوام - 

 :اخم هاي آرشام کمي در هم کشيده شد . بهار سريع براي رفع سوءتفاهم گفت 

 . بخدا نميخوام امشب برات خراب شه ... ميخوام يه خاطره ي خوش براي هر دومون باقي بمونه - 

 : دست آرشام را با انگشتان سردش گرفت و گفت 

 .شخص زندگيميباور کن اون برام اصال مهم نيست . تو مهم ترين  - 

 : آرشام لبخند زد و گفت 

باشه عزيزم ... ناراحت نباش . تا اونجايي که من ميدونم احتمال اومدنش خيلي کمه . چون تا به  - 
 امروز هيچ خبري

 . ازش ندارم 

با دستي که آرشام روي کمرش گذاشت و او را به بيرون هدايت کرد ،گامهايش همگام با مرد زندگيش  
 . شد

 . در شور و شوق مدعوين لحظاتي را به خوش آمدگويي و شنيدن تبريک گذراندند 

 جوانهاي دوست و آشنا در حال رقص و شادي بودند . دي جي مراسم از همه مهمانان درخواست کرد 
 ساکت باشند تا

 . عروس و داماد به ميدان رقص وارد شوند 

 . اولين کسي که با چشمان پر ذوقش به آندو خيره شد آرميتا بود . انگار روي ابرها سير ميکرد 

با برنامه ريزي قبلي که آرميتا و بهار، به دور از چشم آرشام داشتند . دي جي ميکروفن را به دست بهار  
 . داد

وقتي دست دي جي روي کيبرد حرکت کرد و آهنگ سلطان قلبها را نواخت . جيغ و سوت مهمانان باال  
 . گرفت

بهار روبروي آرشام ايستاد و با تعظيم کوتاهي دامن لباس عروسش را باال گرفت . با شور و شوق به  
 چشمان زيباي

 . مرد زندگيش خيره شد 
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با تمام احساسي که در اين مدت درون قلبش جمع شده بود لب باز کرد و ترانه اي که عاشقش بود را  
 . برايش خواند

 يه دلم ميگه برو برو .......يه دلم ميگه نرو نرو 

 طاقت نداره دلم دلم .. بي تو چه کنم ؟ 

 پيش عشقت زيبا زيبا...... خيلي کوچيکه دنيا دنيا 

 د توام هرجا هرجا ... ترکت نکنمبا يا 

 سلطان قلبم توهستي توهستي ... دوازه هاي دلم را شکستي 

 پيمان ياري به قلبم تو بستي ... با من پيوستي 

 سلطان قلبم تو هستي توهستي... دوازه هاي دلم را شکستي 

چهره ي آرشام از ذوق ميدرخشيد . از شدت اشتياق اشک شادي در چشمانش حلقه زد . طاقت از کف  
 . داد

به سمتش رفت . دستش را دو طرف صورتش گذاشت و با عشق، خالصانه ترين نگاه ها را نثارش کرد  
 . با بغضي که از

 . شادي زياد در گلويش پيچيده بود آرام زمزمه کرد 

 . نونم عشق من ... اميدوارم لياقتت رو داشته باشممم - 

 . بوسه اي گرم و مهربانانه روي پيشانيش نشاند . صداي سوت و جيغ دختران جمع به هوا رفت 

 . صداي همخواني دوباره دوباره ي دختران شيطان لبخند را روي لبان هردو نشاند 

 : بهار گفت 

 . آبرومونو بردن - 

 . قربونت برم که با اين چيزا آبروت ميره - 

 . بوسه اي کوتاه روي گونه اش نشاند و ادامه داد 

من برم قسمت مردونه ... موندن اينجا طاقت زياد ميخواد که من ندارم ... بازم ممنون که شرمنده م  - 
 . کردي و برام خوندي.دلم براي صدات پر ميکشه

تنها شديم پيش من داري . از نوع يادگرفتنياش... اما خودمونيم شاگرد خوبي يه جايزه ي خوب وقتي  
 هستي تو دوماه

 .خوب شيطون شدي و دلربا 
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 . بهار با شرم خنديد و سرش را پايين انداخت . از خجالت در حال آب شدن بود 

زماني که آرشام قسمت زنانه را ترک کرد . بهار چشمانش را در تاالر چرخاند . تا آن زمان اصال متوجه  
 . حضور مهمانان نشده بود

 تمام حواسش معطوف به يارش بود . با ديدن چشمان پر از غضب کيميا تازه متوجه حضور او شده بود 

. 

سرنوشت را قبول کند . هر چند براي اينکه سرخورده نشود اويي که با تمام غرورش نتوانسته بود اين  
 . ديگر حرفي به ميان نياورده بود اما نگاهش از احوال دلش سخن ميگفت

ديگر هيچ نگاهي و حرف دلي براي بهار مهم نبود . وقتي در کنار آرشام بود فقط او مهم بود و قلب  
 خودش . براي همين

 . رد و سرش را به سمت ديگري چرخاندبا لبخند به کيميا نگاه ک 

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

 . سال بعد 5 

با صداي گريه ي دخترکش از پنجره فاصله گرفت . نگاهش را روي صورت اخمو و اشک آلود او چرخاند  
 : و گفت

 چي شده عزيز مامان ... باز که تو اشکت سرازير شده ؟ - 

 . من بابامو ميخوام - 

 : خم شد و دخترک حسودش را در آغوش کشيد و گفت 

 !! عسل طالي مامان تو که االن پيش بابات بودي - 

 . من بابامو تنها تنها ميخوام ... باباي منه - 

هق هق گريه اش که به هوا رفت سرش را روي شانه اش چسباند . پشت پنجره برگشت و به شن  
 بازي آرشام و کيارش خيره

شد . کيارش با ذوق براي هر سطلي که آرشام سالم روي زمين برميگرداند باال و پايين ميپريد و دست  
 . ميزد

آرشام با ذوق به باال و پايين پريدنش نگاه ميکرد . به دور و برش نگاه کرد . وقتي بهار را با دخترک  
 شيرين زبانش پشت

 . سه اي روي صورت سبزه و با مزه اش نشاندپنجره ديد ، کيارش را در آغوش کشيد و بو 

 . بهار با لبخند همانطور که با دست کمر دخترک لوسش را نوازش ميکرد زير گوشش زمزمه کرد 
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عسلک من نبايد با گريه کردن چشماي خوشگلشو خيس کنه ... ميدوني اگه بابا تو رو اينجور ببينه  - 
 چقدر ناراحت ميشه ؟

 : ايش روي شکمش کوبيد . غرغر کنان گفتدخترک با پاه 

 . بابا اونو بيشتر از من دوست داره ... من بابا رو دوست ندارم - 

 : بهار صورت دخترش را از روي شانه اش بلند کرد و نفس عميقي کشيد و گفت 

 خودتو باز لوس کردي ، عسل ؟ - 

 . نچ ... کيارش لوسه - 

 : بهار اخم کرد و گفت 

آخه دخترم تو چرا انقدر با کيارش لجي ... پسر به اون با ادبي و خوبي ... نديدي برات امروز شکالت  - 
 . خريده بود

 : چشمان عسل به آني برق زد و گفت 

 ميديش بخورم ؟ - 

 : بهار خنديد . از اينکه به سرعت ذهنش منحرف شده بود نفس راحتي کشيد وگفت 

 ...... شکموي مامان ... بهت ميدم اما به شرطي که - 

 : انگشت اشاره اش را به عالمت هشدار روبروي عسل تکان داد و گفت 

 . به شرطي که حسودي نکني و بري با خود کيارش بخوريش - 

 : ديد و گفتعسل خن 

 . چشم - 

با اينکه سه سالو نيمش بود اما خيلي از رفتارهايش بجز حسادتش به کيارش ، بزرگانه بود . آرشام  
 دوست داشت طوري او را

تربيت کند که سرآمد بچه هاي فاميل باشد . برايش هميشه وقت ميگذاشت . چه در يادگيري علوم و  
 رياضي چه در ياددادن

 . زبان انگليسي . بازي هايشان که زبانزد خاص و عام شده بود 

هر وقت پدرو دختري بازي ميکردند بهار با خانه اي روبرو ميشد که انگار بمب در آن ترکيده بود . چقدر  
 ديدن ذوق آرشام و

پاي کودکش خنده هاي کودکانه ي دخترش به او شور زندگي ميبخشيد . تمام نداشته هاي خودش را به  
 ميريخت تا دچار
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کمبودي نشود .تا جايي که وقتي بيتابي دخترش را در زمان بيرون رفتن از خانه ديده بود، دست از  
 شغلش کشيد و خانه داري

 . را برگزيد 

روزهاي خوب و آرامي را در کنار آرشام گذرانده بود . روزهايي که تلخي گذشته و کمبودهايش را کمرنگ  
 . ه بودکرد

وجود آرشام در زندگيش مانند اکسير آرامش بود . انگار خدا او را آفريده بود تا مرهمي بر دل زخمي او  
 . باشد ، وچه مرهم دلنشيني بود اين مرد جذاب زندگيش

 . با باز شدن در ورودي ، آرشام کيارش به بغل وارد ساختمان شد 

 سالم خانومي... چيزي نداري به اين قوم گشنه بدي ؟ - 

 : بهار خنديد و به چهره ي خندان کيارش خيره شد و گفت 

اول دستاتون رو بشورين بعدش برو بابابزرگ رو از خونه ي آقاجون بيار تا من غذا رو ميکشم سرد  - 
 . نشه

 : ش را با دست پاک کرد و گفتآرشام کيارش را پايين گذاشت .عرق هاي روي پيشاني 

 از آرميتا خبر نداري ؟ - 

چرا تماس گرفت ... گفت داره برميگرده . فکر کنم تا ما آماده بشيم اونم ميرسه ...دلم شور ميزنه  - 
 . آرشام

 چرا عزيزم ؟ - 

به نظرت ممکنه با هم آشتي کنن ؟ به نظرت براي چي بعد از پنج سال برگشته و خواسته آرميتا رو  - 
 ببينه ؟

 : آرشام شانه اي باال انداخت و بي تفاوت گفت 

 . نميدونم - 

 .نکنه کيارشو ازش بگيره ... اينجوري آرميتا نابود ميشه - 

 . و از خانه خارج شد و بهار را فکر و خيالش تنها گذاشت آرشام متفکر شانه اي باال انداخت 

 . بهار به چهره ي درهم کيارش نگاه کرد . تازه متوجه حضورش شده بود . لب گزيد و کنارش زانو زد 

 . عزيزم بيا بريم تا زندايي دست و صورتت رو بشوره - 

 : کيارش با مهربوني صورت بهار را بوسيد و گفت 

 . مرسي زندايي جون - 
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دقايقي بعد آرشام در حالي که دست جمشيد خان را گرفته بود وارد ساختمان شد . بهار هم دست و  
 صورت کيارش را

 . شسته بود و به اخم هاي عسل هم ، توجه نکرد 

 . بهار با ديدن پدربزرگش به سمتش رفت 

 سالم بابابزرگ خوبين ؟ - 

 . ممنون عزيزم ... شما خوب باشين براي من کافيه - 

 : آرشام با ديدن چهره ي عصبي دخترش، اخمي کرد و همراه با لبخند، رو به عسل کرد و گفت 

دختر بابا زشت نيست انقدر بد ادايي ميکني ؟ ميدوني اگه عمه آرميتا ببينه تو چه دختر اخمويي  - 
 هستي ديگه دوستت

 . نميذاره کيارش با تو دوست باشه نداره و 

 : عسل دستانش را روي سينه گره زد ومانند بچه هاي تخس گفت 

 . نميخوام با کيارش دوست باشم ... من فقط ميخوام با تو و مامان دوست باشم - 

 : آرشام او را بطور ناگهاني به آغوش کشيد و خندان گفت 

قربونت برم بابايي . اين حرف خوبي نيست دختر بابا ... بزرگ که بشي با اين اخالق هيچ جا جات - 
 . نيست ... اونوقت تنها ميموني

در حالي که با دخترش حرف ميزد . با اشاره ي چشمان بهار به کيارش نگاه کرد . چنان محو تماشاي  
 آن دو شده بود که

 . فتدل آرشام و بهار آتش گر  

آرشام پوفي کشيد و دخترش را زمين گذاشت . وظيفه ي سختي بر گردنش افتاده بود . نميخواست  
 کاري کند تا کيارش

جاي خالي پدرش را حس کند . پسري که با وجود پنج سال سن به خوبي همه ي رفتارها و حرفهاي  
 اطرافيانش را

و ميرفت که با تمام تالش اطرافيان باز هم بار غمي که درک ميکرد و گاهي چنان مظلومانه در خود فر 
 در نگاهش بود

 . و روي شانه هايش سنگيني ميکرد کم نميشد 

براي همين موضوع ، آرمان خانه اي مستقل گرفته بود ،با آرميتا و کيارش در خانه اي دورتر از آنها زندگي  
 ميکردند . تنها در ايام
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تعطيالت در کنار هم بودند . هر چه آرشام و بهار سعي ميکردند جاي خالي پدر نداشته ي او را پر کنند  
 . افاقه نميکرد

زمزمه هايي از زبان بهناز به گوش بهار رسيده بود که زير گوش کيوان زمزمه ميکند تا اورا راضي به  
 . ازدواج با آرميتا کند

بزرگ شود و کمبود پدر را حس نکند . هر چه بود نوه ي اولش بود و تا کيارش زير دست عمويش  
 . برايش عزيز بود

 . زمزمه اي که در عرض دو سال با همه ي تالشش ،هيچ تاثيري نداشت 

کيارش با آرشام و کيوان بيشتر از همه مانوس بود . مرداني که در زندگيش بيش از همه به او توجه  
 نشان ميدادند و

 . خواسته هاي عاطفي کودکانه اش را بر آورده ميکردند 

 : با بلند شدن صداي آيفون بهار گفت 

 . آرميتا هم اومد . من ميزو آماده ميکنم - 

 . آرشام دکمه ي آيفون را زد . بعد از لحظاتي آرميتا با چهره اي در هم وارد شد 

 . سالم به همه - 

همه سالمش را جواب گفتن . کيارش با ديدن مادرش به سمتش دويد و دستانش را براي آغوش او  
 . باز کرد

 . آرميتا او را در آغوش کشيد و صورتش را بوسيد 

 . آرميتا بيا اول ناهار بخوريم بعد تعريف کن ببينم اين شازده چي ميخواست - 

آرميتا به جمشيد خان نگاهي کرد وسرش را تکان داد .بعداز پايين گذاشتن کيارش و بوسيدن صورت  
 عسل به

 . سرويس بهداشتي رفت 

بعد از خوردن غذا آرميتا کيارش را به اتاق برد . بعد از خواباندنش به پذيرايي برگشت . کنار پدر بزرگش  
 . نشست

 : قي نداشت گفتجمشيد خان با صدايي که رم 

 چي شد باباجون ... چي گفت ؟ - 

 : آرميتا کالفه دستي ميان موهاي کوتاهش کشيد و گفت 
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هيچي... چي ميخواست بگه ... اومده پسرشو ببينه ... قرار شد عصري با خانوادش بياد خونه ي عمو  - 
 اينا ماهم بريم

 ... اونجا 

 چرا اونجا ؟ - 

اين سوال رو بهار پرسيدو نگاه آرميتا روي او زوم شد . ته نگاهش چيزي ميديد که يک سالي ميشد در  
 چشمان آرميتا جا

خوش کرده بود . نوعي دلگيري يا حسادت . شايد به اشتباه متوجه شده بود اما در حال حاضر نگاهش  
 پيام خوبي

 . نداشت 

 . رو بشهدوست نداره اينجا با شما روب - 

 : آرشام سرفه اي کرد و گفت 

 . چه بهتر ... خوبه که انقدر شعورش ميرسه بعد از اون سالها نخواد گذشته رو وسط بکشه - 

بهار سوالي داشت که ميترسيد با پرسيدنش آرشام را حساس کند . چه خوب که نپرسيد چون همان  
 لحظه جمشيد خان

 : از آرميتا پرسيد 

براي زندگيتون حرفي نداشت ... منظورم اينه که حرفي از آشتي نزد ؟ نگفت اين سالها کدوم گوري  - 
 بوده ؟

 . آرميتا دستانش را در هم گره زد و به ميز خيره شد . با صدايي که به زور شنيده ميشد .لب باز کرد 

و ببينه . از تو حرفاش فهميدم تو اين تنها چيزي که نگفت در همين مورد بود . ميگفت ميخواد کيارش - 
 پنج سال

 . کيش بوده ... به گفته ي خودش اونجا بوتيک زده 

 : آرشام با اخم گفت 

 حاال چي شده بعد از اين سالها ياد پسرش افتاده ؟ - 

 . اصرار مادرشه ... ميخواد بهواي کيارش اونو به تهران برگردونه - 

 : جمشيد خان با اخم نگاه کرد و گفت 

 برميگرده ؟ - 

 . نميدونم ... اما فکر نکنم برگرده - 
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 : آرشام دستي به چانه اش کشيد .در حالي که نگاهي به آرميتا و بهار ميکرد گفت 

 . شايد تو اين سالها زن گرفته - 

 . آرميتا معذب به برادرش و بهار نگاهي انداخت 

درست مثل يه آدم غريبه باهام حرف ميزد ... راستش شک کردم ، شايد زن گرفته باشه .اما وقتي  - 
 پرسيدم ، پوزخند زد

 . وگفت ؛ همينکه تو رو گرفتم براي هفت پشتم بسه 

 : آرشام عصبي شد و گفت 

استگاري که داشتي ازدواج مرتيکه ي بي لياقت ... تقصير تو بود که همون سال که طالق گرفتي با خو - 
 . نکردي

 : آرميتا نفس عميقي کشيد و گفت 

با کدوم دل خوش داداش ؟ وقتي کيارشو ميبينم که بچه م روز به روز بزرگتر ميشه و سراغ باباشو از  - 
 من ميگيره

ميخواد چه گلي  ديگه حالي برام نميمونه که به خودم فکر کنم ... تازه وقتي باباي خودش اينه ناپدريش 
 !به سر بچه م بزنه؟

 . جمشيد خان با ناراحتي پوفي کشيد و از جا برخاست 

 . من ميرم بخوابم اين الدنگ اومد برو اون باغ و زود برگرد . زياد نموني که آقا هوا برش داره - 

 : آرميتا با خشم به خروش آمد 

غلط ميکنه هوا برش داره ... زندگيش رو سياه ميکنم اگه بخواد خيال خامي تو سرش بيوفته .کيارش  - 
 . پسر منه نه اون

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

نگاه خسته و بي رمق کيان به شعله ي سرخ سيگارش بود . تکاني به سيگارش داد و سرش را باال  
 . گرفت

 . چشم به در باغ مياني بسته بود 

منتظر ديدن پسري بود که هيچ وقت فکرش را نميکرد با تعريف هاي بي حد مادرش اينچنين مشتاق  
 . ديدنش باشد

 . با ظاهر شدن قامت آرميتا چشمانش به سمت پايين کشيده شد 
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پسر کوچکي که کت و شلوار مشکي و پيراهن سفيد پوشيده بود ومانند مردان بزرگ قدم برميداشت  
 . ،نظرش را جلب کرد

 . سيگار را به زمين انداخت و پاهايش را از باالي ايوان به زمين گذاشت 

اي درشت ديدن صورت پسري که شباهت زيادي با کودکي خودش داشت دلش را زير ورو کرد . دانه ه 
 عرق روي پيشانيش

 . نشست . دو قدم به جلو برداشت 

 . پسرک بلبل زباني ميکرد و از دختري براي مادرش ميگفت که لبخند را روي لبان هر دو جاري کرده بود 

 . صدايش را از آن فاصله هم ميشنيد 

 مامان ، عسل گريه کرد و دايي بغلش کرد .چرا من بابا ندارم تا منو بغل کنه ؟ - 

پاهاي آرميتا از حرکت ايستاد . کيارش دستش که در دست مادرش بود به اجبار ايستاد . به روبرو خيره  
 : شد و گفت

 مامان اون آقاهه کيه ؟ - 

ست چه جوابي به پسرش بدهد . آب دهانش را قورت داد زبان آرميتا با ديدن کيان قفل شد . نميدان 
 : و به آرامي گفت

 . اون يکي از فاميالمونه - 

همان لحظه که کيان مات و مبهوت به پسرش خيره بود بهناز در ورودي را باز کرد . با ديدن کيارش با  
 ذوق پله هارا پايين

 . دويد و دستانش را براي نوه اش باز کرد 

 . الهي قربونت بشم من ماماني ... بيا ببينمت - 

 . کيارش دوان دوان خودش را در آغوش بهناز انداخت و با ذوق گونه ي مادربزرگش را بوسيد 

 سالم ماماني ... چرا نيومدي پيش دايي و زندايي ؟ - 

 . ميام عزيزم ... چه فرقي داره . اين بار تو اينجا باش - 

 : اطراف نگاه کرد و گفت کيارش به 

 . آخه اينجا عسل نداره - 

 : بهناز خنديد و گفت 

 . پدرسوخته هنوز نيم وجب قد و باالته از االن عسل عسل ميکني - 
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کيان با غمي که روي قلبش سنگيني ميکرد به گفتگوي آنها گوش ميداد . شنيدن نام عسل قلبش را  
 . مچاله کرد

اسمي که بهار از سالها پيش براي دخترش انتخاب کرده بود ... اسمي که فراموش نکرده بود و او هم  
 . فراموش نکرده بود

 : گفته بود 

عسل، طعم شيرين زندگيه ... دوست دارم وقتي با عشق ازدواج ميکنم اگه بچه م دختر بود و زندگيم  » 
 به شيريني عسل بود اسم

 « بذارم تا وقتي بزرگ شد بدونه چقدر براي من و پدرش شيرين و دوست داشتنيه دخترمو عسل 

 . حاال آن طعم عسل را در زندگي با غير از او چشيده بود و او ... او جز زهر نصيبي نبرده بود 

شنيدن نام عسل آنچنان او را بهم ريخته بود که نتوانست خود را کنترل کند . موهايش را به چنگ  
 . کشيد و به انتهاي باغ رفت

جايي که، روزي بهار ضجه هاي تنهاييش را زده بود . روزهايي که او سرمست از حماقتهايش بودو او در  
 . تنهايي جان ميداد

اس خفگي ميکرد . داغي بر دلش مانده بود که با هيچ مرهمي تسکين نمي به جوي آب زل زد . احس 
 . يافت

دردي که حتي بر زبان آوردنش هم ، جز پستي و رذالت چيزي برايش بهمراه نداشت . ماندنش در آن  
 .باغ اشتباه محض بود

 . بودباغي که ميدانست در آنسويش کسي قرار دارد که همه ي هستيش را برايش باخته  

بدون آنکه اراده اي داشته باشد . پاهايش او را به بيرون باغ هدايت کرد . خود کرده را تدبير نيست .  
 نميتوانست دوام بياورد

 . زماني که تا آن اندازه به او نزديک بود ولي به اندازه يک دنيا ديوار ، بينشان فاصله بود 

 : به در باغ که رسيد صداي پاهاي کوچکي همراه با لحن کالمش او را ميخکوب کرد 

 بابايي ... منم با خودت ميبري بيرون ؟ - 

 . کيان با تعجب به صورت پسرش خيره شد . معصوميت نگاهش دلش را برد . روي دو زانو نشست 

 : صورت پسرش را با دو دست قاب گرفت و گفت 

 بهت گفته من باباتم ؟کي  - 

 . هيچکس - 
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 . پس از کجا ميدوني من باباتم - 

 . جواب کيارش او را کيش و مات کرد 

نميدونم بابام کيه . اما دوست دارم تو بابام باشي تا منم مثل عسل بابا داشته باشم . تا منم بتونم  - 
 برم تو بغل بابامو براي

 ... عسل زبون درازي کنم 

 . اشک در چشمانش حلقه زد . آن اشک زالل به قلب پاره پاره ي کيان آتش زد 

 . آخه من بابا ندارم عمو ... ميشه شما بابام بشي ... عمو کيوان عموم باشه ، شما بابام باشين - 

 : مظلومانه سرش را کج کرد و ملتمسانه گفت 

 ؟ ميشه بابام بشي - 

کيان در برابر پاکي و معصوميت پسرش خلع سالح شد .جگرش با التماس و آن نگاه مظلوم خون شد  
 . . قلبش به طپش افتاد

 . پسرش داشت تاوان ندانم کاري او را پس ميداد 

ياد بهار در نظرش زنده شد . زماني که بهناز را در آغوش ميکشيد و با گريه سراغ مادرش را ميگرفت .  
 حاال او داشت همان بال

را به سر فرزند خود مي آورد . او را در آغوش کشيد وبوي تنش را به مشامش کشيد .اشکش جارش  
 . شد

 . دلش ناليد رو به آسمان آبي باالي سرش نگاه کرد و از ته 

 . ميشه عزيزم ... اگه تو بخواي بابات ميشم - 

 . من ميخوام ... همه بابا دارن اما من فقط مامان و دايي و بابايي دارم - 

 . کيان او را از زمين بلند کرد و چند باره بوسيد . جادوي خون و ژنتيک، پاي رفتنش را سست کرد 

 : اما نميدانست در همان زمان دست مادرش دست آرميتا را گرفت و با ذوق گفت 

 . درست شد عزيزم ... ديدي گفتم من راهشو بلدم - 

 *********** 

صداي خنده و شادي در باغ مجاور به گوش بهار ميرسيد . در دلش غوغايي برپا بود . اميدوار بود اين  
 وصلت زندگي

 . ت الشعاع قرار ندهداو را تح 
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هر چند قبل از اينکه اين جشن شکل بگيرد آرشام تمام حد و حدود رفت و آمد آرميتا به آن باغ را تعيين  
 . کرده بود

 . اما باز هم دلش ميترسيد . آرشامي که هميشه منطقي بود و آرام ، از شب گذشته بيقرار شده بود 

حتي در جشن ازدواج مجدد خواهرش شرکت نکرده بود . بهار گفته بود براي اينکه مشکلي پيش نيايد  
 او در خانه ميماند

 . و او برود. اما آرشام قبول نکرده بود 

از آرميتا ناراحت بود که کيان را با شرايطي که برايش گذاشته بود دوباره قبول کرده بود .اين را حق  
 . يدانستخواهرش نم

 براي زندگي او نگران بود . تنها مسئله اي که باعث شد زبان به دهان بگيرد و دخالتي نکند کيارش بود 

. 

 ... ذوقي که کيارش براي بودن در کنار پدرش داشت زبان همه را بسته بود حتي آرميتا را 

 . شرط کيان براي آرميتا اين بود 

وقتي کيارش بزرگ ميشه تحت حمايت هر دوي ما باشه اما از من هيچ انتظاري  با هم ازدواج ميکنيم تا» 
 جز پدري براي

 « . کيارش ، نداشته باش 

 : آرميتا به همين هم قانع بود . به بهار گفته بود 

من زندگيمو باختم. الاقل کاري نميکنم پسرم هم زندگيش با حسرت داشتن پدر خراب بشه .کاري که  - 
 الهه و بهرام کردنو

 . من ديگه تکرار نميکنم 

 :بهار هم در ادامه ي حرفش زمزمه کرد 

 . الاقل بهاري ديگه به وجود نمياد ... پر از حسرت ... پراز تنهايي - 

روي شانه ي بهار گذاشت . بهار با لبخند برگشت و به صورتش ، زيباترين نگاه عاشقانه را  دستش را 
 . انداخت

 خوبي عزيزم ؟ - 

 : دستان بهار روي گونه ي اصالح شده و نرمش نشست و گفت 

 . مگه ميشه تو کنارم باشي و خوب نباشم - 

 تو چه فکري بودي ؟ - 
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به بهاري که ،قبل از اينکه زن تو بشه، فکر ميکردم ... خدا روشکر. کيارش مثل اون بهار در حسرت  - 
 . آغوش والدينش نمي مونه

 : آرشام اشکي که بدون پلک زدن از چشمانش چکيده بود را با نوک انگشت گرفت . بوسيد و گفت 

 . غمت نبينم هميشه بهارم - 

 : ينه اش گذاشت و گفتبهار سرش را روي س 

 . تا وقتي تو هستي و اين قلبي که طپش هاش شور زندگي بهم ميده غمي ندارم فدات شم - 

 : آرشام سرش را از روي سينه اش جدا کردو با عشق نگاهش کردو گفت 

 . اين قلب تا وقتي تو باشي ميطپه - 

سرش را پايين برد و گرماي عشقشان را با بوسه اي دلنشين با هم تقسيم کردند . دلهايي که براي هم  
 .ميطپيد نشان از زندگي ميداد. عشق همه ي فضاي اطرافشان را عطراگين کرده بود

 .چه زيبا بود اين طپشهايي که بدون منت ... بدون شرط ... و بدون اندازه بود 

 .هيچ قلبي بي عشق مباد ياحق به اميدي که 

 22/9/94پايان .  

 


