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 :مقدمه

 ...،شاملو را داشتآیدا

 .عشق و حس خوبِ دوست داشتنپر از  شاملویی

 .آیدا، زنی بود که عاشقانه پرستیده می شد...زنی پر از حس خوب دوست داشته شدن

 :وقتی شاملو دلداده ی آیدا شد،تاریخ اینگونه تکرار شد

 .لیلی،دلبرِ مجنون...شیرین،دلبرِ فرهاد آیدا شد

.مردی که فرهاد وار کوه میکند برای داشتنِ شاملو، مردی که مجنون وار ،جان می داد برای خنده های لیلی..

 !شیرین

 ولی اگر آیدا، شاملو را نداشت چه؟

 نبود،آیدا خونِ در رگ های چه کسی می شد؟ اگر شاملو

 چه کسی او را یگانه ی بی همتا می خواند؟

 اگر شاملو نبود،آیدای دلبر،بهانه ی زندگی چه کسی می شد؟

 .مردی باشد که عاشقانه هایش را به رگ هایش تزریق کندهر زنی نیاز دارد به اینکه آیدای 

 ...شاملویش را کنارش ندارد  ولی گاهی زنی ،آیدایی می شود که

 . ...یا که کنارش است ولی فرسنگ ها، فاصله افتاده است میان دل هایشان
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دنیای بی رحم با یک بچه که بر می داشتم دلم بیشتر به حال خودم می سوخت.من در این  میهرقد

کوچک،چه می کردم؟دنیایی که به هیچ کس رحم نمی کرد.چقدر دلتنگ بودم!دلتنگ گذشته ای که گمش 

کرده بودم.دوست داشتم درمیان نداشته هایم ،حداقل گذشته ام را داشته باشم.دستم را بلند کردم و جلویِ 

 .رس دادن،سوار ماشین شدمماشین زرد رنگی که مستقیم می رفت،تکان دادم.بعد از آد

***** 

چپم فرو بردم؛اما باز  جیب  دستم را در جیب راستم فرو بردم،اما کلید را پیدا نکردم.کالفه دوباره دستم را در

هم پیدا نکردم.حتما در خانه جا گذاشته بودم.عصبی، دستی به صورتم کشیدم...با حرص پاهایم را محکم به در 

را نشان می  ۰۰:۱۱ایم پیچید امانم را برید.به ساعت مچی ام نگاهی انداختم؛ساعت که در پاه دردی  کوبیدم...

را در خانه یِ مادرم گذاشتم.پوزخندی زدم و لنگان لنگان به سمت پله ها رفتم.بعد از  بهتر که بهار همان داد.

ردم.به این فکر کردم که باال زدن مانتوی چروکیده ام،رویِ پله یِ آخر نشستم و دست هایم را به زیر چانه ام ب

باید اینجا بنشینم...سرم را به دیوار بغلم تکیه دادم و خیلی آرام،چشم هایم را رویِ هم قرار  ۰۱:۱۱تا ساعت 

 . ...دادم

روبرو  چهره ی خندانِ منفورش  باتکان های شدید یک نفر، به خودم آمدم و چشم هایم را از هم باز کردم...با

رو به رویم ،اخم عمیقی ابروهایم را به هم پیوند داد.مردی که به او عالقه ای   تشدم.با دیدنش آن هم درس

بیشتر از  به عذاب دادنم ادامه داد.حاال با پوزخندهایش  نداشتم...مردی که دوسال تمام،مدام با زورگویی هایش

 :قبل آزارم می داد.صدایِ بلندش باعث سردردِ عمیقم شد

 تو هنوز نرفتی؟_

 :هایم را رویِ هم قرار دادم،درهمان حالت گفتمعصبی چشم 

 .اومدم وسایلم رو ببرم_

 :صدای قهقهه اش را شنیدم،اما باز سکوت کردم .دوباره گفت

 !هرچیزی که اینجاست،از امروز به بعد مال منِ ...نه تو_

 :عصبی و پر حرص از جایم بلند شدم،در حالی سعی در کنترل صدایم داشتم گفتم

 .مهریه ام رو بخشیدم،وسایلم رو که نبخشیدماما من _
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جلویِ در ایستاده بود؛به سمتش رفتم.به سمت دیگری هولش دادم که چندین متر عقب تر رفت.واردِ خانه 

هایِ پر از خشمش  شالم از پشت کشیده شد!با دیدن چشم شدم...سریع به سمت اتاقم رفتم که ناگهان

 !رسیده است که باز لحظات گرگ و میش فرا ،فهمیدم

هایش را محکم و پر قدرت کنار زدم و دوباره به سمت اتاق رفتم.بی هوا موهایم به شدت به عقب  دست

کشیده شد!دست هایم را رویِ سرم قرار دادم و سعی کردم دست هایش را از شالم کنار بکشم؛اما قدرت او 

از طرف من شد.اشک در چشمانم جوشید  کجا و قدرت من کجا؟آن قدر دردش زیاد بود،که باعث جیغی آرام

و سرازیرشد .همانطور که موهایم را می کشید ،مدام زیر لب ناسزا می گفت.موهایم را کشید و به سمت درِ 

پرتم کرد که سرم به در خورد!اشک هایم،از اینکه ضعیف و تو سری خور  خروجی برد...چنان بی رحمانه

 :بیداد می کرد گفتبودم؛سرازیر شد.با صدایی که در آن خشم 

بیرون!همین االن از این خونه گمشو بیرون!تو که بچه ت رو خواستی و گرفتی؛االن اومدی وسایلت رو  برو_

من حتی نمی ذارم یه پوش جارو هم از این در بره بیرون. فهمیدی؟حاال هم  هم ببری؟نه خانم کور خوندی...

 !برو بیرون تا اون روم باال نیومده

 :زور از گلویم خارج می شد گفتم که به با صدای ضعیفی

 .تو که هیچ وقت رویِ خوبت رو به من نشون ندادی_

از چشم هایم جاری  اشک   دردِ عجیبی تمام وجودم را فرا گرفت و باعث شد دوباره سرم را که بلند کردم

ه نمی توانستم شود.من بدبخت بودم که نمی توانستم به خاطر دخترم لب باز کنم!من یک آدم ضعیف بودم ک

چرا؟چون مادر بودم...مادری که نمی توانست به خاطر تک دخترش ،از خودش  به این مرد، حتی تو بگویم!

زندگی اش دفاع کند!گاهی اوقات به این فکر می کردم که مادر بودن،چقدر می تواند سخت باشد!بدون این  و

شدم.به سمت خروجی در رفتم و با همان صدایِ که نگاهش کنم،دست هایم را بر رویِ زمین قرار دادم و بلند 

 :ضعیف که از درد زیاد ناالن بود، گفتم

من می رم،اما بدون این سکوتم فقط به خاطر دخترمه و بس.پس فکر نکن به خاطر ترسم از تو،هیچ وقت _

 .جوابت رو نمی دم

ایین را باز نمی گذاشت و من باال امروز،درِ پ  در را به هم کوبیدم!کاش نگهبان ساختمان از خانه خارج شدم و

نمی آمدم.کاش همان پایین می دیدم که کلید دارم یا نه؟ همه یِ این ها باعث شد که من برای چندمین بار 

ضربه یِ چند دقیقه یِ پیش به شدت گیج می رفت.همان طور که به  احساس حقارت کنم.سرم به خاطر

باز و بسته کردم تا به خودم مسلط شوم.کمی بعد دکمه یِ  راسمت آسانسور می رفتم،چندین بار چشم هایم 
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آسانسور را فشردم.دست هایم را رویِ دیوار قرار دادم و سرم را پایین انداختم.با پاهایم رویِ زمین ضرب گرفته 

را اعالم می کرد، آمد.از فکر بیرون آمدم و وارد آسانسور شدم و دکمه  بودم که صدایِ زنی که طبقه چهارم

ارکینگ را فشردم.با وارد شدنم چهره یِ زنی را در آسانسور دیدم...زنی که غمگین به نظر می رسید...چشم پ

بود و صورتی که دوبرابر سفید شده  های قهوه ای که زیرِ آن گود افتاده بود.لب های کوچکی که بی رنگ 

بودم...رهایی که در انتظار رهایی از این بارها طعم حقارت را چشیده بود!من رها رادمنش  بود...زنی که بار ها و

 .!قفس بود،اما این قفس بی خیالش نمی شد

بهار که طبق معمول از  فراوان زنگِ خانه را فشردم؛بعد از باز شدن در واردشدم.با صدایِ ذوق زده ی خستگیبا

و نفسی  سمتم دوید.او را درآغوش کشیدمآمدنم خوشحال شده بود،دست هایم را از هم باز کردم...بهار تند به 

موهایش را بو می کردم و می بوسیدم.دست هایم را الیِ موهای طالیی رنگش کشیدم و  کشیدم.مدام  عمیق

 :.بهار با صدای بچگانه اش گفت آن را به هم ریختم

 مامان جون،چرا انقدر دیر اومدی؟_

 :می کشیدم گفتمهمانطور که دست هایم را نوازش گونه بر رویِ موهایش 

 .قربونت برم بهارم...یکم کار داشتم،برایِ همین دیر کردم.ببخشید عزیزدلم_

 :بهار باصدایی سرشار از بغض گفت

 .آخه قول داده بودی من رو ببری پارک_

 .ی به آن بی رحم فرستادم"لعنت"، دست هایم را مشت کردم و زیر لب  با یادآوری قولی که به بهار داده بودم

 :رمندگی ای که از صدایم معلوم بود گفتمبا ش

 .شرمنده مامانی...حاال که اومدم،برو لباست رو بپوش و بیا ببرمت پارک_

 :به هم کوبید و خندید بهار که تا آن لحظه در آغوشم بود،از آغوشم بیرون آمد و دست هایِ کوچکش را

 !آخ جون_

ضی که وسط حیاط بود رفتم.کمی از پاچه های به سرعت واردِ خانه شد.لبخندی زدم و به سمت حو گفت و

 .فرا گرفت را باال زدم و پاهایم را درون آب فرو بردم.با سرمایِ آب،آرامشی تمام وجودم  شلوارم را

 :شده بودم که صدایی به گوشم خورد خیره به آسمان 
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 چی شد دخترم؟طالق گرفتی؟_

این سؤال را می پرسید!همان که چنین زندگی  بااین سؤالش، پوزخندی بر لب هایم نقش بست...چه کسی هم

ای را برایم ساخته بود؟همان پدری که چندین سال پیش مرا وادار به ازدواج با کسی که حتی اسمش را هم 

 :خیره ی آسمان شدم.پدرم آهی کشید و دوباره به حرف آمد نمی دانستم کرد!جوابش را ندادم و دوباره

 .آدمیه!اگه می دونستم زودتر از اینا بهت می گفتم ازش طالق بگیریباور کن من نمی دونستم، همچین _

بود و کم کم دوست  به حال زندگیِ من بغض کرده  بازهم جوابش را ندادم.آسمان گرفته بود...گویا آسمان هم

 :داد را دید،دوباره خودش ادامه  داشت شروع به باریدن کند!پدرم که سکوت من

خواستم اینجوری بشه.خودت می دونی هیچ پدر و مادری، بدیِ فرزندشونو نمی ببین رها جان،من نمی _

خوان.درسته ما هم اشتباه قضاوت کردیم...فکر می کردیم آدم خوبیه، اما اینطور نبود!اما قبول کن هرآدمی تو 

 .زندگیش ،یه اشتباهاتی می کنه

 :لی که سعی در کنترل صدایم داشتم گفتمهایم را رویِ هم قرار دادم و درحا  چشم این بار عصبی شدم.محکم

 ۹چرا االن به این نتیجه رسیدید؟چرا قبل از اینکه این بچه بیچاره به دنیا بیاد،به این نتیجه نرسیدید؟من _

گفتید، بچه  سال پیش بهتون گفتم...گفتم این آدم نیست...اذیت می کنه...اما شماها باور نکردید؛مدام می

 .ساله هم مثل من، سیاه بشه !انقدر گفتید که باعث شدید زندگی یه بچه هفتبیارید درست می شه 

پدرم شرمنده سرش را به زیر انداخت و زل زد به سنگ های رویِ زمین،دوباره نگاهم را به آسمان که حاال 

می کردم،االن گرفته تر از قبل بود ،دوختم.اگر همه چیز تغییر می کرد و به جایِ بهنام،با مردِ رویاهایم ازدواج 

 :افتادم وضعیتم این نبود.ناگهان به یادجمله یِ زیبایِ مهدی اخوان ثالث

 !ها،چه ها/که می بینم و باور ندارم چه آرزوها داشتم منو دیگر ندارم/چه ها می بینم و باور ندارم/چه ها،چه

موهایِ شانه زده روبه  و باصدایِ بهار نگاهم را از آسمان گرفتم و به سمت او برگشتم.با لباس صورتی رنگ

 :دلبری می کرد.لبخندی زدم...بلند شدم و به سمتش رفتم.با لحنی مهربان گفتم ایساده بودو  رویم

 .بریم خوش بگذرونیم_

روی یکی از نیمکت های پارک جا خوش کرده و خیره ی دخترکم بودم.صدای غش غش خنده هایش برای 

 !روح خسته ام،کدئین وار عمل می کرد

صدای دادش که صدایم می زد،بلند شدم و به سمتش قدم برداشتم. روی سرسره ی رنگ و رو رفته ایستاده با
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 :بود.بلند می خندید و صدایم می زد.لبخندی روی لب هایم جان گرفت

 جانِ مامان؟_

 :دوباره خندید و دست هایش را باز کرد

 .می خوام پرواز کنم مامانی...بگیر منو_

 :قه اش رفتم.چشمک نازی زد و سر خورد.از زمین بلند شد و دستم را گرفتخندیدم و قربان صد

 مامانی!بریم تاب بازی؛ هول بدی؟_

 :خم شدم و گونه اش را بوسیدم

 .بریم عزیزم_

به سمت تاب دوید و من را هم به دنبال خود کشاند.دستانش را به سمتم دراز کرد تا روی تاب بنشانمش.قد 

ر آغوشم گرفتمش و محکم لپ های تپل و سفیدش را بوسیدم.سپس روی تاب دخترکم کمی کوتاه بود!د

گذاشتمش و محافظ تاب را محکم کردم که مبادا بیوفتد!دستانم را بند تاب کردم و به آرامی هولش دادم.کمی 

 :بعد،انگار که هیجان زده شده باشد،جیغ زد

 !تند تر مامانی...می خوام برم باال_

 :تمخندیدم و با نگرانی گف

 .میوفتی مامان جان_

سرش را به چپ و راست تکان داد که نگاهش روی تاب کناری ثابت ماند.نگاهم را روی مقصد نگاهش سر 

 .دادم...پسرکی هم سن و سال های خودش روی تاب نشسته بود و مردی با خنده هولش می داد

 :چند ثانیه بعد ،بهار گفت

 .نگه دار مامانی...می خوام پیاده بشم_

 :ب را ثابت نگه داشتم و روبه رویش زانو زدمتا

 چرا گلکم؟حالت بد شد؟_

 :سرش را باال و پایین کرد گفت

 .نه...فقط می خوام پیاده بشم_

 !ای گفتم و محافظ تاب را باال بردم.پایین که آمد،دوباره خیره ی پسرک شد"باشه"

بور،با پدرش به پارک بیاید؛سوار وای بر من!دخترکم پدر می خواست...دلش می خواست مثل همان پسرک 

 !تاب شود و پدرش با خنده هایش به خنده بیوفتد

 !وای بر من و پدر بی مسئولیت دخترکم

 .با بغض و غصه در آغوشم گرفتمش و به سمت ماشین به راه افتادم
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 چه می کرد با درد بی پدری؟ اگر روزی از پدرش دخترکم را چطور به تنهایی بزرگ می کردم؟دخترکم

پرسید چه می گفتم؟می گفتم پدرت، به درد پدر بودن نمی خورد؟اگر مرا مقصر می دید چه؟اگر مرا مسبب 

 بی پدری اش می دید چه؟اگر از من متنفر می شد،چه می کردم؟

 :با صدای بهار به خودم آمدم

 مامانی چرا سوار نمی شیم؟_

 !حرکت کنار ماشین ایستاده امبه قدری در بدبختی هایم سیر می کردم، که متوجه نشدم بی 

در عقب ماشین را باز کردم و روی صندلی نشاندمش.خودم هم پشت فرمان نشستم و ماشین را روشن 

کردم.ساعتی را بی هدف خیابان هارا متر کردم.کجا می رفتم؟خانه ی پدری،که مسبب بدبختی من و دخترکم 

م را در دست مردی گذاشته بود که ذره ای عالقه بود؟پدری که بدون توجه به گریه ها و التماس هایم،دست

 نسبت به او در دلم نداشتم؟

 !وقتی پدرم مجبورم کرده بود که از مرد رویاهایم دل بکنم،میان جدایی ها جان داده بودم

 !وقتی پدرم گریه هایم را با خنده هایش، طاق زده بود؛من را،از من جدا کرده بود

 :ی تلخم دل کندم و از آینه خیره اش شدمبا صدای دخترکم از مرور گذشته 

 جانم عزیزکم؟_

 :لب برچید و دستش را روی شکمش گذاشت

 من گشنمه!نمی ریم خونه؟_

 .دخترکم گرسنه اش بود و منِ بی حواس ، بی فکری خرجش کرده بودم 

 :لبخندی به رویش زدم و گفتم

 .باشه عزیزکم االن میریم خونه_

دم،ولی جایی هم نداشتم.فعال تنها سقف برای من و دخترکم،خانه ی پدرم نمی خواستم به آن خانه برگر

 .بود.به سمت خانه راندم

 :وقتی رسیدیم،بهار سریع پیاده شد و به سمت در دوید.با نگرانی اسمش را صدا زدم

 !بهارکم!آروم برو میوفتی ها_

 :بهارِ با فکرم ایستاد و به سمتم برگشت.دستش را دراز کرد و گفت

 .باهم بریم مامانی بیا_

خنده ای کردم و دستش را گرفتم.این دختر مانند اسمش،بهار بود برای زمستانِ زندگی ام.شاید اگر 

 !نداشتمش،تحمل این زندگی برایم سخت تر می شد
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 .وارد خانه که شدیم،صدای بحث و دعوا می آمد

بهار را پیِ نخود سیاه می فرستادم...بودنش سال زندگیِ برباد رفته ام! باید  ۹صداهایی آشنا!آشنا به اندازه ی 

 :در بین بحث و دعوا زیاد خوب نبود!قبل از اینه وارد پذیرایی شود،کنار پایش زانو زدم و گفتم

 بهارم برو توپتو بردار ،منم لباسامو عوض کنم بیام بازی کنیم...باشه؟_

صدایش زدم که برگشت...لبخندی زد و  با شوق سری تکان داد و به سمت حیاط پشتی دوید.دوباره با نگرانی

 :گفت

 .چشم مامانی...آروم تر می رم_

 .لبخند که زدم،چشمکی زد و این بار آرام تر به راه افتاد

دخترکم دویدن را دوست داشت...همیشه در حال بازی و باال و  !نگرانی در جانم خوره وار، خودنمایی می کرد

می شدم برای عزیز تر از جانم...اگر تا به حال تحمل می کردم،به  پایین پریدن بود!و من هر لحظه نگران تر

خاطر بهارم بود...بهار ، تمام امید به زندگی من بود!اگر بین خوشیِ دویدن هایش می افتاد چه؟امان از این 

 !افکار مسموم و منفی که قصد جانم را کرده بودند

شده بود؛پس برای خالی کردنِ دلِ پرم زمان کافی مطمئناً بهار در حیاط پشتی مشغول گل های رز رنگارنگ 

 .داشتم

بلند شدم و به آرامی و قدم هایی لرزان وارد پذیرایی شدم.با دیدنم ساکت شده و خیره ام شدند.حالم تعریفی 

نداشت...عصبی و غمگین بودم!عصبی از حق به جانب بودنشان،و غمگین بخاطر زندگی ای که برایم ساخته 

 !که در آن فقط به عنوان عروسک خیمه شب بازی،نقش ایفا می کردم بودند؛زندگی ای

 :پوزخندی روی لب های خشک شده ام نشاندم و گفتم

 خوش اومدید!چطوره؟خوشتون اومد از سناریویی که برام نوشتید؟خوب اجراش کردم؟_

ایی که غصه دار زن با چشمان اشک آلود بلند شد و به سمتم آمد...دستانش را باز کرد تا مثل آن وقت ه

سالگی ام،خیلی فاصله  ۰۱بودم،در آغوشش بغضم را خالی کنم! ولی بین منِ این روز ها،از منِ آن روزهای 

 !بود

 !منِ این روزها،از عالم و آدم زخم خورده بودم...از تمام مورد اعتماد های زندگی ام،رو دست خورده بودم

 :قدمی عقب تر رفتم و کف دستم را به سمتش گرفتم

 !جلوتر نیاید!هنوز جای زخم هایی که زدید، خوب نشده_

به هق هق افتاد و دست هایش را روی صورت رنگ پریده اش گذاشت.حرف حق،برایش زیادی تلخ آمده بود 

 !گویا

نمی توانست این حجم از تنفر را درک کند!نمی دانست به جایی رسیده بودم که می توانستم به همه چیز و 
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 .نمهمه کس پوزخند بز

زن با چشم هایِ اشکی اش به من خیره شده بود.من هم با چشمانی پر از کینه،خیره اش بودم.نفس هایم تند 

شده بود و از حالت مرتب نفس کشیدن، بیرون آمده بودم.چشم چرخاندم و به دنبال بهار گشتم،اما نبود 

فتم.صدایِ قدم هایِ تندی را از پشت می !نگران زن را کنار زدم و به سمت اتاقی که متعلق به من و بهار بود، ر

شنیدم اما اهمیتی ندادم و به راهم ادامه دادم.درِ اتاق را باز کردم و با دیدن بهار ،نفس عمیقی از سر آسودگی 

.لبخندی بر لب هایم نشست و تا  کشیدم.بهارکم رویِ تخت نشسته بود و دست به سینه به دیوار زل زده بود

سلول های عصبی ام را به بازی گرفت .کالفه چشم هایم را رویِ هم قرار  صدایی  خواستم به سمتش بروم،

 :دادم و در را بستم.زن دوباره صدایم زد

 رها!؟_

 :عصبی در را باز کردم و با همان لحن گفتم اخم در هم کشیدم و 

 چی کارم دارید،چرا ولم نمی کنید؟_

با پسرتون زندگی کردم، یک روز خوش نداشتم...یک بار  کم پسرتون زندگیم رو تباه کرد؟تو این چندسالی که

 با بدخُلقیش کنار اومدم،یک بار با عصبانیتش،یک بار با دیر اومدناش!بازم بگم؟

فوری دست هایم را باال آوردم و خیلی آرام تر از قبل  باز کرد چیزی بگوید،که به یاد بهارم افتادم. زن لب 

 :گفتم

 .نیم؛دوست ندارم بهار، در این باره چیزی بفهمهخواهشاً بریم بیرون صحبت ک_

زن با سر حرفم را تایید کرد و جلوتر از من به راه افتاد.به سمت سالن رفت. دقیقاً جایی که همسرش،پدر و 

 :مادرم با نگرانی سکوت کرده بودند.دوباره پوزخندی زدم و با لحنی که تمسخر در آن بیداد می کرد گفتم

 .حرفاتون رو بزنیدخب حاال می تونید _

 :زن سری تکان داد،کمی از لب هایش را با زبانش تر کرد و در همان حال گفت

دخترم!درسته، من می دونم یک جاهایی پسرم مقصره!تو فکر کن اون نمی فهمه،اما تویی که عاقلی چی؟دو _

ه یِ بچه ها به محبت روز بعد این بچه بزرگتر شه و بفهمه شما دوتا طالق گرفتید، می خوای چیکار کنی؟هم

 پدر و به خانواده نیاز دارن،اگه پدری نداشته باشه که ازش حمایت کنه، می خواد چیکار کنه؟

تمام حرف هایش همانند میخی به سرم کوبیده می شد.سرم تیر کشید...کمی سرم را به چپ و راست تکان 

 :م بود گفتمدادم وقتی به خودم آمدم ،با همان پوزخندی که سال هاست بر لب های
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واسش هم پدر می شم، هم مادر.بچه یِ من هیچ نیازی به  نمی خواد نگران بچه یِ من باشید،من خودم _

محبت شماها نداره ؛همین طور که هیچ نیازی به پدر نداره!همون پدری که شما ازش حرف می زنید،االن لم 

 .هداده رویِ مبل راحتیش و خوشحاله که از شر دو تا مزاحم خالص شد

کمی صدایم باال رفته بود، اما واقعاً دست خودم نبود!این جماعت حق به جانب،خونم را به جوش می آوردند! با 

 :همان لحن ادامه دادم

 من که دیگه وسایل خونم رو هم بخشیدم،دیگه باید چیکار کنم، دست از سرم بردارید؟_

 :زن متعجب گفت

 چی می گی؟_

بااین روش تنفرم را به او نشان بدهم.زن چندقدمی به جلو آمد،دست های دوباره پوزخندی زدم؛ قصد داشتم 

 :لرزانش را بر رویِ شانه هایم قرار داد و گفت

 .رهاجان!باتواما_

با حرص، شانه ام را از حصار دستانش رها کردم و به سمت پنجره ای که دور تا دور آن سفید بود برگشتم.به 

یاط نشسته بودند، خیره شدم.آهی کشیدم...یک عمر جوانی ام هدر گنجشک هایی که رویِ حوض آبی رنگِ ح

غوغا می  یک زندگی پر از آرامش در دلم رفته بود؛ با مردی که دوستش نداشتم زندگی کردم و حسرت 

 :کرد.همانطور که به بیرون از پنجره زل زده بودم به حرف آمدم

ارمه؛بهاری که بدون اون این زندگی واسم، تبدیل به من اگه تا به امروز سکوت کردم،فقط و فقط به خاطرِ به_

یک زمستون سرد می شه.پسر شما زندگیم رو تاریک کرد...سعی کردم با همه یِ رفتارهاش کنار بیام،اما دیگه 

 !نمی تونم

قصد داشت سیلی راه بیندازد!با همان چشم هایِ اشکی ام به سمتِ  اشک در چشم هایم جمع شده بود و گویا 

 :برگشتم؛نگاه غمناکم را در چشمانم ریختم و گفتمزن 

 .من همین امروز رفتم وسایلی که حقمه رو از اون خونه جمع کنم،اما آقا پسرتون اجازه نداد_

که تا به االن سکوت کرده بود، قدمی به سمتم برداشت و درهمان حال با صدایی که گیرایی  زن  همسرِ 

 :خاصی داشت گفت
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ی نشده،تنها یه جرو بحث کوچیک بود که تموم شد و رفت.تو هنوز زندگی باقی مردم دخترم!هنوز که چیز_

 !رو ندیدی؛مدام دعواهایِ آنچنانی دارن و کلی چیزهای دیگه

 بااین حرفش،تند و تیز نگاهم به سمتش کشیده شد

 :با لحنی نسبتاً بلند گفتم...

یی که من از اون پسرتون کتک می خوردم دعوایِ کوچیک؟شما مگه توی زندگی ما بودید؟روزها و شب ها_

 کجا بودید؟وقتی نذاشت ادامه تحصیل بدم، شماها چیکار کردید؟

 :دست هایم را عصبی به سمتِ شالم بردم و سعی کردم که آن را تنظیم کنم و درهمان حال گفتم

 ...حتی همین امروزم رفتم وسایلم رو از خونه بردارم که گل پسرتون_

 ! م و بیش از این پیش نروم.مثل تمامی این سال ها که سکوت کردم و چیزی نگفتمسعی کردم سکوت کن

 :مرد که سکوتم را دید دوباره به حرف آمد

 بهنام امروز چی کار کرد؟_

 :چیزی نگفتم و سرم را به زیر انداختم. اینبار پدرم با صدایی عصبی گفت

 رها،چی شده؟امروز باهات چی کار کرد؟_

 : آوردم و به تندی گفتمکالفه سرم را باال

 .بسه خواهشاً!من دیگه تحمل این همه اتفاق رو ندارم...خواهش می کنم دیگه ادامه ندید_

 :رفتم،که صدایِ مرد بلند شد به سمت اتاقم  

 .مطمئن باش امروز چیزی که حقته رو می گیری_

 :پوزخندم را تکرار کردم

داشتید مجبورم می کردید به پای پسرتون بمونم،یک حقم رو؟کدوم حق؟مگه من حقی هم دارم؟مگه وقتی _

 ...لحظه از فکرتون گذشت که منم حقی دارم؟مگه شما

 .بغضی به گلویم چنگ انداخت و مانع ادامه ی حرفم شد

من چقدر بدبخت بودم!چه رویاهایی بافته بودم و چه ها تجربه کرده بودم!چه طور به باعث و بانی بدبختی 

آینده  م،وقتی پدر و مادر خودم، من را به آغوش بدبختی هول داده بودند؟!چه طور بههایم لعنت می فرستاد
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 امیدوار می شدم، وقتی آرزوهایم را،زندگی ام را تباه کرده بودند؟

 :با صدای مرد به خودم آمدم...مسالمت آمیز گفت

 .باشه حق با توئه؛ولی قول می دیم درستش می کنیم_

 :با اعصابی متشنج گفتم

 !بهرام دست بردارید...شما زندگی من و دخترم رو به هم نریزید،درست کردنش پیش کش آقا_

 :آقا بهرام لبخند غمزده ای زد

 !هیچ وقت بابا صدام نزدی_

به پدر تنی خودم هم پشیمان بودم؛چه خیال باطلی که انتظار  "بابا"بغضم تشدید شد.من حتی از گفتن 

 !بخوانمش "بابا"داشت 

 :ادامه دادسکوت کردم که 

می دونم سخته،ولی گذشته رو فراموش کن و به آینده امیدوار باش؛من قول می دم نذارم بهنام یک بار دیگه _

 !حتی بهتون نزدیک بشه

 :دوباره صدای هق هق سیما خانم بلند شد. میان هق هقش گفت

 پسرم دیگه دخترشو نمی بینه؟_

همه بدبختی ای که پسرش برای من و دخترکم هدیه  با خشم نگاهش کردم.این زن چه می گفت؟ بعد از آن

داده بود،باز هم طرف داری اش را می کرد؟!ادعای مهربانی و مادر بودن هم داشت! آری مادر بود؛ولی نه برای 

 !من و دخترکم!او با انکار کردن هایش،باز هم بهنام را به کل دنیا ترجیح می داد

 :آقا بهرام با خشم تشر زد

 !اساکت شو سیم_

 :و رو به من ادامه داد

 .به حرف های سیما اهمیت نده دخترم.همه چی رو بسپر به من_

 :پوزخندم قصد جدایی از لب هایم را نداشت! چشمان پر از اشکم را به کفش هایم دوختم

 !سال پیش هم گفته بودید ۶این جمله رو _

 :دوباره نگاهم را به چشمانش دوختم

 ...شما سپرده بودمسال پیش همه چی رو به  ۶من _

 :دستانم را از هم باز کردم و تلخندی زدم

 و االن وضعم اینه!این بار می خواید چه بالیی سر زندگیم بیارید؟_

 :با شرمندگی سرش را به زیر انداخت و گفت
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 .این بار فرق می کنه...اجازه نمی دم وضع زندگی تو و بهار بدتر از این بشه_

را روی سرشان آوار کنم،ولی با صدای دخترکم که صدایم می زد، گله هایم در لب باز کردم تا گالیه هایم 

 !گلویم خفه شد

دخترکم کنار در اتاق ایستاده و بهت زده نگاهمان می کرد.وقتی نگاهم را دید،تند به سمتم گام برداشت و 

 :گفت

 مامانی... چرا باهاشون دعوا می کنی؟_

 :موهایش را نوازش کردم و با محبت گفتم

 .این چه حرفیه عزیزکم؟دعوا نمی کنیم،فقط حرف می زدیم_

با چشم هایم مدام به آقا بهرام و سیما خانم اشاره می کردم که بروند؛اما زهی خیال باطل! اصال حواس هیچ 

کدامشان به من نبود.سیما که مطمئناً به فکر تک پسرش بود ؛و بهرام هم به فکرِ این که من را برگرداند!چقدر 

می شدم از این که مدام بیخیالی طی می کردند!باالخره بعد از کلی اشاره کردن من،منظورم را  حرصی

 :فهمیدند.بهرام با صدای بلندی گفت

 .خب دیگه ما بریم_

به سمت سیما برگشت و با اشاره ی چشم به او فهماند که وقت رفتن فرا رسیده است.سیما بلند شد؛خواست 

تم و خواستم مانع نزدیکی اش به دخترکم شوم،اما با نگاه مظلومانه اش که اخم به سمت بهار برود که جلو رف

 .کمی دلم به حالش سوخت!کنار رفتم و اجازه دادم که تک نوه اش را ببیند هایم را نشانه گرفته بود، 

* 

ستم.بهار با بدونِ توجه به پدر و مادرم دست بهار را گرفتم؛وارد اتاق شدیم و در را ب در  بعد از بسته شدن 

 :کالفگی گفت

 .مامان من خیلی گشنمه_

با یادآوری این که هنوز هم دخترکم گرسنه بود و من بی اهمیت این جا به حال زندگی ام حرص می خوردم، 

 :دست هایم را مشت کردم و چندین بار به خودم لعنت فرستادم.با چهره ای شرمگین به او نگاه کردم و گفتم

؛مهمونا اومدن برایِ همین یادم رفت!همین االن می رم یک تخم مرغ مامان پز نیمرو می ببخشید دخترم _

 .کنم

بهار لبخندی زد.بی هوا خودش را طوری در آغوشم پرت کرد که اگر خودم را کنترل نمی کردم از پشت پخش 

 !زمین می شدم
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آمدم و به سمت آشپزخانه که روبرویِ  حوصله یِ رو به رو شدن با پدر و مادرم را نداشتم.کالفه از اتاق بیرون

را باز کردم و  بودند.درِ یخچال سفید رنگ   اتاق بود، رفتم.آشپزخانه ای که همه ی وسایلش سفید رنگ

تخم مرغ برداشتم.به سمتِ گاز رفتم و روشنش کردم که از پشت صدایِ قدم هایی را شنیدم.حتی سرم را  دو 

ببینم کیست؟با صدای نگران پدرم ، عصبی تخم مرغ را به لبه یِ نچرخاندم و به خودم زحمت ندادم که 

 .زدم و محکم به داخل ماهیتابه پرت کردم گاز 

 چرا با ما این جوری رفتار می کنی؟_

 :باز اهمیتی ندادم و دومین تخم مرغ را شکاندم و به داخل ماهیتابه پرت کردم.اما پدرم باز ادامه داد

 .می دونستیم همچین اتفاقاتی می افتهمن بارها بهت گفتم؛ما که ن_

 .این بار نمک را برداشتم و کمی روی تخم مرغ ها پاشیدم

سرم بابت اتفاق امروز شدید درد گرفته بود!با یادآوری این که موهایم را کشیده بود و پرتم کرده بود،پر از 

 :داد حرص چشم هایم را رویِ هم قرار دادم.اما پدرم بی خیال نشد و باز هم ادامه

 !با تواما_

 :ناخودآگاه عصبی شدم و به سمتش برگشتم . با صدایی بلند و عصبی داد زدم

بسه دیگه!شما همیشه همین حرف هارو می زنید ؛اون هم برایِ توجیح کردن خودتون!اگه راست می گید _

 امروز که اون مرتیکه من رو مثل توپ به در و دیوار پرت می کرد کجا بودید؟

 !ان عصبانیِ پدرم،از آنچه گفتم پشیمان شدمبا دیدن چشم

 .پدرم متعجب به سمتم آمد

نگاهش بوی خشم و درماندگی داشت!ولی حنایش برای منِ بی اعتماد شده به همه،رنگی نداشت. هیچ 

زندگی سیاه پوشی که برای تحملش ،اجبارم کرده بودند را از یاد نمی بردم.حاال بعد آن همه اتفاقات ریز  وقت

 !ت، لباس مهربانی اصالً به تن چشمانش نمی آمدو درش

بدون توجه به عصبانیت پدرم،به سمت گاز چرخیدم و سریع خاموشش کردم.سفره را روی میز پهن کردم و به 

 . سمت اتاقی که دخترکم در آن منتظر غذا بود،رفتم.اصالً هم اهمیتی به سؤاالت پی درد پی پدرم ندادم

وی تخت خوابش برده بود...خوش خواب من! آهسته کنارش نشستم و موهای وارد اتاق که شدم،دخترکم ر

 :ابریشم مانندش را نوازش کردم. تکانی خورد که به آرامی گفتم

 .بهار جان...دخترکم پاشو غذا بخور بعد بخواب_



 
 
 

 
17www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 :به زور چشمان زیبایش را باز کرد و با صدای خواب آلودی گفت

 !آخه خوابم میاد مامانی_

 :د شانه اش انداختم و بلند کردمدستم را گر

 !اِ...نمی شه با شکم گشنه بخوابی_

 :دست های کوچکش را دور گردنم محکم کرد و سرش را روی شانه ام گذاشت

 .پس تو بغل شما غذا می خورم_

 !لبخندی زدم...دخترکم عجیب تخس بود

 .دست هایم را پشت کمرش گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم

 .شدم،چشمم به روی میز افتاد وارد آشپزخانه که

به جای نیمرو،ماکارونی روی میز بود! بهارکم با دیدن غذای مورد عالقه اش،خواب از سرش پرید و با ذوق 

 :خندید.از آغوشم بیرون آمد و روی صندلی نشست.لبخندی به رویش پاشیدم که صدای پدرم به گوشم رسید

 .غذاتو بخور باید حرف بزنیم_

ی به بهار کردم و رو برگرداندم. کمی ماکارونی برای دخترکم کشیدم و جلویش گذاشتم.دخترک با اخم اشاره ا

 :با ادبم تشکری کرد و گفت

 شما نمی خوری مامانی؟_

 :با این اتفاقات اخیر،رسماً اشتهایم کور شده بود.لبخندم را تکرار کردم و گفتم

 .من خوردم عزیزم...نوش جان_

 .ه سمت سالن رفتماز آشپزخانه خارج شدم و ب

 :پدرم روی یکی از مبل ها نشسته و به تلویزیون خاموش خیره شده بود. رو به رویش نشستم و گفتم

 .گفتید حرف دارید_

به سمتم چرخید...مردد نگاهم می کرد؛مطمئناً حرف چند دقیقه پیشم روی دلش یا شاید هم روی مغزش 

 :سنگینی می کرد!تلخندی زدم

 !ید؛ولی بهتون نمیادخیلی مهربون می زن_

 !رنگ نگاهش دلخور شد...از همان قدیم حرف حق سنگین و تلخ بود

 :بی توجه به نگاهش ادامه دادم

حاال که فکر می کنم،اون روز ها که التماستون می کردم جدامون نکنید،هیچوقت چشماتون رنگ محبت _

 نداشت...حاال که آب از سرم گذشته، مهربون شدید؟

 :به عقب چرخیدم با صدای دخترکم
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 مامان من غذامو تموم کردم؛می شه برم بخوابم؟_

 :لبخندی زدم و سرم را تکان دادم

 .آره عزیزم،چرا نشه؟تو برو منم االن میام_

خندید و به سمت اتاق دوید...و باز هم نگرانی به دلم چنگ انداخت!بهار که در اتاق را بست،دوباره به سمت 

 :فتمپدرم برگشتم.لبخندی زدم و گ

 خب کجا بودیم؟_

سالگی من را ! رنگ نگاه همان روزهایی که از  ۰۱رفته رفته نگاهش رنگ خواهش می گرفت...رنگ نگاه 

 .جدایی می نالیدم

 :ادامه دادم

آهان!داشتم می گفتم؛من اون موقع که واسه رسیدن به رؤیاهام، به این مهربونی هاتون نیاز داشتم،خسیس _

 !بهش ندارم...پر خرجی نکنید شده بودید...حاال نیازی

پدرم با ناراحتی دست هایش را پایین برد و به زمین خیره شد.اما من همان منِ قبلی نبودم؛همانی که حتی 

به مرز جنون می کشاند...همانی که با  نمی توانست غم در چشمان پدرش را ببیند و یک لحظه دوری از او 

ش خنده بر لب هایش می نشست.قلب قدیم هایم با قلب اخم های پدرش دلش می شکست و با خنده های

االنم خیلی متفاوت بود!قلب قدیم هایم همچون گلی خوشبو بود؛اما قلب االنم پر از نفرت بود.پوزخندی زدم و 

 :.دستم رویِ دستگیره ی در بود که صدای ِ پدرم مرا متوجه خود کرد از آشپزخانه بیرون رفتم

 .یه خواهش ازت دارم_

 :نگاهم را به او دوختم که باز گفت  کالفه

 .فقط همین یک بار_

پوفی گفتم و بی اهمیت به سمت اتاق رفتم؛اما فکری به سرم زد برای همین ایستادم و به سمتش برگشتم و 

 :گفتم

 اگه امروز باهات بیام، بیخیال من می شی؟ _

 :دایی گرفته و آرام گفتپدرم چشم های نگران و متعجبش را به من دوخت؛ کمی بعد برگشت و باص

 !تو امروز بیا،قول می دم دیگه بهت گیر ندم_
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بار دیگر پوزخندی بر لب هایم نشست.این روزها معنی لبخند را از یاد برده بودم؛زندگی با منِ عاشق چه ها که 

 ...فاصله بگیری نکرده بود!نسبت به همه چیز بی اهمیت بودم.خیلی سخت بود از خودِ واقعی ات 

.بدون توجه به چیزی از در  وصله مانتوام را تن زدم ؛ پیشانیِ دخترک نازم را بوسیدم و از اتاق بیرون رفتمبی ح

 :خانه خارج شدم که صدا ی پدرم آمد

 .بیا سوار شو_

بی توجه به سمتِ پراید مشکی رنگ رفتم و در را بستم؛به جلو زل زدم و به فکر فرو رفتم.در فکر گذشته ام 

شیشه یِ ماشین  می کردم لحظاتی که سوار بر این ماشین می شدم!آهی کشیدم و سرم را به که چقدر ذوق 

 . .کم کم چشم هایم بر هم رفت تکیه دادم

** 

با صدایِ کسی که مدام اسمم را صدا می زد، کم کم چشم هایم را باز کردم و به اطرافم نگاه کردم.با دیدن 

از حدقه بیرون بزند! متعجب به پدرم نگاه کردم.نگاهش با دفعات  مکانی که آنجا بودیم نزدیک بود چشم هایم

تر از قبل شدم...پدرم تک  متعجب چیز را نمی توانستم از نگاهش بفهمم.برایِ همین  قبل متفاوت بود.هیچ

 :سرفه ای کرد و گفت

 ...تمام چیز هاییه که داری پیاده شو،امروز وقت گرفتن _

 :زل زده بودم و هیچ حرفی نمی زدم.پدرم دوباره کالفه گفتمتعجب به او   همچنان  من  اما

 ...رها،پیاده شو_

 :باالخره از حالت متعجبم بیرون آمدم ؛دست به سینه شدم و به روبه رو زل زدم.پدرم باز کالفه تر از قبل گفت

 رها!؟_

 :با عصبانیت به سمتش برگشتم و گفتم

 !،دوختید و تنم کردیدمن چرا بیام؟شما که خودتون طبق معمول بریدید_

 :پدرم دست هایش را باال برد و رویِ چشم هایش قرار داد ؛گفت

 .بهت که گفتم،اگه امروز کارهایی که می گم رو انجام بدی؛از فردا دیگه کاری به کارت ندارم_

 ؟دو دل بودم؛اگر از این ماشین پیاده می شدم و پدرم مرا باز مجبور به این ازدواج اجباری می کرد چه

 .لحظه ای پشیمان شدم؛از این که با او تا اینجا آمدم
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 اما باالخره که چه؟

باید دلم را به دریا می زدم،هرچند که این دریا می توانست عمیق باشد و مرا غرق کند؛ولی من باید سعی می 

 !کردم روی آب، شناور باشم

 . ن پیاده شدمنفسی عمیق کشیدم،دستم را رویِ دستگیره یِ در قرار دادم و از ماشی

 .پدرم لبخندی از رویِ پیروزی زد،اما من تنها نگاهی گذرا به او انداختم

 .من در این دنیا چیزی جز این نگاه هایِ غمگین و پوزخند هایم نداشتم

 !تنها دخترکم می توانست،خنده را بر لب هایم بیاورد

 .پدرم به سمت خانه به راه افتاد ؛ من هم پشت او به راه افتادم

 .دستش را بر رویِ زنگ قرار داد و زنگ را فشرد

دل آسمان هم همانند من می گرفت...چشم هایش همانند  آهی کشیدم و به آسمان نگاهی کردم؛گویا همیشه 

 !من، اشک می ریخت،اما آه او همراه با رعدو برق بود و آه من بی صدا

ین جوجه اردکی که جز مادرش کسی را در با صدایِ تیکی باز شد،پدرم وارد خانه شد؛من هم همچنان ع

 !ندارد،همه جا بااو می رفتم

 اما جوجه اردک داستان مادرش، مادری واقعی بود،اما آیا پدر و مادر من این گونه بودند!؟

سال پیش باعث و بانی جدایی من از عشقم  ۹تنها چیزی که از پدر و مادرم یادم مانده است،این است که

زدواج با مردی که تا به حال اسمش را هم نشنیده بودم کردند...حال که با یک بچه شدند...مرا اجبار به ا

 کوچک آواره بودم،آیا کس دیگری به اندازه ی من تاب و تحمل مرا داشت،در برابر این همه مشکل و سختی!؟

حس کردم تمام این لحظاتی که پشت در بودیم تپش قلبم بیشتر از قبل می شد.وقتی که در باز شد،لحظه ای 

 .قرار است قلبم از کار بیفتد

با دیدنِ آقا بهرام که با چشم هایِ غمگینش به ما زل زده بود ، نزدیک بود بغضم بشکند ؛ اما نه!نمی توانستم 

 .این گونه خودم را ببازم

من باید آنقدر قوی باشم،تا همه یِ کسانی که می گفتند می توانند مرا شکست دهند، از گفته هایشان 

 .مان شوندپشی

 !من رها بودم ...رهایی که مدت ها قبل رها شده بود

آن  اما باید از این رهایی استفاده می کردم و خودم را به بهترین موقعیت ها می رساندم و دیگر به گذشته یِ 

 .خاتمه می دادم رهایِ رها شده در وجودم 

د و خیلی آرام با صدایی که معلوم بود از آقا بهرام دستش از رویِ در کنار رفت و خودش هم از آنجا دور ش

 :غصه یِ زیادی ضعیف شده است گفت
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 .بفرمایید_

 !پدرم منتظر همین جمله بود؛خیلی زود وارد خانه شد و باز هم من به همراهش

 . امیدوار بودم سرقولش بماند و همان طور که گفت،از امروز به بعد دیگر به من کاری نداشته باشد

کنار میز غذا خوری قهوه ای رنگ  کامال که وارد خانه شدیم،آقا بهرام را دیدم که رویِ صندلی قهوه ای رنگی 

 .نشسته بود؛ و به گل هایِ خوش رنگِ میز خیره شده بود

 !به سمت پدرم که برگشتم، با صورت قرمزش روبرو شدم؛اما باز هم همان نگاه های سردِ من

 چرا منِ قبلی در من نبود؟

 چرا منی که باتمام وجود عاشق پدرم بودم االن این گونه به او نگاه می کردم؟

  زندگی آنقدر به من پستی هایش را نشان داده بود،که همیشه

 .می گویم:جز خدا و دخترکم کسی را ندارم

یرون آمدم بغضم را با پوزخندم قورت دهم.باصدایِ فریادی فوری از فکر ب  زد...سعی کردم چنگ  بغضی به گلویم

 .زل زده بودم ؛ تمام این مدت به دیوار سفید رنگِ خانه

به سمت صدا برگشتم ؛ آقا بهرام که رویِ زمین افتاده بود و پدرم هم رویِ سینه اش نشسته بود؛ مشت های 

را بروم تا بلکه جلویشان  پی در پی اش را نثار سر و صورت آقا بهرام می کرد !ترسیده بودم... خواستم جلوتر 

  بگیرم؛اما همان منِ جدید اجازه یِ این کار را به من نداد!تنها به آن دو خیره شده بودم.صدایِ پدرم که مدام

 ! مدام در گوشم زنگ می زد"به چه حقی اون پسرت دخترم رو زده؟"می گفت:

با اشک به آن دو خیره شده بود و جیغ می کشید.با همان چشم هایِ اشکی اش به   سیما خانم

 :آمد،دست هایم را در دست هایش گرفت و گفت تمسم

 رها جان خواهش می کنم یه کاری کن،درسته پسرم خوب نیست اما خب پدرش چیکار کنه؟_

راست می گفت ؛ پسرش به من بدی کرده بود ، اما پدرش که این وسط کاره ای نبود. پسرش بارها مرا در 

م را داشت.تنها پسرش همه یِ این کارها را انجام داده بود و خانه زندانی کرده بود، اما پدرش که قصد آزادی ا

پدرش که این وسط کاره ای نبود.چشم هایم به پدرم بود که با آقا بهرام گالویز شده بودند و گوش هایم به 

 ...سیما خانم که مدام التماس می کرد آن دو را از هم جدا کنم

 می کردم؟  من چه

 !ا به قلب سردم که حال به هیچ چیز و هیچ کس نمی توانست دل بسوزاند؟به گوش هایم اعتماد می کردم ی

 :گوش هایم که در آن پر از التماس بود می گفت
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 ".به سمت آن ها برو و آن دو را از هم جدا کن"

 :قلبم هم می گفت

 "!اشتندهمانطور که هیچکدام از آن ها ،هنگام بدبختی ات جلو نیامدند و تنهایت گذ.به هیچ وجه جلو نرو"

 :گفت ما بین این جدال قلب و گوش هایم عقلم هم به کار آمد که می

اگر آن ها می دانستند تو در باتالق بدبختی دست و پا می زنی ، خیلی زود جلو می آمدند و کمکت می "

 ".کردند

 .کالفه دست هایِ سردم را به صودتم کشیدم و سعی کردم برخودم، مسلط شوم

 :که بی شباهت به جیغ نبود! گفتم بی هوا صدایم باال رفت 

 !بسه دیگه_

 .با صدایم،هر دویِ آن ها به سمت من برگشتند

 :چشم هایم را بستم و سعی کردم آرام تر از قبل باشم؛با صدایی که از قبل هم گرفته تر بود گفتم

 .خواهش می کنم بسه!من دیگه تحمل این همه دعوا رو ندارم_

دهان باز کنم و بگویم در زندگی چه ها به سرم نیامده اما نتوانستم؛طبق معمول سکوت کردم.امان از  خواستم

این سکوت که مرا در زندگی بیچاره کرده بود!گوشم سوت می کشید...یادِ اتفاق سال پیش افتادم؛اتفاقی که 

 .زندگیِ اجباری،که سعی داشتم باآن خوش باشم را نابود کرد

 .شده ام را با حرص مشت کردم و عقب گرد کردمدست هایِ سرد 

 .فوری از در بیرون رفتم، پله ها را یکی پس از دیگری رد کردم

 .از خانه که خارج شدم،حس کردم هوایی جدید در وجودم راه یافته

نفس هایم تازه شده بود،پشت هم نفس می کشیدم و دست هایِ مشت شده ام را مدام وپی در پی به سینه ام 

 .وبیدممی ک

 ! گویا نفس کم آورده بودم

با چکیدنِ قطره ای باران رویِ پیشانی ام چشم هایم را که هنگام نفس کشیدن بسته شده بود،باز کردم؛به 

 . آسمان خیره شدم

 !آسمان تاریک شده بود،همانند قلب تاریکم و کم کم شروع به باریدن می کرد؛همانند چشم های سیاهم

 .هایی که مرا به مرز جنون کشانده بودگذاشتم ببارند این اشک 

 چه می کردم؟
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به سمت دیوارِ خاکستری رنگ رفتم و تکیه ام را به آن دادم؛سرم را بلند کردم و به آسمان تاریکی که درحال 

 .باریدن بود خیره شدم

 !نمی توانستم باور کنم این منم،همان دختر شوخ خانواده،همان تک دختری که عاشق پدرو مادرش بود

همان که مدام از عشق پدر و مادرش به یک دیگر لذت می برد و دوست داشت خودش هم چنین عشقی را 

 .تجربه کند

همان پدر و مادری که عاشق هم بودند،عشق تک دخترشان را از او گرفته بودند و او را مجبور به ازدواج با  اما

 .مردی کردند که دوستش نداشت

 .از قبل بررویِ زمین می ریختند کم کم قطره هایِ باران سریع تر

 .گویا پشت این قطرات تند،سیلی بود

 .ناآرامم می شد بویِ خوش خاک که حاال باآب باران ترکیب شده بود،باعث آرام شدن این قلب 

  باقرار گرفتن دستی رویِ شانه ام،ترسیده برگشتم که با نگاهِ متعجب و ترسیده یِ پدرم روبرو شدم

 :ش دهان باز کرد و گفتنگاه همان پدرم با

 اصال شنیدی من چی می گم!؟_

 .با نگاه سؤالیم به او زل زدم و چیزی نگفتم

 :پدرم باز متعجب تر از قبل گفت

ده ساعته دارم تو گوش راستت می گم خیس می شی،سوار ماشین شو،اما تو اصال برنگشتی،مثل اینکه کال _

 .نشنیدی چی گفتم

 گفت؟ پوزخندی زدم،چه می

 مت راستم؟گوش س

 همان گوشی که سال پیش قادر به شنیدن صدایی نبود؟

 .همان گوشی که دیگر هیچ صدایی را نمی شنید

 گوشی که حاال همانند گوش هایِ من قبلی نبود؟

 :همان طور که به جلو زل زده بودم گفتم

 .این گوشم دیگه چیزی رو نمی شنوه_

 :شد و گفت پدرم چهره اش متعجب تر از قبل 
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 رت چیه؟منظو_

دیگر چیزی نگفتم،نباید می فهمیدند که گوش هایم سال پیش آسیب دیده است آن هم به خاطر بهنام.به 

 :سمتِ ماشین رفتم و گفتم

 .بریم خونه،بهار تنهاست_

ماشین شد.در را باز کردم که سوار شوم که باز هم صدایِ  پدرم متعجب بود ولی دیگر سؤال نپرسید و سوار 

 :شد و گفت آقا بهرام بلند

 .گفته بودم حقت رو بهت برمی گردونم؛ تا فردا!فقط تا فردا منتظر بمون_

 .برنگشتم و نگاهش نکردم وبیخیال، سوار ماشین شدم

را نشان می داد.به سمت دخترکم که رویِ  ۰۹:۱۱وارد اتاق شدم؛اتاق تاریک شده بود.به ساعت نگاه کردم که 

کنارش نشستم.دست هایش که رویِ تخت بود را در دست هایم گرفتم  تخت به آرامی خوابش برده بود رفتم و

 .و شروع به نوازشش کردم

 .کنم نیامد خواب خوشش را نیمه خواستم بیدارش کنم،اما دلم 

بعد از عوض کردن لباسم و پوشیدن لباس راحتی ، به سمت دیگرِ تخت رفتم؛ رویِ آن دراز کشیدم.دست 

 .هایم را به زیر سرم بردم

 :کشیدم و به سقف خیره شدم آهی

 گاهی اوقات می نشینی،زانویِ غم بغلت می گیری...

 برای... هیچ!

 ...گاهی اوقات دلت می گیرد؛دوست داری ساعت ها گریه کنی

 برای... هیچ!

 .کاش هیچوقت،هیچ وجود نداشت

 .تا می توانستی، دلیلی برایِ ساعت ها ناراحتی و اشک ریختنت داشته باشی

به راحتی راه برود،بدود،اما به کدامین  من یک گوشم نمی شنید،دخترکم نمی توانست همانند باقی بچه ها 

 گناه؟

سال تمام با آن مرد زندگی کردم،سوختم و ساختن را یاد گرفتم؛اما آن مردِ عصبی و شکاک چنین بالیی به ۹
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نبودند ببینند   کنم،اما آن ها که در زندگی ام سرِ من و بچه ام آورد.همه انتظار داشتند،کنار او بمانم؛ زندگی

 .من چه ها که نکشیدم

دست هایم را به صورتم کشیدم و پوفی گفتم.آنقدر به گذشته، حال و حتی آینده فکر کردم که کم کم به 

 !خواب عمیقی فرو رفتم

رکم ترساندم.فوری از باصدایِ داد و بیدادی ترسیده از خواب پریدم و به بغلم نگاهی انداختم؛جای خالی بها

تخت پایین پریدم؛با سرعت زیاد به سمت در رفتم و در را باز کردم؛با دیدن بهار که در آشپزخانه،کنار مادرم 

درحال خوردن صبحانه بود نفسی عمیق کشیدم.چشم چرخاندم...با دیدن پدرم که هی کالفه به این طرف و 

عجب شدم.اما چیزی نگفتم.خواستم وارد اتاق شوم آن طرف می رفت و مدام دستی به صورتش می کشید مت

 :که صدایِ پدرم متوقفم کرد

 .رها،زودتر کارهات رو بکن بیا اتاقم کارت دارم_

بی حرف در اتاق را بستم؛بعد از انجام کارهایم از اتاقم بیرون رفتم ؛ به بهار که با لبخندی زیبا به من زل زده 

دور نماند. به سمت آشپزخانه قدم برداشتم و نانی به همراه عسل  بود لبخندی زدم،که از چشم هایِ مادرم

پیشانی دخترکم زدم.لقمه ای دیگر برداشتم.باز هم پدرم صدایم زد،کالفه به سمت  خوردم.بوسه ای رویِ 

 :اتاقش رفتم و گفتم

 بله!؟_

 :پدرم به صندلی که در اتاقش بود اشاره کردو گفت

 .بشین_

 :قورت دادم و گفتم بود را  نانی که در دهانم

 ...نه راحتم_

 :پدرم دیگر اصراری نکرد و خیلی راحت رفت سر اصل مطلب؛ نگاهش را به روبرویش دوخت و گفت

آقا بهرام زنگ زده بود،گفت که همین امروز می خوان برن خونه رو به نامت بزنن و اینکه تو هم باهاشون _

 .همینجا جات راحتهبری.منم گفتم تو الزم به همچین چیزایی نداری و 

 :خیلی خونسرد به او زل زده بودم و گفتم

 کی گفته من همچین چیزی رو نمی خوام؟_
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 :پدرم که نگاهش به روبرویش بود متعجب سمتم برگشت و گفت

 چی!؟_

 :پوزخندی زدم و گفتم

نم تا ابد اینجا اتفاقاً کار خیلی خوبی کردن که این نظر رو دادن...خیلی هم خوبه،چرا که نه !من که نمی تو_

 .زندگی کنم،چون می ترسم دوباره خیلی اشتباهی من رو به اشتباه مجبور به یک ازدواج ناخواسته کنید

 :پدرم کالفه پوفی کرد و گفت

 بسه رها!یه بار گفتم اشتباه کردم، تموم شد رفت...حاال یه ازدواج بود و رفت چرا شلوغش می کنی!؟_

 :گرفتم و گفتم پوزخندی زدم و نگاهم را از او

اشتباه بوده آره!ولی تو همین اشتباهتون خیلی چیزا اشتباه شده،خیلی چیزا رو یهویی به اشتباه از دست _

 .دادم

پدرم متعجب و با چشم هایی که از تعجب درشت شده بود،به من زل زده بود:اما من تنها با یک پوزخند به 

 !بحث خاتمه داده بودم

 !آشنا باشد، چه غریبه را درک کند،حرف زدن با او بی فایده است؛چه وقتی کسی نمی تواند حرفت 

نگاهم را از او گرفتم و از اتاق خارج شدم...به سمت آشپزخانه رفتم ؛بهارکم آب می نوشید.لبخندی زدم، 

 :زانو زدم و گفتم کنارش 

 عشقم،من باید برم جایی زود برمی گردم...همین جا بمون ، باشه؟_

 :تند تند سری تکان داد و گفتبهار با لبخند 

 .چشم مامانی_

 .از این که دخترکم انقدر حرف گوش کن بود لبخندی بر رویِ لب هایم نشست

از او فاصله گرفتم و به سمت اتاق رفتم؛بعد از اینکه آماده شدم ، فوری از خانه بیرون زدم . خواستم به سمت 

به سمتش برگشتم ...نگاهش را در چشمان بی احساسم خیابان بروم که پدرم صدایم زد؛ کالفه و بی حوصله 

 :ریخت و گفت

 .خوب فکر کن؛اصال فکر کن من و مادرت وجود نداریم !به خودت و دخترت فکر کن_

 :شانه ای باال انداختم و باهمان حالت قبلی ام گفتم
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 .من فکر کردم و به همین نتیجه رسیدم...خدانگهدار_

 .خودش را داشت؛اما آن خانه حق من و دخترکم بودمطمئناً این تصمیمم، دردسرهای 

به سمت خیابان رفتم...ماشین ها پشت هم در حال عبور از خیابان بودند...دست هایم را بلند کردم و تکان 

شدم و ماشین به راه افتاد.به بیرون و  دادم. کمی بعد پرایدی مشکی رنگ ایستاد؛بعد از گفتن آدرس سوار 

بودند خیره شده بودم ؛بعضی ها درحال خرید کردن بودند...بعضی ها گوشه ای نشسته  مردمی که درحال عبور

بودند و درحال خوردن...بعضی ها هم دست در دست هم درحال قدم زدن، بودند.آهی کشیدم و به کف ماشین 

 .خیره شدم

 .داشتندشاید همگی آن ها به ظاهر شاد بودند، اما مطمئناً هریک از آن ها،غمی در زندگی خود 

 :با افسوس آهی کشیدم؛که صدایی بلند شد و گفت

 چی شده؟چرا آه می کشی؟_

رو برگرداندم. اما  موهای مشکی بود نگاه کردم...جوابی ندادم و  جوانی با  پسرِ که    متعجب به سمت راننده

 :پسرک سکوت نکرد و ادامه داد

 .کی اذیتت کرده؟بگو خودم آدمش کنم_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 تا وقتی آدم نباشی،چطور می خوای بقیه رو آدم کنی؟_

پسر از رو نرفت و ماشین را گوشه ای از خیابان متوقف کرد،ترسیده به او نگاه می کردم.و چندین بار به خودم 

ناسزا گفتم که چرا هنگام سوار شدن به شخصی که قرار است راننده باشد توجه نکردم.در دلم آیت الکرسی 

 .از بزاق دهانم را قورت دادم خواندم و کمی

دلم را می لرزاند.اگر پایِ غرور وسط نبود، همان وسط به گریه می  نفس هایم تند شده بود و استرس شدیدی 

افتادم... از بچگی رویِ این مسائل حساس بودم و متعصب!پسرک برگشته بود و با لبخندی زشت به من نگاه 

 .می کرد

گیره را کشیدم که در باز شد.با خیال راحت پیاده شدم .... خواستم پول را با حرص کیفم را برداشتم و دست

کیفم بی هوا  حساب کنم، ولی پشیمان شدم...عمرا به آن پسرک هیز پول می دادم!قدم برداشتم بروم که 

کشیده شد.عصبی و پرحرص برگشتم . پسر شماره ای را در گوشه یِ کیفم قرار داد و کیفم را رها کرد.عصبی 
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کیفم را از دستش کشیدم ... شماره ای که گوشه ای از کیفم بود برداشتم و پاره اش کردم . با قدم هایِ تند از 

 . آن جا و ماشین دور شدم

** 

نگاه کردم و نفسی عمیق کشیدم.من  که مثالً روزی خانه یِ من و بهنام بود،  بار دیگر به ساختمانِ پنج طبقه

گی درآن نیاز داشتم...باید از اول زندگی من و دخترکم ساخته می شد؛زندگی نیاز داشتم؛به آن خانه و زند

جدید سرشار از آرامش!بعد از فشردن زنگ ،در باز شد. وارد شدم و به سمت آسانسور رفتم...دکمه یِ آسانسور 

را فشردم و وارد شدم.دکمه یِ طبقه یِ چهارم را فشردم؛درحال بسته شدن بود که یکهو از حرکت 

چرا از حرکت ایستاده؛با دیدنِ شخصی که در را نگه داشته   تاد.متعجب به در نگاه می کردم تا ببینمایس

بود،خشم و عصبانیت قبلی ام به سراغم آمد.با حرص نفس می کشیدم؛به آخر آسانسور رفتم و تکیه ام را به 

آبی رنگش رگه هایِ قرمز دیوارش دادم.بدون هیچ حرفی وارد آسانسور شد...نگاهش عصبانی بود؛چشم های 

 !داشت

 .درست مثل دوسال پیش شده بود

 .،اما نمی توانستم را پنهان کنم  با ترس کمی از بزاق دهانم را قورت دادم...سعی داشتم استرس و ترسم

پوزخندی برلب هایش نشاند و همان طور که به درِ آسانسور که در حال بسته شدن بود خیره نگاه می کرد، 

 :گفت

 .ینم که بدجور ترسیدیمی ب_

وای برمن که حتی توان کنترل ترسم را نداشتم!کمی دیگر از بزاق دهانم را قورت دادم و نفس عمیقی 

 :کشیدم.خیلی تند گفتم

 ...هرکسی تورو ببینه می ترسه،چون تو یه هیوالیی_

 :انگشت اشاره ام را باال بردم و شمرده گفتم 

 ! هــــیـــــولــــــا_

قبل شده بود،این را از نفس کشیدن های پی در پی اش فهمیدم.دستی به صورتش کشید و  عصبی تر از

 :گفت

 .فکر کردی می تونی اون خونه رو صاحب شی؟من به هیچ وجه نمی ذارم_
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پوزخندی زدم...خوب می دانستم او بدون پدرش هیچ نیست و از پس هیچ چیزی بر نمی آید! او همیشه 

هیچ وقت عمل نمی کرد... مثل همان روز عروسی که قول داده بود خوشبختم  همین بود،فقط حرف می زد و

 ! کند اما عمل نکرد

پر از تحقیرم، پشت کرد.با پاهایش رویِ زمین ضرب گرفته بود.بعد از  به نگاه  با پوزخندم عصبی تر شد و 

ت و انگشت اشاره اش را روی ایستادن و باز شدن در آسانسور ، فوری از آسانسور بیرون رفت ... به سمت در رف

 .زنگ گذاشت،دستش را از رویِ زنگ برنمی داشت.بااین کارش پوزخندی از رویِ پیروزی برلب هایم نشست

 .باالخره در باز شد و بهنام وارد خانه شد

من هم با خیالی آسوده وارد خانه شدم.آقا بهرام و در کنارش مردی غریبه رویِ میز قهوه ای رنگی نشسته 

 .مشغول ریختن چایی شد بعد از باز کردن در به آشپزخانه رفت و    د؛سیما خانمبودن

 :سرش را باال آورد،با دیدن من متعجب شد و گفت  آقا بهرام

 .باورم نمی شه!پدرت گفت که نمی آی_

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .دیگه اومدم_

 :آقا بهرام سری تکان داد و گفت

 .االن وکیل اومد،می تونیم همین جا همه چی رو حل کنیم خیلی هم عالی! اتفاقاً همین_

 :بهنام که تا االن ساکت بود جلوتر آمد و گفت

 فکر نمی کنید نظر من هم مهمه؟_

 .همه یِ نگاه ها به سمت او برگشت

 :پوزخندی زد و رو به پدرش ادامه داد

 هم بپرسید پدر جان؟بهتر نیست وقتی دارید درمورد خونه ی من تصمیم می گیرید،نظر من رو _

را طوری با طعنه و کنایه گفت که لبخند عمیقی،روی لب هایم نقش بست. داشت می سوخت...از "پدر جان"

 !این که تمام دار و ندارش را از دست می داد،آتش می گرفت

 .با همین سوختنش،خنکیِ زیبایی را به جان می خریدم 

ال هایی را که سر من و دخترکم آورده بودند را جبران می هر چند تمام این کار ها شاید فقط ذره ای از ب

کردند،ولی راضی بودم...از این که،از این به بعد می توانستم با دخترکم زندگیِ جدیدی را شروع کنم،بسی 
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 !خرسند بودم

چه کسی می توانست نبود عزیزترینم را جبران کند؟هیچ! چه کسی می توانست امید و آرزوی از دست رفته 

 !را جایگزین شود؟هیچ! کدام داشتنی می توانست جایگزین نداشته هایم شود؟هیچام 

 ۹و من چقدر پر بودم از این هیچ های تو خالی و پوچ! دلم پر بود...از عالم و آدم، دلم پر بود؛دقیق به اندازه ی 

  !دلم از این زندگی پر بود سال

زیبا برای دخترکم بسازم.خودم مهم نبودم...من خودم قصد انتقام نداشتم...فقط و فقط می خواستم آینده ای 

 .را خیلی وقت پیش رها کرده بودم؛درست مثل همه ی کسانی که رهایم کردند

 !مهم بهتر شدن زندگی بهارکم بود و بس

 :آقا بهرام خشک و جدی و بدون توجه به بهنام، رو به وکیلش گفت

 !دخترم رها زده می شه...سریع تر فقطعلی جان،این خونه و ویالی رامسرِ بهنام به نام _

،من و بهنام پوزخند زدیم...من پوزخند زدم برای نبودن هایشان در روز های تیره و تارم؛کدام "دخترم"با لفظ

پدری، به زجر کشیدن دخترش راضی می شد؟حاال که فکر می کردم،من اصال پدر نداشتم!از همان بدو تولد 

 .بی پدر بودم

 !ون آقا بهرام هم برای او پدری نکرده بود...هیچ کس با کمک کردن مالی،پدر نمی شدبهنام پوزخند زد،چ

 .در واقع تنها وجه مشترک من و بهنام این بود که هردویِ ما،محبتی از سویِ پدرهایمان ندیده بودیم

ز من جدا سال پیش؛که وقتی زور بازو نشان می دادند که امید و آرزویم را ا ۹کاش می توانستم برگردم به 

کنند،پا پس نمی کشیدم...وقتی تمام رویاهایم را زیر پاهایشان له می کردند،هر طور که شده جلویشان را می 

 .گرفتم

اگر بر می گشتم به سال ها پیش،اجازه نمی دادم لبخند هایم را میان قهقهه هایشان لگد مال کنند...اجازه 

من دور کنند.منی که حتی نتوانستم جوانی کنم،نوجوانی ام  نمی دادم با ارزش ترین داشته ام را بگیرند و از

 !پر بود از گریه و آه

چه کسی می توانست آن روزهای پر از غم را از خاطرم پاک کند؟هیچ! همان طور که کسی نمی توانست 

 !خاطراتِ عزیزترینم را از ذهن و قلبم پاک کند

سال زندگی ام،درمانده شده بود! با تمام بدی هایش،دلم  ۹ با صدای دادِ بهنام،به خودم آمدم.مردِ ترسناکِ تمام

 .نمی آمد با درماندگی اش شادی کنم؛ولی خوشحال بودم که خدایم هنوز کنارم بود

سال دوری  ۹سال دل تنگی،کم داشتمش! آخ که هنوز هم بعد از  ۹فقط عزیز ترینم را کم داشتم؛به اندازه ی 

 !م...عشق بود یا جنون؟آخ امان از دلِ تنگ و بی تابمو ندیدن، نتوانسته بودم فراموشش کن

بهنام و آقا بهرام ساعت ها بحث کردند و من فقط نظاره گر بودم...به قدری دل تنگی زجرم می داد ، که 
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 !حواسم پیِ حرف هایشان نبود

وخت؛هر سیما خانم با گوشه ی روسری اش اشکش را پاک می کرد و از دوباره هق می زد...دلم برایش می س

چه بود،باز هم مادر بود...بهنام هر چه بود،باز هم فرزند بود. من هم مادر بودم...من هم طاقت دیدن درماندگی 

دخترکم را نداشتم؛ولی اگر می گفتم تقصیر گردن تربیت اشتباه آقا بهرام و سیما خانم بود،دروغ می گفتم؟ 

ی کرده بودند که حاال نتوانند جمعش کنند؟ چرا چرا همه ی خطا ها و خراب کاری های بهنام را ماست مال

وقتی بهنام زندگی من را روی سرم آوار می کرد، آن ها روی بدبختی ام چشم بستند؛که حاال شاهد درماندگی 

 و بیچارگیِ تک پسرشان باشند؟

 :وقتی صدای بحثشان قطع شد،لبخندی روی لبم نشاندم و گفتم

 .یرونممنون که دارید از زندگیم می رید ب_

سیما خانم هق زد و آقا بهرام سر به زیر انداخت. اما بهنام،نگاهش رنگ تنفر و بی زاری گرفت... دقیق نگاهش 

  !به لبخندم،مثل نگاهم به حضورش بود...تفاهم عجیبی بود

نبودنش بگذار بی زار باشد...مهم بود؟ابداً! اصال و ابدا نبودنش ناراحتم نمی کرد...من با تمام وجودم خواستار 

  !بودم

 :آقا بهرام در همان حالتِ سر به زیری،با صدای گرفته ای گفت

 .ببخش دخترم...ببخش که زودتر از این ها به دادت نرسیدیم_

ِ نرگسِ روی میز شدم.همه جای خانه پر بود از نرگس های زرد و سفیدم...آرامش می ریختند به  خیره ی گل

 .جانم

 :آقا بهرام که سکوتم را دید،گفت

 !حق داری باهام حرف نزنی...همه ی این بالهایی که سر تو و بهار اومده،به خاطر بی حواسیِ من و سیما بود_

 !چه می گفتم؟باالخره بعد از چندین سال، چشمانشان را باز کرده بودند...هر چند دیر

د،ولی کارهای بهنام نگاهم را از نرگس نازم گرفتم و به موهای یک دست سفیدش دوختم.آنقدر ها هم پیر نبو

 !پیرش کرده بود

 :در همان حال که به موهای سفیدش خیره بودم، گفتم

 !دیر فهمیدید آقا بهرام...انقد دیر که موهاتون سفید شد_

 :نگاهش روی اشک هایم ثابت شد...با لرزش صدایم ادامه دادم

که دخترکم حق نداره تند بدوئه.  ر دیر فهمیدید که دیگه دخترکم بابا نداره... انقدر دیر فهمیدیدانقد_

چرا؟چرا دیر کردید؟مگه پسرتون رو نمیشناختید؟مگه نمی دونستید هر لحظه از زندگی سیرم کرد؟می 

 ...دونستید...همه شو
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بغض مانع ادامه ی حرفم شد و آقا بهرام شرمنده تر شد. می دانست حداقل نصف تقصیرها گردن خودشان 

 .است

 :رو به سیما خانم گفتم اشک هایم را پاک کردم و

گفتید بچه دار بشیم همه چی درست می شه... شد؟درست شد؟ یک بچه ی بی گناه هم این وسط بدبخت _

 شد!کی می خواد جوابش رو بده وقتی پدر خواست؟کی می خواد براش پدری کنه؟

ر زندگی ام اشک های سیما خانم شدت گرفت.ولی او هنوز نمی دانست خاله زنک بازی هایش چه بالیی س

  !آورده است...همه ی اشک هایش بخاطر تک پسرش بود

بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.چیدمان تمام خانه به سلیقه من بود...آشپزخانه پر بود از گل های ریز و  

درشت زیبا!سرتا سر سفید بود با طرح های ظریف مشکی. اوایل که می خواستم چیدمان خانه به سلیقه خودم 

 !،با بهنام بحثمان شده بود...انگار از همان اول نمی خواست حضورم حس شودباشد

لیوانی آب خوردم و دوباره به هال برگشتم. بهنام با اخم گوشه ای ایستاده بود و سیما خانم دم گوشش پچ پچ 

را از می کرد...به احتمال زیاد سیما خانم به تک پسرش وعده می داد که اجازه نمی دهد خانه و ویالیش 

 چنگشان در آورم.خیال خام!

آینده ی بهارم به این خانه و ویال بستگی داشت.پوزخندی زدم و نگاهم را چرخاندم...آقا بهرام به سیگارش پک 

می زد و جاسیگاری را پر می کرد.جلو تر رفتم و روی مبل تک نفره ی کنارش جا خوش کردم.وقتی متوجه 

  .اموش کرد و به سمتم برگشت.چشمانش نم دار و غمگین بودحضورم شد، سیگارش را در جا سیگاری خ

دلم گرفت و ابروهایم در هم گره خوردند...دلم نمی آمد غمش را ببینم؛ولی تقصیر خودشان بود. تا آخر عمرم 

  !هم باشد،تکرار می کنم...تقصیر خودِ بی انصافشان بود

 :یر لب زمزمه کردمسر به زیر انداختم تا اشک جمع شده در چشمانش را نبینم.ز

 از همون اول گفته بودم من راضی به این ازدواج نیستم...نگفته بودم؟_

 :در سکوت گوش می داد...ادامه دادم

من دلم گرو یکی دیگه بود...می دونستم خوشبخت نمی شم.گفتید درست می شه،عشق بعد ازدواج به وجود _

 .میاد؛نیومد آقا بهرام ،نیومد

 !ج با پسرتون به وجود اومد حس تنفر بوداون حسی که بعد ازدوا

 :کف دستش را روی زانویش کوبید

 .تا آخر عمرم شرمنده تم دخترم_

 :انگشتان دستم را به بازی گرفتم.پوزخندی زدم و گفتم
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شرمندگیتون به درد من نمی خوره. یادتونه اومدم گفتم نمی تونم با پسرتون ادامه بدم؟التماس هامو _

چرا شرمنده نشدید؟اون موقع که حداقل می تونستید جلوی بدتر شدن وضعیت رو بگیرید یادتونه؟اون موقع 

 سال یادتون افتاد پسرتون داره گند می زنه به زندگیم؟ ۹چرا شرمنده نشدید؟بعد 

 :حرفی نزد؛اصال حرف حق جواب نداشت! بغضم را قورت دادم و رو به سیما خانم گفتم

 !سیما خانم_

 :نام به سمتم برگشت،ادامه دادمنگاه سیما خانم و به

 .شام تشریف داشته باشید_

طعنه ام را گرفت و کمی اخم هایش درهم شد. قرار نبود تا شب بمانند و با پسر عزیزش برایم نقشه بکشند 

که!من تحمل هیچ کدامشان را نداشتم.دلم هم برای دخترکم تنگ شده بود...باید زنگ می زدم پدرم 

 .بیاوردش

 :رفه ای کرد و نیم خیز شد.دستش را به سمت جاسیگاری برد که گفتمآقا بهرام س

 .خودم جمع می کنم آقا بهرام_

 :لحظه ای نگاهم کرد و صاف ایستاد. لبخند غم ناکی زد و گفت

دیگه این خونه مال توئه دخترم.پسرِ من که نتونست خوشبختت کنه؛امیدوارم بعد اون بتونی خوشبخت _

 .باشی

 :بهنام،لبخندی زدم و گفتم با توجه به حرصِ

 !ممنونم...مطمئن باشید خوشبخت می شم؛زندگی ادامه داره_

و درست رو به رویم که ایستاد؛چشمان آبی رنگش،رنگ خون   بهنام با قدم هایی سنگین و تند به سمتم آمد

روزی می گرفته بود...این نشان می داد تا حد مرگ عصبی و خشمگین است! برایم مهم نبود؛برعکس حس پی

  !داد

 :لبخندی زدم و گفتم

 چی شده؟بهت بر خورد؟_

دستش را بلند کرد که مثل همیشه رد انگشتانش را روی گونه ام مهر کند؛با صدای داد آقا بهرام، دستش روی 

 :هوا ماند

 .دستت بهش بخوره همه ی دار و ندارت رو به اسمش می زنم_

اشاره اش را تهدید وار در هوا تکان داد و از الی دندان های بهنام دندان هایش را روی هم سایید ؛ انگشت 

 :کلید شده اش غرید

 ...این قضیه این جا تموم نمی شه رها_
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 :کمی ترسیدم؛این مرد گاهی بیش از حد ترسناک می شد! نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 !بودنت تو زندگیِ من و دخترم تموم شد...تا ابد_

 :های پوچش را روانه ذهن خسته ام کند؛آقا بهرام با عصبانیت گفتلب باز کرد تا باز هم تهدید 

 .همین االن برو بیرون بهنام_

 :بهنام با نفرت نگاهم کرد و گفت

 .از این به بعد کابوست می شم_

 :آقا بهرام با داد اسمش را صدا زد و من لبخندم را تکرار کردم

 !مشتاق دیدار آقای توکلی_

 :بهنام شد و رو به سیما خانم گفت آقا بهرام مانع جواب دادن

 .با بهنام برید بیرون منم االن میام_

 .سیما خانم بی هیچ حرفی بازوی بهنام را گرفت و از خانه خارج شدند

 :آقا بهرام نگاهم کرد و گفت

 .حاللم کن دخترم_

 :سرم را تکان دادم

 !خیلی وقته بخشیدمتون...ولی فقط شمارو_

 :تآقا بهرام لبخندی زد و گف

 .خوشحالم...من االن می رم دخترم؛هروقت به چیزی نیاز داشتی فقط کافیه زنگ بزنی_

 .زیر لب تشکری کردم .آقا بهرام خداحافظی کرد و رفت

سال نفس های مقطع و  ۹نفس عمیقی کشیدم و خودم را روی مبل ول کردم.باورم نمی شد خالص شدم!بعد 

م؛واقعیت بود؟ از حس خفقان بودنش راحت شده بودم؟ خدایا... با درد،برای اولین بار نفس راحتی می کشید

 !شکرت! هرچند دخترکم بی پدر شده بود؛ولی پدری چون بهنام،نبودنش بهتر از بودنش است

 :گوشی موبایلم را برداشتم و شماره ی خانه ی پدرم را گرفتم؛بعد از دو بوق صدای دخترکم در گوشی پیچید

 !بله؟بفرمایید_

  !م...دخترکم می خواست زودتر بزرگ شود و رفتارهایش مثل بزرگ تر ها باشدبلند خندید

 :با خنده گفتم

 .سالم عشق مامان_

 :جیغی زد و با دلخوری گفت

 .از صبح رفتی نیومدی مامانی_
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حق داشت دلخور باشد...منی که حتی یک ساعت هم از خودم دورش نمی کردم،از صبح تنهایش گذاشته 

 .بودم

 :تمدلجویانه گف

 .ببخشید عزیزدلم...یک کم کار داشتم_

 :ریز خندید و گفت

 !پس برام پاستیل بخر_

 :دخترک شیطان شده ام، باج می گرفت!با خنده گفتم

 چشم،شما جون بخواه نفس من.بابا بزرگ کجاست ؟_

 :با ذوق گفت

 .رفته برام لواشک بخره_

 :خنده ام را تکرار کردم و گفتم

 .بپوش زنگ بزنم بگم بیارتت خونهشیطون! برو لباس هات رو _

 :جیغی کشید و گفت

 !چشم چشم.من رفتم خداحافظ_

 !گفت و قطع کرد.دخترکم زیادی وابسته ام بود؛او وابسته ی من بود و من به امید خنده هایش زنده بودم

 :شماره ی همراه پدرم را گرفتم.بعد از چند بوق جواب داد

 جانم دخترم؟_

 محبت ها و حمایت های پدرانه اش نیاز داشتم، نبود؟ دلم گرفت...چرا وقتی به

 :لبخند از روی لب هایم پرکشید.آرام گفتم

 سالم...می تونید بهار رو بیارید خونه،یا خودم بیام دنبالش؟_

 :صدای متعجبش به گوشم رسید

 خونه؟چی شده رها؟_

 :پوزخند زدم

 .وقتی اومدید توضیح می دم_

  .کردای گفت و قطع "باشه"سریعاً 

 .بلند شدم و به آشپزخانه رفتم.تقریبا شب شده بود؛باید شام درست می کردم

 !به سمت آشپزخانه رفتم،اول از همه یخچال را باز کردم؛اما خالی بود

تایِ آن را باز کردم؛ تنها با کابینت خالی  ۶کابینت  ۷رفتم،بین هر  پوفی گفتم و به سمت کابینت سفید رنگ
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 !روبرو شدم

 صدا درآمده بود،ناامید هفتمین کابینت را باز کردم؛ از شانسِ خوبی که اینبار به سراغم آمده بود، شکمم به

 .چندتا نودل مرغ در آن بود

 .کافی بود؛به خصوص که بهار عاشق این نودل ها بود همین هم

 .با رضایت نودل را از کابینت بیرون آوردم و بعد از باز کردن؛درون قابلمه خالی کردم

ز را کم کردم و به سمت میز ناهار خوری رفتم؛پشت میز نشستم و دستم را به زیر چانه ام بردم؛و به سالن گا

 .که از آشپزخانه هم دید داشت نگاه کردم

متری ام رقم خورده بودند...راهروی بزرگی که در انتها به  ۰۱۱تمام خاطرات بد با بهنام ، در همین خانه ی 

 !هایم را پناه می دادسالن می رسید،همیشه اشک 

وسایل ها مشکی  مشکی بود؛که دیوار ها،مبل ها سفید و برخی از -سالن تلفیقی از رنگ هایِ سفید

 !دنیای صورتی ام را سیاه پوش کرده بود بودند...بهنام می گفت کامال مشکی باشد؛خوش حال بود از این که 

تاق پهن بود.چندین بار بابت این موضوع بااو هم فرشی دوازده متری مشکی رنگ؛وسط ا طبق خواسته بهنام

بحثم شده بود؛اما باز هم حرف خودش را می زد.انگار می خواست همیشه یادم بماند که تا چه حد زندگی ام 

 !رنگ مشکی به خود گرفته است

 آهی کشیدم و به تلوزیون مشکی رنگ که رویِ میز تلوزیونِ مشکی رنگ قرار داشت؛خیره شدم...چقدر مشکی

 !هایم زیاد بودند

شکلک میوه  هایی،که رویِ آن و دیوارهایی که با سرامیک به آشپزخانه نگاه کردم؛کابینت هایِ سفید رنگ 

 !داشت...بهارکم عاشق شکلک های میوه ای بود

میزِ ناهار خوری که همرنگ کابینت ها بود و پارچه یِ رویِ آن کار دست خودم بود.احتماال باید همین 

 .ادامه می دادمخیاطی را 

 .نسبتاً آشپزخانه بزرگ بود و من همیشه آن را دوست داشتم

 .با صدایِ زنگ به خودم آمدم؛به سمت نودل ها رفتم هنوز آماده نشده بود

 .به سمت آیفون رفتم و بدون این که جواب بدهم دکمه را فشردم

 .در را باز کردم و به سمت آشپزخانه رفتم

فوری از آشپزخانه بیرون آمدم...پدرم دست در دست بهار به خانه نگاه می کرد،کمی با صدایِ جیغ مانند بهار،

 !بعد نگاه متعجبش را به من دوخت

 .وقتی چیزی نگفتم کالفه شد و دست بهار را رها کرد

 :بیخیال نگاه های بهت زده و کالفه اش بهار را در آغوش گرفتم و گفتم
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 چطوره!؟ عشق مامان_

 :نگاهش خانه را برانداز می کرد جواب دادبهار همان طور که 

 .مامانی  خوبم_

 :کمی بعد به سمتم برگشت و با حالت متعجبی گفت

 بابایی خونست!؟_

 جمله داغ دلم تازه شد... من چه به دخترکم می گفتم!؟  با گفتن این

 :بیخیال پاسخ دادن به سؤالش شدم و درهمان حال که به آشپزخانه نگاه می کردم گفتم

 ...یا بریم که واست یه سوپرایز دارمب_

 :بهار با خوش حالی دست هایِ کوچکش را به هم زد و گفت

 !آخ جون_

 .لبخندی زدم؛دست های کوچکش را گرفتم و به سمت آشپزخانه رفتیم

 .صندلی را کنار کشیدم؛بهار رویِ آن نشست

ابی برداشتم و نودل را در آن خالی لبخندی زدم و به سمتِ قابلمه یِ نودل رفتم؛بعد از خاموش کردن، بشق

 .کردم

 .تک خنده ای کردم و با خوش حالی بشقاب را جلویش گذاشتم . بهار با ذوق قاشق و چنگال را به هم می زد

 :دست هایم را الیِ موهایش فرو بردم؛با صدایی که آرام تر از قبل بود و مهربانی در آن بیداد می کرد گفتم

 تموم شد صدام کن ، باشه؟  صحبت کنم...تو غذات رو بخور؛هروقت هممن می رم با بابابزرگت _

 .کرد و مشغول خوردن شد  و پایین  بهار سه بار سرش را باال

 .لبخندی زدم و از آشپزخانه خارج شدم

بود و پاهایش را مدام تکان می داد.نفسی عمیق کشیدم و به سمتش   وارد سالن شدم.پدرم رویِ مبل نشسته

 .رفتم

 .مبلی که روبرویش بود، نشستم رویِ

هم در سکوت به او و کارهایش زل زده   پاهایش را تکان می داد خیره به زمین بود.من  پدرم همان طور که



 
 
 

 
38www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 .بودم

 :کمی بعد،خودش به حرف آمد و گفت

 این کارها یعنی چی!؟مگه شما دوتا طالق نگرفتید؟_

 .پوزخندی زدم و باز هم چیزی نگفتم

 :ز زمین جدا کرد و در چشم هایم خیره شد و نسبتا بلند گفتپدرم نگاهش را ا

 مگه باتو نیستم!؟قصد داری چی کار کنی!؟_

 :آهی کشیدم و گفتم

 ...از امروز اینجا فقط برایِ منه_

 !چشم هایش درشت شد؛اما چیزی نگفت...انگار که متوجه حرف هایم نمی شد  پدرم

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !همین امروز خونه رو به نام من زد و تمام ا بهرامالبته من و دخترم.آق_

 .پدرم از قبل متعجب تر شده بود و دیگر حرف هم نمی زد...همان طور متعجب به من زل زده بود

 !رویِ میز کوبید که یک متر به هوا پریدم یکهو به خودش آمد؛بلند شد و چنان دست هایش را 

 !قلبم محکم می تپید

 :بود؛با همان صدایِ بلندش گفتپدرم صورتش قرمز شده 

 من نگفتم، حق نداری این خونه رو ازشون پس بگیری؟نگفتم؟ مگه_

کالفه و ترسیده چندین بار به پشتم نگاه کردم؛اما بهار نبود.نفسی از روی راحتی خیالم کشیدم و به سمت 

 :پدرم برگشتم؛در همان حال گفتم

 .بهار صداتون رو بشنوهخواهشاً... آروم تر !به هیچ وجه،دوست ندارم _

آری می ترسیدم،می ترسیدم این اتفاق بر روحیه یِ دخترکم تأثیرِ بدی بگذارد.دخترکم،هنوز کوچک 

 !بود...توانایی هضم جدایی را نداشت

 :مبل نشست.درحالی که صدایش آرام تر شده بود گفت پدرم دستی به صورتش کشید و به سختی رویِ
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 .قت که بخوای می تونی پیش ما زندگی کنیمن که بهت گفته بودم،تا هرو_

 ...باالخره که چی؟اون بزرگ می شه و می فهمه پدر و مادرش از هم جدا شدن

 !کالفه شده بودم؛از اینکه باید مدام حرف هایِ قدیمی را تکرار می کردم...از این که هیچ کس درکم نمی کرد

 :با لحنی که کالفگی ام در آن مشهود بود گفتم

 .فته بودم؛من دوست دارم با دخترم یه زندگی جدا داشته باشیممن که گ_

 

 :دست هایِ سردم را به صورتم کشیدم و گفتم

 .حاالم این بحث رو تموم کنید؛دوست ندارم بهار درمورد طالق بهنام و من چیزی بشنوه_

 .پدرم چیزی نگفت و به زمین خیره شد

 ...بیخیال از رویِ مبل بلند شدم

 !سمت آشپزخانه می رفتم،مدام اسم بهار را صدا می زدم؛اما او جواب نمی داددرحالی که به 

 !به آشپزخانه که رسیدم ظرفِ پر از نودل را دیدم؛اما بهار نبود

 .خندیدم ؛حتما باز هم قصد قایم موشک بازی داشت

 :با خنده گفتم

 بازم می خوای با مامانت بازی کنی!؟_

ت رفتم، اما جز چندتا سینی چیزی ندیدم... کمی دلم شور می باز هم جوابی نشنیدم؛به پشت کابین

 :گفتم زد،ترسیده 

 !بهار جان خودت رو نشون بده ببینم_

اما باز جوابی نشنیدم!با صدایِ پدرم به جایی که ایستاده بود،نگاه کردم؛ با دیدن درِ بازِ خانه برایِ لحظه ای 

 !...قلبم از حرکت ایستاد

دخترم حرف هایمان را شنیده باشد؟نکند دلش غصه بگیرد از بی پدریش؟نکند من را مات مانده بودم! نکند 

 ...مقصر بی پدری اش بداند؟نکند برود؟نکند

وای بر منی که وقتی به پدرم گفتم بیاید این جا حرف بزنیم،حواسم به بهارکم نبود! حاال چه می کردم اگر می 

  رفت؟چه می کردم اگر می دوید؟

 :گشتم و با اشک های روان روی گونه هایم،گفتمبه سمت پدرم بر
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 !به خدا اگه شنیده باشه، نمی بخشمتون...نمی بخشم_

شالم را از کمد برداشتم و تن زدم.بی توجه به حرف های پدرم،به سرعت از در خارج شدم.باید تا اتفاق بدی 

 .نیوفتاده،دخترکم را پیدا می کردم

نه شدم. هر طبقه ای که پشت سر می گذاشتم،افکار منفی در ذهنم بی خیال آسانسور شدم و از پله ها روا

  !بیشتر و بیشتر می شدند

 .طبقه ی اول:دخترکم هیچ وقت به تنهایی سوار آسانسور نمی شد

 .طبقه ی دوم:دویدن روی پله ها را دوست داشت

 .طبقه ی سوم:دکتر گفته بود حداالمکان تند راه نرود

 .ه خبر جدا شدنمان را شنید،عصبانی و دلخور شدطبقه ی چهارم:حتما از این ک

 !طبقه ی پنجم:بهارکم هیچ جا را بلد نبود

به در ورودی ساختمان که رسیدم،نفس نفس می زدم...نه از خستگی،از فرط بغض کنج گلویم! ترس از دست 

به چپ و راست دادن دخترکم دیوانه ام می کرد. از ساختمان خارج شدم و جلوی در ایستادم. نفس نفس زنان 

نگاه کردم؛دخترکم کجا رفته بود؟در کدام خیابان،در کدام کوچه دنبالش می گشتم؟ اگر قبل از این که اتفاقی 

 برایش بیوفتد پیدایش نکنم چه؟اگر اصال نتوانم پیدایش کنم؟

پارک  ...به احتمال زیاد دخترکم به به سمت راست که می رفتی،در انتهای خیابان پارک کوچکی قرار داشت

رفته بود؛آخر فقط آنجا را می شناخت! به سمت پارک به راه افتادم.تند تند دعا می کردم که اتفاقی برایش 

 .نیوفتاده باشد

  .تقصیر من بود؛نباید در خانه،آن هم درحضور بهار با پدرم در مورد طالقمان حرف می زدم

ری می کرد. اگر بهارم را در پارک پیدا نمی تقصیر پدرم هم بود؛ نباید با صدای بلند جدایی مان را یادآو

 !کردم،خودم را نمی بخشیدم

ِ لعنتی ،از همان اول که وارد زندگی ام  لعنت!لعنت به بهنامی که هم بودنش درد بود،هم نبودنش! مرد

شد،مشکل پشت مشکل درست می کرد برایم؛حاال که از زندگی ام رفته بود هم مشکل درست می کرد! لعنتی 

 !پا مصیبت بودسر تا 

به پارک که رسیدم،اول به سمت سرسره ها و تاب ها رفتم؛آخر بهارم تا وارد پارک می شد،اول سراغ سرسره و 

 !تاب می رفت...تمام سرسره ها و تاب ها را چک کردم،ولی نبود... دخترکم آنجا هم نبود

 !ارکم از دستم سر خورده بودسعی کردم مثبت فکر کنم. تمام پارک را وجب به وجب گشتم،ولی نبود...به

وسط چمن ها نشستم و هق هقم اوج گرفت... دیگر غرور و ظاهر مهم نبود؛وقتی تنها دارایی ام را نداشتم،هیچ 

  !چیز مهم نبود
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وسط گریه هایم،نا خودآگاه نگاهم سمت سرویس بهداشتی سر خورد؛مردی جوان کنار پای دخترکم زانو زده 

 .وری بلند شدم و با قدم هایی آرام و لرزان به سمتشان به راه افتادمبود و با او حرف می زد. ف

 :به چند قدمی شان که رسیدم، با صدای بغض دارم داد زدم

 !بهارکم_

 :بهار دست مرد جوان را ول کرد و به سمتم دوید

 !مامانی پیدام کردی_

ک هایم روی گونه هایم راه باز زانو زدم و محکم در آغوشش گرفتم.سرم را درون موهای بلندش فرو کردم؛اش

 :کردند و نالیدم

 نمی گی مامانم دق می کنه؟کجا رفتی تو نفس من؟_

 :بهار از آغوشم بیرون آمد و با دست های کوچکش اشک هایم را پاک کرد

 .ببخشید مامانی...دیگه بی خبر نمی رم.این عموئه گفت که حتما دلیلی دارید که بابا رو ول کردید_

 .به سمت مرد برگشتم با این حرفش

 !با دیدن فردی که رو به رویم ایستاده بود،نفسم بند آمد و مات ماندم

نگاه بهت زده اش از بهار روی من سر می خورد؛دوباره نگاهش را به بهار می داد...این نگاهش را دوست 

 !نداشتم! نگاهش یادآوری می کرد که چه کردم با دلش؛این یادآوری را دوست نداشتم

ت به سال ها قبل،پخته تر شده بود... تار های سفید رنگ میان مشکیِ موهایش خودنمایی می کرد.نمی نسب

خواستم باور کنم دلیل سفید شدن موهایش،من هستم...نمی خواستم باور کنم دلیل این شکستگی اش،من 

این مرد؟چه هستم! رنگ نگاهش همان رنگ قدیمی را داشت؛با چاشنی غم و شکستگی! چه کرده بودم با 

 کرده بودم با خنده هایش؟

 :با صدای بهار چشم از نگاه خیره اش گرفتم

 مامانی می شه بازم بیام دیدن عمو آرمان؟_

 بغض تلخی به گلویم چنگ انداخت.عمو آرمان دل دخترکم را هم برده بود؛چه می کردم با دل هایمان؟

 :گفتمدست بهار را رها کردم و صاف ایستادم.با صدای بغض دارم 

 !سالم_

 :لبخند تلخی زد و نگاه سر داد به بهارکم؛با همان صدای دلبرش گفت

 .دخترت خیلی شبیه خودته_

  !انگار که چیزی شبیه به امید،در دلم شکست! درک می کردم تلخی نگاهش را؛ولی کمی تند می رفت انگار

 ...اشکی از گوشه چشمم سر خورد...دلم بی تابی می کرد؛هنوز هم
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 :همان بغض تلخ گفتمبا 

 .به دلش نشستی_

 :تلخ خندید و دستش را روی موهای بهار کشید و گفت

 !پس شبیه خودت نیست_

گویی اشک هایم مسابقه گذاشته بودند؛هی می ریختند !کف دستم را روی دهانم گذاشتم تا صدای هق هقم 

م را تمام قد تقدیمش کرده بودم! چه می گفت؟من که دلداده اش بودم... من که دل به هوا نرود! این مرد 

  تقصیر من چه بود، وقتی سایه ی اجبار باالی سرم سنگینی می کرد؟

 :متوجه گریه ام که شد، رو به بهار گفت

 خانم خوشگله بریم تاب بازی؟_

 :بهار نگاه متعجبش را از من گرفت و با ذوق گفت

 !بریم_

 :آرمان لبخندی زد و گفت

 .پس تو برو منم بیام_

 :ر با خوش حالی دستم را گرفت و فشار دادبها

 برم مامانی؟_

 !گریه مجال حرف زدن نمی داد؛فقط سر تکان دادم .دخترکم دستم را رها کرد و به سرعت دور شد

 :آرمان با اخم کم رنگی نگاهم کرد و گفت

 تو که خوشبختی،گریه کردنت برای چیه؟_

ه بودم! چرا این گونه بی خبر قضاوت می کرد؟چرا انقدر نبودم!به خدا که بعد از او من رنگ خوشبختی ندید

 بی رحم بود؟

 :با گریه نالیدم

 ...این جوری نگو!تو هیچی نمی دونی_

 !کف دستش را محکم روی ته ریشش کشید.عصبی بود؛همه ی حاالتش را از بر بودم

 :با عصبانیت و دلخوری گفت

 !بس کن_

** 

 ]آرمان[
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را نمی کردم که این گونه پرخاشگر شده باشد!هرچند که من هم بی  از برخورد تندش متعجب شدم؛فکرش

تقصیر نبودم! این برخوردم با رهایی که سال ها نتوانسته بود از قلبم رها شود،حتی خودم را هم عذاب می 

بود را می گفتم؛حرف هایی که سال ها به تنهایی، آن را در  که در دلم  داد؛اما چه می کردم؟باید حرف هایی 

لبم نگه داشته بودم!بدون حرف به سمت بهاری که همانند رهایِ زندانی شده یِ درون قلبم بود،رفتم.بدون ق

اشک  اینکه به رها حتی نیم نگاهی بیندازم، همراه بهار به سمت سر سره هایِ زرد رنگ پارک رفتیم...حاال که 

 .ور کنمدر چشم هایِ رها راه پیدا کرده بود بهتر بود که بهار را از او د

بود و سرش را بین دست هایش گرفته بود.از همین دور هم می   ناخودآگاه برگشتم؛رها رویِ صندلی نشسته

 .توانستم لرزش شانه هایش را حس کنم،دردی را در قلبم حس کردم

ی کاش می توانستم به او بگویم که رهایِ من هنوز هم در قلبم وجود دارد و قلبم به خاطر رهایم می زند؛رهای

 !که در قلبم بعد از سال ها دوری هم ،رها مانده بود و رها نشده بود

بهار از پله ها باال می رفت و می خندید و من هم محو او بودم...باورم نمی شد این دخترک زیبا فرزند رهایی 

 !است که قرار بود روزی همسر من شود

 او که دخترکی به این نازی داشت چرا اشک می ریخت!؟

 گرفته بود!؟ چرا طالق

 .انقدر در فکر فرو رفته بودم که متوجه آمدن بهار نشدم

 :بهار با لحنی که ذوق زدگی اش در آن آشکار بود گفت

 عمو آرمان،شما نمی آید بازی کنید!؟_

لبخندی زدم برایِ افکار کوچک این دختر؛به راستی که دختر رها بود...لبخندی زدم که دندان هایِ سفیدم 

 :در همان حال گفتمنمایان شد و 

 !من از این بازیا دوست ندارم_

 !که او را خطاب می کرد مانع زبان ریختنش شد چیزی بگوید؛اما صدایِ رها   که  بهار دهان باز کرد

 :به ما نزدیک تر می شد به سمت رها رفت که کم کم  نگاهِ هردویمان

 .خداحافظی کن بهار جان وقتِ رفتنه... از عمو آرمان_

گرفت و خم شد،با لحن نازی  ناراحت شد؛اما باز هم به سمت من برگشت و پیراهنش را با حالت خاصی باالبهار 

 :گفت
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 .چیز... خدانگهدارتون  ممنون بابت همه_

 :گفتم خندیدم و به رو به رو نگاه کردم،به مردی که از دور می آمد خیره شدم و 

 .خانم کوچولو...کاری نکردم  خواهش می کنم_

 :ز کنارم که گذشت،به بهار نگاه کردم و گفتممرد ا

 .خدانگهدار خانم کوچولو_

با صدایِ جیغ رها به او نگاه کردم که به پشت سرم نگاه می کرد.رد نگاهش را گرفتم؛همان مرد را دیدم که 

 .دورش جمع شده بودند رویِ زمین افتاده بود و چندین نفر 

 :دویدم؛درحالی که کنار مرد می نشستم بلند گفتمبدون وقفه کیفم را برداشتم و به سمت مرد 

 .یکی به اورژانس زنگ بزنه_

گرفتم که با چهره یِ بی خیال مردمی که آنجا ایستاده بودند،روبرو  صدایی نیامد... متعجب نگاهم را باال

 :شدم!عصبی شدم و بلند تر از قبل، طوری که گلویِ خودم به سوزش افتاد،گفتم

 م!؟مگه با شماها نیست_

 :رها در حالی که دست هایِ بهار در دستش بود، به سمتم آمد و گفت 

 .  من زنگ زدم_

تنها سری تکان دادم و به سمت مردی که کامالً رنگش به سفیدی می زد،برگشتم... نبضش را گرفتم؛ خیلی 

 . کردمضعیف و آرام می زد! فوری چراغ قوه ام را از کیفم بیرون آوردم و چشم های مرد را باز 

دوباره دستم را به سمت کیف بردم؛اما با یادآوری اینکه تمام وسایل هایم همراهم نیست،پوفی گفتم. گوش 

هایم را به سمت دهان مرد بردم، مرد به زور نفس می کشید؛با تنفس دهان به دهان، به مرد تنفس مصنوعی 

اید هرچه زودتر به بیمارستان منتقل شود،اما دادم.پنج باری این کار را تکرار کردم... با این که می دانستم ب

 .انجام این کارها ضرری نداشت بازهم 

 :پیاده شدند، با عجله گفتم با صدایِ آمبوالنس نفس حبس شده ام را بیرون دادم.دونفر از آمبوالنس 

 .سریع به بیمارستان نزدیک این جا منتقلش کنید؛تنگی نفس داره و باید زود برسه_

سری تکان داد و به سمت برانکارد رفت ؛ بعد از خواباندن مرد رویِ آن و گذاشتنش داخل  یکی از مردها

 :آمبوالنس ، من هم داخل آمبوالنس رفتم و گفتم
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 .اول دستگاه تنفسی رو بدید

 :مرد سری تکان داد درحالی که کتم را در می آوردم گفتم 

 .گوشی هم به من بدید فوری یه _

سی را به دستم می داد،سری تکان داد و به سمت لوازمی که گوشه ای از آمبوالنس مرد درحالی دستگاه تنف 

بود،رفت.قبل این که در را ببندم برای رها و بهار که رو به رویم بودند، سر تکان دادم. فوری در را بستم ؛ 

  :آمبوالنس زدم و گفتم دستم را به کناره هایِ 

 .سریع حرکت کن_

*** 

دم برمی داشتم،نفسی عمیق کشیدم.دسته کیفم را سفت فشردم و وارد راهرویِ اصلی که همانطور که به جلو ق

شدم، پرستار ها با دیدنم بلند شدند؛سالم و خسته نباشیدی گفتند...تنها لبخندی محو زدم و سری تکان 

دم هم رویِ دادم.وقتی به اتاق رسیدم ، در را باز کردم و وارد اتاق شدم؛کیفم را رویِ میز پرت کردم و خو

 .صندلی ولو شدم

 !امروز چه روزی بود!قطعاً امروز فراموشم نمی شد

سرم را به صندلی تکیه دادم وسعی کردم چشم هایم را ببندم.یکی از دست هایم را رویِ سرم قرار دادم و به 

 :امروز فکر کردم

ها است؛ بعد هم که همان دخترک کوچک، فرزند ر دیدنِ آن دخترک کوچک،بعد هم فهمیدن این که  اول 

 !حالم را بگیرند قضیه این مرد!گویا همه یِ این مشکالت دست به دست هم داده بودند که امروز 

بی خیال فکر کردن شدم و به سمت جا لباسی رفتم،لباسم را با روپوش سفیدم عوض کردم و از اتاق بیرون 

 .رفتم

 .گردنم کشیدم دستی به اختم و را پایین اند  همان طور که به جلو قدم برمی داشتم، سرم

بی هوا، با شیء سفت برخورد کردم،متعجب سرم را باال گرفتم ؛که با مهرانی که لبخندی رویِ لب هایش بود 

 :نشاندم و گفتم  اخمی رویِ پیشانی ام روبرو شدم..

 آخه من به تو چی بگم!؟_

 :زد و گفت مهران لبخندی بزرگ 

 .چیزی بگیهیچی گل من!تو اصال نیاز نیست _

 :پوفی کشیدم و کالفه گفتم
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 ...شو؛ من اصال امروز حوصله ندارم  یه امروز رو بیخیال مهران تورو جون هرکی دوست داری _

 :مهران با دستش به شانه یِ راستم زد و گفت

 !خب یه چیزِ جدید بگو،این حرفات که تکراری اند_

سالی که می شد که حس و حال چیزی را  ۹لحظه ای سکوت کردم و چیزی نگفتم ... راست می گفت؛ 

 !نداشتم...خودم را با کتاب و درس مشغول کرده بودم

با تکان خوردن دستی جلویِ صورتم، از فکر بیرون آمدم؛ با همان چهره یِ شادِ مهران روبرو شدم ...رو 

 !با دیدن نسیم اخم هایم دو برابر شد برگرداندم که 

 :پوفی کشیدم و زیر لب گفتم

 .بود به سبزه نیز آراسته شد گل _

 :نسیم باهمان خنده هایِ مصنوعی و حال به هم زنش گفت

 .سالم جناب ستوده.خسته نباشید_

 !تنها سری تکان دادم،هرچند همین هم برایِ کسی مثل نسیم خیلی هم زیاد بود

 :منسیم خواست دهان باز کند و چیزی بگوید که فوری پریدم وسط حرفش؛ خطاب به مهران گفت

 .مهران لطفاً به پرستار حمیدی بگو سریع تر بیاد، می خوام برم به بیمارا سر بزنم_

با این حرفم لبخند از رویِ لب های مهران کنار رفت و مبهوت به من زل زد.سعی کردم با چشم و 

که نسیم فهمید و بفهمانم که قضیه از چه قرار است؛اما او اصالً در باغ نبود!آنقدر چشم و ابرو تکان دادم  ابرو 

 :گفت

 آقای ستوده تیک گرفتید؟_

 :؛ با صدایِ نسبتا بلندی گفتم دخالت هایِ بی جایش عصبی شده بودم  از این همه 

 .بله یه سریا بدجور رو اعصابم هستن و باعث شدن تیک عصبی بگیرم_

فوری برگشتم و فوری به سمت مهران رفتم،خواستم از کنارش رد شوم که دوباره حرفی به ذهنم رسید ؛

 :گفتم

 شما به دخالت تو کارِ دیگران عادت دارید!؟_
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نسیم که انتظار این حرفم را نداشت،کم کم لبخند از رویِ لب هایش کنار رفت.من هم تنها پوزخندی زدم و 

 !دوباره برگشتم؛اما قبل از رفت تنه ای محکم به مهران زدم که صدایِ فریادش بلند شد

 ...ادامه دادم هماهمیتی ندادم و به را

مهران هر جا که می رفتم همراهم می آمد و مدام غر می زد... عصبی شدم و به سمتش برگشتم ؛ با صدایی پر 

 :از حرص گفتم

چی میگی؟ده ساعته واست چشم و ابرو اومدم؛اما نفهمیدی!چطوریه که اون زنه همه چی رو فهمید ولی تو _

ازه یه مورچه هم عقل نداری،چطوری شدی جراح؟اونم مغز و نفهمیدی؟!اصالً به من بگو تو که به اند

 .اعصاب!یادم باشه برم اون دانشگاهی که بهت مدرک داده رو بترکونم

 :مهران سوتی کشید و گفت

  بریم!چه خبرته ؟ اصالً فرصت حرف زدن به من می دی؟  پیاده شو با هم_

 :آهی کشیدم و دست هایم را به هم زدم و گفتم

 !بفرماییدبله _

نگاه  گرفت؛به زمین مهران سرفه ای کرد؛دستی به سرش کشید و به من نگاه کرد...دوباره نگاهش را از من 

 :کرد...ناگهان سرش را بلند کرد و به تندی گفت

می شه دیگه!اصال یادم رفت چی  نگاه کن!وقتی همون لحظه یِ اول بهم فرصت حرف زدن نمی دی ،همین_

 ...می خواستم بگم

الفه دست هایم را به ران پاهایم کوبیدم و به مهران نگاه کردم ؛که دیدم درحالِ فکر کردن است.دست هایم ک

 :را مشت کردم؛به سمتش بردم و در یک حرکت سریع به سرش زدم و گفتم

 ...زیاد به مخت فشار نیار_

اش روبرو شدم...کالفه پوفی نگاهم را از مهران گرفتم و به سمت میزِ خانم حمیدی رفتم؛اما با جایِ خالی 

 :کشیدم و زیر لب گفتم

اینم از پرستارِ بیمارستانی که من توش کار می کنم!آخه کدوم دکتری رو دیدی بره دنبال پرستار، که من _

 دومیش باشم؟



 
 
 

 
48www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

با این کار خودم را آرام کنم...اما نمی دانم   پوفی کشیدم و کالفه چشم هایم را باز و بسته کردم؛سعی کردم

 !وفق شدم یا نهم

 :که درحالِ تایپ بود گفتم صندوق رفتم و به دخترکِ جوانی   با همان کالفگی قبلی ام به سمت

 ...سالم خانم راد_

 :گفت زن سرش را باال آورد که با دیدن من فوری از رویِ صندلی بلند شد و بالکنت 

 س...سالم آقایِ دکتر، خوب هستید؟_

 :لبخندی محو زدم و گفتم

 ممنون خوبم،شما نمی دونید خانم حمیدی، کجا هستن؟_

 :خانم راد دستی به چانه اش کشید و گفت

 .فکر کنم به حیاط رفتن_

ابرویی باال انداختم،با سر تشکر کردم... فوری به سمت آسانسور رفتم و پنج بار پی در پی دکمه یِ آسانسور را 

مثل قبل   در هم دکمه یِ آسانسور را فشار دهم باز همکارم هیچ سودی ندارد و هرچق این  فشردم؛می دانستم

 .آرام باال می آید!برایِ همین به سمت پله ها رفتم و تند تند پله ها را طی کردم

به حیاط که رسیدم؛چشم هایم را به اطراف چرخاندم تا اینکه باالخره خانم حمیدی که رویِ نیمکتی نشسته 

می خندید و نیمکت آبی رنگ را به حالت تاپ به حرکت در می   مبود و با گوشی حرف می زد را دیدم؛مدا

 .آورد

نمی دانستم چرا انقدر پی گیر بودم!هر که به جایِ من بود االن به اتاقش می رفت و می گفت فدایِ سرم! اما 

 .من کسی بودم ،که بی مسئولیتی را به هیچ وجه دوست نداشتم

 .یدم، روبه رویش دست به سینه ایستادموقتی به او رس عصبی به سمتش قدم برداشتم 

 ...خانم حمیدی گوشی را قطع کرد و خواست بلند شود که نگاهش با نگاهم تالقی کرد

 :پوزخندی زدم و گفتم

 خب ،خوش گذشت؟_

پرستار یکی از لب هایش را به زیر دندانش برد و شرمنده سرش را به زیر انداخت...نفسم را عصبی بیرون 

 :فرستادم و گفتم
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 من روز اول گفتم ،بیش از حد با تلفن صحبت کردن ممنوع!نگفتم؟_

 .چیزی نگفت باز هم

 :اینبار فریاد کشیدم

 نگفتم؟_

 :ترسیده سرش را باال آورد و گفت

 .ببخشید دیگه تکرار نمی شه_

 :اهمیتی ندادم و برگشتم و گفتم

 !وای به حالت اگه مشکلی پیش بیاد_

 :دوباره پوفی کشیدم و گفتم

 …همراه من بیا_

 .به سمت بیمارستان رفتم و 

 ]رها[

در خاطرات قدیمی غرق شده بودم؛آن قدر زار زده بودم که چشمه ی اشکم خشکیده بود! اگر آن روز ها، همه 

چیز خوب پیش می رفت،اگر سنگ نمی انداختند جلوی پایمان،غم دلم را دوره نمی کرد! اگر این اجبار لعنتی 

ن که به حال اآلنم خون گریه کنم،قهقهه می زدم از خوشی!چه کرده بودند با زندگی ام نبود،حاال به جای ای

که غصه ها دست و پا گیرم شده بودند؟چه کرده بودند با پاهای خوشبختی ام ،که نای بلند شدن نداشتم؟ 

دند حال چرا کسی درک نکرد دلدادگی ام را؟من سنم کم بود،دلم که اندازه ی مجنون سن داشت! چرا نفهمی

 دلم را؟

 :با صدای بغض کرده ی بهار، به سمتش برگشتم

 !مامانی!چرا گریه می کنی؟من دیگه بی خبر هیچ جا نمی رم؛قول_

چه خوب که دخترکم ذهنش برای بعضی مسائل قد نمی داد!اگر می فهمید چه بر سر زندگی ام آورده اند،پایه 

های تب کرده ام کشیدم؛لبخند کمرنگی روی لب های ی گریه های شبانه ام می شد قطعاً!دستی روی گونه 

 :خشک شده ام نشاندم و گفتم
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 .گریه نمی کنم که فدات شم_

با چندین قصه ی بی سر و ته،به اتاقش بردم و خواباندمش.نیاز داشتم با دلِ بی نوایم خلوت کنم؛ برایش 

کسته اش را جمع کنم و سرجایشان الالیی بخوانم...نازش را بکشم و دست نوازش بر سرش بکشم...تکه های ش

ِ عاشقم را، سرزنش می کردم  بچسبانم! من با دلِ غصه دارم،خیلی کار ها داشتم...باید آرامش می کردم.باید دل

که دیگر به هوای معشوقش نتپد!به هوای نگاه های زیبایش دست و پایش نلرزد! ولی مگر می شود؟ حسی که 

سنامه ام سرکوب شده بود،حاال شور به پا کرده بود! دستم را مشت چندین سال، بخاطر آن اسم درون شنا

 :کردم ؛روی قلبم کوبیدم و نالیدم

 !لعنتی بس کن! نلرز براش_

گفتم و دوباره اشک هایم جوشیدند! از پشت میز بلند شدم و سفره را جمع کردم.با قدم هایی لرزان و بی 

ستم و قطره های اشک ،لجوجانه از میان پلک هایم حس،به اتاقم رفتم. روی تخت نشستم...چشمانم را ب

خودشان را بیرون انداختند! با دیدار امروز،هم اشک هایم جرئت پیدا کرده بودند،هم دلم هوایی شده بود! 

اصالً...اصالً اگر ازدواج کرده باشد چه؟ شاید بچه دار هم شده بود! قطعاً مردی با آن همه چیز تمامی، را روی 

مادرش هم دوست داشت نوه هایش را ببیند... با این افکار،قلبم فشرده شد و بغض سنگینی کنج  هوا می زدند!

 :گلویم لنگر انداخت! چنگی به قلبم زدم و نالیدم

 !خفه شو!ساکت باش!حق نداری بی قراری کنی_

 دلِ دیوانه ام؟اشک هایم شدت گرفت و قلبم بدتر از قبل خود را به در و دیوار کوبید!من چه می کردم با این 

صبح با صدای آالرم ساعت بیدار شده بودم.کسل و بی حال بودم...سرم با کوچک ترین صدا،به اوج درد خود 

  !می رسید؛گریه های دیشبم کار خود را کرده بودند

دست و صورتم را شستم و به آشپزخانه رفتم؛بهار میز صبحانه را چیده بود و دستش را زیر چانه اش چفت 

بود...هر از گاهی هم ناخونکی به عسل می زد!با تمام سردرد و بی حالی ام،لبخندی روی لبم جا خوش کرده 

 :کرد! بهار وقتی متوجه حضور من شد،لبخند عریضی زد و با سر به میز صبحانه اشاره کرد

 .صبح بخیر مامانی...برات صبحونه آماده کردم_

 :خندیدم و با مهر بوسه ای روی موهایش زدم

 .ت گلت درد نکنه عزیزدل ماماندس_
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 :کنارش ،پشت میز نشستم و گفتم

 .بخور عزیزدلم_

 :لبخندی زد و با ناز گفت

 برام لقمه می گیری مامانی؟_

چشم هایم را با لبخند باز و بسته کردم.برایش لقمه گرفتم و دستش دادم...تا آخر من برایش لقمه 

 !گرفتم؛دخترکم می خواست کمی لوس شود

  !چیزی نخوردم؛به قدری غصه خورده بودم که احساس سیری داشتم ولی خودم

 .سفره را جمع کردم و با رها به نشیمن رفتیم

من به تلویزیون خیره شده بودم،ولی نگاه بهار روی من بود.منتظر ماندم تا خودش حرفش را بزند؛اما تردیدش 

 :نگاهش کردم و گفتمطول کشید.تلویزیون را خاموش کردم و به سمتش چرخیدم.با لبخند 

 چیزی می خوای بگی؟_

 :فقط سر تکان داد...یا خجالت می کشید،یا می ترسید ! دستش را گرفتم و گفتم

 .بگو بهارکم_

 :کمی مکث کرد و گفت

 اگه بگم عصبانی نمی شی؟_

 :لبخندم را تکرار کردم

 .نه گل من...عصبانی نمی شم_

 :لب برچید و گفت

 ...من بابا ندارم دیگه_

 !چشمانم را ریز کردم...مطمئناً این حرفش،مقدمه چینیِ حرف های بعدش بود

 :چشمانش را مظلوم کرد و ادامه داد

 !همه ی دوستام بابا دارن که باهاشون برن بیرون و بازی کنن،ولی من ندارم_
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 !بهارکم حسودی می کرد!حق هم داشت؛هنوز سنی نداشت که طعم بی پدری را بچشد

 :ه ی حرفش را گرفتبا کمی مکث،ادام

 .کاش یکی مثل عمو آرمان بابای من بود_

 !چیزی در دلم تکان خورد؛انگار که زلزله آمده باشد

 :با دلهره گفتم

 چی می گی عزیزم؟_

 :بی توجه به حال خرابم،گفت

 می شه برم دیدنش؟_

اید به او نزدیک چه می گفتم ؟ می گفتم عمو آرمان تو،رویای از دست رفته ام است؟چطور می گفتم که نب

 :شود؟ سعی کردم افکارم را سامان دهم...شمرده شمرده گفتم

 نمی دونیم کجاست ،که بریم دیدنش بهارم.فقط یه خاطره ی قشنگ بمونه برات،هوم؟_

 :تند تند سر تکان داد و گفت

 !نه مامانی من می دونم کجاست_

 چشمانم گرد شدند!از کجا می دانست؟

بیشتری بدهد،به سمت اتاقش دوید.چند لحظه بعد،با کارتی در دستش  بدون این که اجازه ی حرف

 :برگشت...کارت را به سمتم گرفت و گفت

 !کارتش رو داد ،گفت که می خواد بیشتر ببینتم_

 متعجب به دستِ بهار زل زده بودم؛

 !چه می گفت؟! آیا به راستی آرمان به او کارت داده بود ؟

ایِ کوچک بهار زل زده بودم که با صدایش از فکر بیرون آمدم و گوش به همان طور با دهان باز به دست ه

 :حرف هایش سپردم

 چی شد مامانی؟قبوله؟_

قلبم به تپش افتاده بود،نمی توانستم ضربان قلبم را که به شدت به سینه ام می کوبید، کنترل کنم.ترسیدم 
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تند شده ام را کنترل می کردم؛رو به بهار که با نفس هایِ  بهار نگران شود،برایِ همین خیلی آرام در حالی که 

 :چشم هایِ آبی رنگش به من زل زده بود گفتم

 .من یه لحظه برم دستشویی، االن می آم_

بدون هیچ درنگی،خیلی سریع به سمت دستشویی رفتم ؛ دستم را رویِ دستگیره یِ در قرار دادم و وارد 

 .کردم؛تکیه ام را به دیوار دادم و چشم هایم را برایِ لحظه ای بستمدستشویی شدم. فوری در را از داخل قفل 

عاشقی چه   آرمان چندسال پیش هم این کار را با من کرد.عاشقم شد و مرا عاشق خود کرد،بی آن که بدانیم

 !بهایِ سنگینی دارد

شویی سفید رنگ دست هایِ لرزانم را به صورتم کشیدم؛که از گرمی صورتم، دست هایم گرم شد! به سمت رو

بار این کار را کردم؛اما هیچ  رفتم و آب سرد را باز کردم.دست هایم را پر از آب کردم و به صورتم زدم،چندین

اثری در گرمایِ بدنم نداشت!دوباره دست هایم را پر از آب کردم،اما قبل از آن که به سمتِ صورتم ببرم،بغضی 

از حرکت بایستم.کم کم اشک هایم سرازیر شد و کامالً صورتم زد و باعث شد برایِ لحظه ای   به گلویم چنگ

را پوشاند.دست هایم را به سمت گلویم بردم و سعی کردم، بغضِ لعنتی که قصد اذیت کردنم را داشت ،از 

 .ببرم؛اما از بین نمی رفت بین

 :به خودم آمدم و با صدایی که کمی لرزش در آن بود گفتم با صدایِ در 

 !بله؟_

 :رام و ناز دخترکم به گوشم خوردصدایِ آ

 مامانی،خوبی؟_

  !دوباره چانه هایم لرزید،خوب می دانستم دلیل این لرزش چانه ها چه بود

 .هیچ گاه نتوانستم فراموشش کنم؛ همیشه جایِ خالی اش را حس می کردم

 :گفتم  با همان صدایِ آرام و لرزان

 ...آره عزیزدلم،خوبم_

صدایی از او نیامد.آهی کشیدم و دست هایم را به سمت آب بردم؛بعد از پر کردن  بهار باشه ای گفت و دیگر 

 .به صورتم زدم

آیینه دیدم،با لبخند زیبایش که همیشه مرا  صورتم را باال آوردم با دیدن مردی با چشم هایِ آبی که در 

 .دیوانه می کرد، به من زل زده بود
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 .یم همچون سیلی سرازیر شدرا کنترل کنم و اشک ها  باز نتوانستم خودم

ترس از آن داشتم که صدایم به بیرون برود و باعث نگرانی بهار شوم.برای همین سیفون را کشیدم و دستم را 

 .به الیِ دندانم بردم و باز هم گریه کردم

کمی آرام شدم برای همین، درحالی که از زور گریه نفس نفس می زدم؛صورتم را کامل به زیر آب بردم و 

آویزان بود را برداشتم و بعد از این که کامل صورتم را شستم،آهی  که   رون آوردم. حوله یِ صورتی رنگبی

 !کشیدم و از دستشویی بیرون رفتم.امیدوارم بودم با این صورت و چشم هایِ قرمز شده ام، بهار چیزی نفهمد

و تنها به من زل زد و کم کم دهان باز بهار با دیدنم دهان باز کرد چیزی بگوید که برایِ لحظه ای سکوت کرد 

 :کرد و گفت

 مامانی چشات قرمزه چرا؟_

 :کمی از بزاق دهانم را قورت دادم و درحالی که سعی در کم کردن استرسم داشتم،گفتم

 ...توش آشغال رفته_

 :بهار آهانی گفت و باز قیافه اش را معصوم کرد و رو به من گفت

 !مامانی؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

 !جانم_

 :با ذوق گفت

 بریم پیش عمو آرمان؟_

باز هم یادآوری کرده بود؛اما چه می توانستم بگویم؟ به خاطرِ دخترکم هم که بود،باید با او روبه رو می 

 !شدم...چه می کردم که دل دخترکم را هم برده بود

*** 

 ]آرمان[

ها بود.پوزخندی زدم و به دخترهایی که با چهره ای بی خیال به عرشیا زل زده بودم؛ در حال خندیدن با دختر

همراه او می خندیدند نگاه کردم؛آن ها چقدر بدبخت بودند که به حرف هایش می خندیدند!درحالی می 

دانستند هرروز با یک دختر جدید قرار دارد؛ناسالمتی دکتر مملکت بود! آهی کشیدم، دست هایم را به جیبم 

تم که با مهران رو به رو شدم ...هنوز هم بابت کارِ امروزش از او دلخور بردم.با بی اهمیتی به عرشیا ، رو گرف
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 .بودم

باعث شد لبخندی دندان نما، رویِ لب هایش بنشیند.پوفی گفتم   چشم غره ای رفتم و به او زل زدم؛ این کارم

 .و به سمت دیگری نگاه کردم

متعجب بودم که آن دخترها، چگونه  آهنگ خارجی درحال پخش بود و صدا به صدا نمی رسید ؛ من از این

 !حرف هایِ عرشیا را می شنیدند؟

از فکر بیرون آمدم و نگاهم به مهران افتاد که سعی داشت صدایش را به گوشم برساند؛اما هرکاری می کرد 

بازهم صدایش به پایِ آهنگ نمی رسید! پوفی گفتم و به مهرشاد که در حال گفت و گو با یکی از دخترهایِ 

 .را از او گرفتم.کاش به اصرارهایِ مهرشاد توجه نمی کردم  نی بود،نگاه کردم؛سری تکان دادم و نگاهممهما

خانه ماندن را ترجیح می دادم به ماندن میان این افراد بیخیال! به سمت مبلی که کتم رویِ آن قرار 

ه به من زل زده بود اشاره داشت،رفتم.کت مشکی رنگم را تن زدم و با حالت دست به فرهاد،برادر مهرشاد ک

کردم و با باز و بسته کردن لب هایم به او فهماندم که قصدم رفتن است. نمی دانم متوجه منظورم شد یا نه! 

 .اهمیتی ندادم و به سمت خروجی رفتم... هنوز پا به بیرون نگذاشته بودم که کسی صدایم زد

چشم هایم را درحدقه چرخاندم و بدون اینکه چیزی برگشتم که با چشم هایِ خندان عرشیا روبرو شدم.کالفه 

 .بگویم خیره اش شدم

 :را دید؛ پوزخندی زد و گفت  عرشیا که سکوتم

 حاال دیگه خودت رو نسبت به حرفام بی اهمیت نشون می دی؟_

 !به پوست سفیدش خیلی می آمدند دوباره سکوت کردم و به چشم های قهوه رنگش خیره شدم؛ عجیب 

زهم به حرف هایش اهمیتی نمی دهم،دستی به بینی عقابی اش کشید و نفسش را با صدا بیرون وقتی دید با

 .داد

 :دوباره دهان باز کرد و گفت

 ...از وقتی که از اون دختر جدا شدی دیگه_

حرفش کافی بود تا تمام عصبانیت این روز هایم را سرش خالی کنم.یقه اش را   نمی دانم چرا ، اما همین

 .دیوار چسباندمشگرفتم به 

 :با عصبانیت دندان هایم رویِ هم ساییدم و گفتم

 .فقط یه بار دیگه اسم اون رو بیاری،زندگیت رو به کامت تلخ می کنم_



 
 
 

 
56www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

عرشیا تک خنده ای کرد و دست هایش را به سمت دستم برد،سعی کرد دست هایم را از دورِ یقه اش جدا 

 :یت تبدیل شد و غریدکم کم خنده اش به عصبان کند؛اما موفق نشد! 

 !ولم کن_

 :پوزخندی زدم و سفت تر یقه اش را چسبیدم؛ ابرویی باال انداختم و گفتم

 ...نچ! اول معذرت بخواه_

 :عرشیا که عصبی تر از قبل شد ، دوباره تکرار کرد

 !ولم کن_

ا مشتی به صورتم هایش بود. نمی دانم چطور،ام دوباره اهمیتی ندادم ؛ پاسخ حرف هایش خیره شدنم، به چشم

 . ام را گرفتم خورد که باعث شد از درد دست هایم را از یقه اش جدا کنم...با دست گونه

 .کمی که از درد صورتم کم شد،عصبی نگاهم رو باال آوردم ؛ با لب هایِ خندانِ عرشیا روبرو شدم

نیت به شخصی که دستم گرفت. با عصبا با عصبانیت بلند شدم و به سمتش خیز برداشتم که کسی دستم را 

 .را گرفته بود نگاه کردم؛ با نگاهِ نگران مهران روبرو شدم

رویِ   عرشیا روبرو شدم...عصبی چشم هایم را صدایِ قهقهه ای بلند شد؛ به سمت صدا برگشتم که باز هم با 

 .هم قرار دادم و کمی از بزاق دهانم را به زور قورت دادم؛سعی کردم آرام باشم و خودم را کنترل کنم

بیرون کشیدم و  را از دستِ مهران صدایِ آهنگ قطع شده بود و همه به دور ما جمع شده بودند... عصبی دستم

 .بیرون زدم ،فوری از خانه بدون این که حرفی بزنم

*** 

 .کشیدم نفس سر کشیدم و دستی به موهایم  از دلستر را یک لیوانِ پر

گاهی اوقات آنقدر همه چیز به هم گره می خورد ، که وقتی به خودت می آیی، می بینی خودت هم در این 

 !گره گیر کرده ای

.آهی کشیدم و به   کمی چشم هایم را بستم و دست هایم را به حالت نوازشگری به پشت چشم هایم کشاندم

مت بالکن بزرگ خانه ام قدم برداشتم؛جایی که آرامم می کرد.به بالکن که رسیدم، در را باز کردم و به س

 .سمت صندلی بزرگِ مشکی رنگ رفتم

 .رویِ آن نشستم و سرم را به صندلی تکیه دادم

 .ت داشتمی درخشیدند.رهایِ من هم نگاه کردن به آسمانِ پر از ستاره را دوس  ستاره هایِ زیبا در آسمان
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 :پیچید ناگهان جمله ای در ذهنم

 "دوست دارم تا ابد زل بزنم به آسمانی که ستاره اش تو باشی"

بودم.چقدر با این حرفم ذوق کرده بود!با برخورد قطرات باران به صورتم ،از  سال پیش این را به رها گفته ۰۰

اما از جایم تکان نخوردم و تصمیم گرفتم فکر بیرون آمدم.به آسمان نگاه کردم که شدیداً گرگ و میش بود... 

 .زیرِ همین باران بمانم

 .کم کم قطرات باران زیاد تر شد و تبدیل به بارانی شدید شد

بلند شدم و دست هایم را باز کردم کم کم لباس هایم خیس شد ؛ سرمایِ باران به وجودم رخنه کرده بود و 

م و سعی کردم خودم را در این باران رها کنم.کم کم باعث مور مور شدن بدنم شده بود.نفسی عمیق کشید

باران بند آمد،نگاهی به لباس خیس شده ام انداختم و به داخل رفتم . بعد از یک دوش کوچک و کوک کردن 

 .ساعت به سمت تختم رفتم

ی داشتم شاید کمی خواب حالم را بهتر می کرد،چشم هایم را رویِ هم قرار دادم؛اما خوابم نمی برد.چه خیاالت

 !من؟

 اصالً خواب برایم معنا داشت؟

سعیدی که پرستار بیمارستان بود، پوفی کشیدم و   گوشی فوری بلند شدم با دیدن اسم خانم با صدایِ زنگ

 :پاسخ دادم

 بله؟_

خانم سعیدی:الو آقایِ دکتر؟یه بیمارِ اورژانسی آوردن که تصادف کرده، به هرکی زنگ می زدم جواب نداد به 

 .رهنما زنگ زدم که گفتن سریع خودشون رو می رسونن ؛گفتن به شماهم خبر بدمآقایِ 

 :فوری از رویِ تخت پایین آمدم و گوشی به دست ،لباس هایم را تن زدم.درهمان حال گفتم

 . شما سریع تر کارهایِ الزم رو انجام بدید تا من خودم رو برسونم_

 :چشمی گفت و خواست قطع کند که فوری پرسیدم

 یمار چند سالشه؟ب_

 :پرستار کمی مکث کرد و گفت

 .سال،مثل اینکه با موتور تصادف کردن ۰۰_
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 .باشه ای گفتم و بعداز تکرارِ نکات الزم ،فوری سوییچ و کلید خانه را برداشتم و از خانه بیرون رفتم

ان در ترافیک گذشت ،اما من همچن بار دیگر به ساعتم نگاه کردم؛ یک ساعتی از زنگ زدن خانم سعیدی می

بزرگی بودم.عصبی دستم را به فرمان ماشین زدم و برای بار پنجم شماره یِ مهران را گرفتم، اما باز هم جواب 

.بعد از یک ربع رسیدم؛  نداد.باحرکت ماشین ها فهمیدم باالخره راه باز شد... با سرعت تمام گاز می دادم

بهاری، خواستم به سمتش   رستان رفتم.با دیدن خانمماشین را گوشه ای پارک کردم و فوری به داخل بیما

 .بروم که صدایی آشنا آمد... برگشتم که با مهران چشم تو چشم شدم

 :بدون هیچ درنگی به سمتش رفتم و گفتم

 !چی شد؟_

 

 :مهران قیافه یِ ناراحتش را به من انداخت و کمی بعد سرش را به زیر انداخت و گفت

 !رفت تو کما_

 :نگاهش می کردم که گفتمات و مبهوت 

 .وضعیتش وخیم بود برای همین بدون رضایت خانواده اش عملش کردیم_

دیگر نمی شنیدم چه می گفت! نفس هایم تند شده بود.با صدایی که حتی خودم هم از آن می ترسیدم فریاد 

 :کشیدم

 مهران؟ چی بدیم بدون اجازه خانواده عمل کردی؟!حاال می گی رفته کما؟جواب خانوادش رو_

 :، همانند من صدایش باال رفت و گفت هم مهران

 وضعیتش وخیم بود؛ می فهمی؟  چیکار می کردم؟!میگم_

 :و تحمل آن فضا را نداشتم !تنها چشم هایم را رویِ هم گذاشتم و گفتم  عصبی بودم

 !وای به حالت اگه مشکلی واسش پیش بیاد_

خودم را رویِ آن  ور سالنه سالنه به سمت صندلی رفتم و حرفی به سمت اتاقم رفتم ؛ همان ط  و بدون هیچ

بودم ،برای همین چشم هایم را رویِ هم قرار دادم.کمی نگذشت که پلک هایم سنگین شد و   پرت کردم.کالفه

 .به خواب عمیقی فرو رفتم
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 . با صدایی که از بیرون اتاق می آمد،از خواب پریدم

 .ا باز و بسته کردم تا دیدَم واضح تر شوددستی به صورتم کشیدم و کمی پلک هایم ر

 .می داد. سردرد شدیدی داشتم ن را نشا ۰۱:۱۱؛   به ساعت رو میزی نگاهی انداختم

کردم و فوری از اتاق بیرون رفتم و راهرویِ دراز را طی  صداها رفته رفته باالتر می رفت،روپوش سفیدم را تنم 

سته بود و مدام به سرش می کوبید و مردی که یقه یِ یکی از کردم.با دیدنِ زنی چادری که رویِ زمین نش

 .پرستارهایِ مرد را گرفته بود، متعجب شدم و جلو رفتم

خانم سعیدی آن وسط بود و مدام سعی داشت با حرفش هایش مرد را آرام کند.با خوردن کسی به تخت سینه 

رنگش که قرمز شده بود و موهایِ خرمایی چشم هایِ مشکی  ام،متعجب برگشتم ؛ با عرشیا روبرو شدم که با 

 !اش پریشان بود.حتما کل شب را بیدار مانده بود

 .نگاهم را از او گرفتم  به حالش سوخت؛اما باز هم خودم را دلخور نشان دادم و بااخم  لحظه ای دلم

 :خانم سعیدی به سمت ما برگشت که من را دید و همان لحظه گفت

 .ن آقایی هستن که دیشب رفتن کماآقایِ دکتر ایشون پدر همو_

بعد از اتمام جمله دستی رو شانه ام قرار گرفت متعجب برگشتم که با صورت رنگ پریده یِ عرشیا روبرو 

 .شدم،باورم نمی شد آنقدر ترسیده بود که رنگش هم پریده بود

 .ه می کردندبه اطراف نگاه کردم که بیمار ها ، پرستارها و دکترها جمع شده بودند و به ما نگا

 :مهران با صدایی آرام که فقط خودم و خودش شنیدیم گفت

 ...کمکم کن_

پوفی گفتم و دستم را جلویِ دهانم قرار دادم،سرفه ای کردم و به سمت مرد رفتم.وقتی به او رسیدم، دست 

 .راستم رویِ شانه یِ راستش قرار دادم که باعث شد برگردد

 .دلم به حالشان سوخت با دیدن چهره یِ رنگ پریده اش،کمی

 :با چهره ای که غم در آن مشهود بود درچشم هایش زل زدم و گفتم

لطفاً آروم باشید!باور کنید ما هرکاری از دستمون بربیاد می کنیم.فقط شما باید صبور باشید و دست از این _

 .کارها بردارید

بود به من زل زد.یکهو نمی دانم چه شد مرد برایِ لحظه ای در سکوت، همانطور که یقه یِ پرستار را گرفته 

 !که به سمتم حمله ور شد و یقه ام را گرفت
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 .متعجب به حرکاتش نگاه می کردم و چیزی نمی گفتم

 :مرد همان طور که یقه ام را دست هایش گرفته بود با عصبانیتی فراوان و صدایی مردانه گفت

 !تو پسر من رو عمل کردی؛اونم بدون رضایت؟_

هم را به سمتی که مهران ایستاده بود انداختم، که با صورتِ رنگ پریده اش مواجه شدم؛دلم به متعجب نگا

 :... گفتم حالش سوخت و برای همین تصمیم گرفتم اسمش را نبرم 

پسر شما وضعیتش وخیم بوده،برای همین باید فوری عمل می  مهم نیست کی عمل کرده!مهم این هست که_

 .ه یقه شدن، بهتره دستتون رو به سمت آسمون ببرید و از خدا کمک بخوایدشده.االنم به جایِ دست ب

مرد لحظه ای آرام شد با خیال راحت نفسم را رها کردم که یهو مشتی به همان قسمتی که مهران دیشب زده 

زمین بود زد!دستم را به سمت صورتم بردم که مرد هولم داد...نتوانستم خودم را کنترل کنم و از پشت بر رویِ 

 .افتادم

 !لحظه ای متوقف شد "بس کنید لطفاً"مرد خواست به سمتم بیاید اما با صدایِ زنی که گفت 

بودم؛ به سختی بلند شدم که نگاهم با نگاه رها که با چشم هایِ اشکی به من زل زده بود و   به سرفه افتاده

 .دست هایِ بهار را گرفته بود تالقی کرد

 :اخمی بین ابروهایش دواند و گفتمرد بعد از چند لحظه مکث،

 !تو دخالت نکن_

 :رها جلوتر آمد و با حرص گفت

چرا یقه ی دکترا رو گرفتین؟اونا چه تقصیری دارن؟حاال اگه با عمل خوب می شد،خیلی هم خوشحال می _

 شدین،نه؟

 :همه مات رها بودیم،که مرد داد زد

 ...من این حرف ها حالیم نیست_

 :دید وار ،انگشت اشاره اش را در هوا تکان دادبه سمت من برگشت و ته

 .من شکایت می کنم_

 :تا آمدم جوابش را بدهم،رها با لجاجت گفت
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آقا چرا لج می کنید؟االن پسرتون رفته توی کما،اگه عمل نمی کردن و منتظر اومدن شما می شدن که _

 !الل،می مرد  زبونم

 :ها به هق هق افتاد.مرد،انگار که آرام شده باشد،گفتزنی که در کنار مرد ایستاده بود،با این صراحت ر

 !االن هم مرده به حساب میاد_

 :رها چپ چپ نگاهش کرد و گفت

نخیر!امکانش هست به هوش بیاد...به جای یکی به دو کردن با ما، برید با دکترش صحبت کنید؛بهتون می _

 !گن که کما یعنی چی

 !م نشست که از چشمانش دور نماند.لب گزید و رو گرفتلبخند محوی از بلبل زبانی رها روی لب های

 :مرد به سمتم آمد و گفت

 دکترش تویی؟_

 :سعی کردم اعصابش را تحریک نکنم.با آرامش گفتم

 ...خیر من نیستم_

 . ایشونن...وضعیت پسرتون رو براتون توضیح می دن_با دست به مهران اشاره کردم و گفتم: 

 گرفت.سرش را بلند کرد تا بتواند چهره ام را ببیند؛با بغض گفت:بهار به سمتم آمد و دستم را 

 عمو آرمان!عمو پلیسه میاد دستگیرت می کنه؟_

 :لبخند زدم و کمی خم شدم؛در آغوشم گرفتمش و گفتم

 .نه خوشگل خانم!تو ناراحت نباش_

موهایش کشید و با  مرد که خیره ی شیرین کاری های بهار بود،نگاهش را گرفت و به من دوخت... دستی الی

 :کالفگی گفت

 امیدی هست؟_

 :لبخندی زدم و سر تکان دادم.مهران جلو تر آمد و رو به مرد گفت

 .بفرمایید بریم اتاقم،تا وضعیت پسرتون رو بررسی کنیم_
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چند دقیقه بعد،مردمی که دورمان جمع شده بودند،پراکنده شدند. رها جلوتر آمد.بهار در همان حال که در 

 :ود،دست هایش را به هم زد و با ذوق گفتآغوشم ب

 !مامانی،دیدی باالخره عمو آرمان رو پیدا کردیم؟_

 :خندیدم و با دست آزادم،چتری هایش را به هم ریختم

 مگه گم شده بودم؟_

 :بهار ریز خندید. صدای آرام رها به گوشم رسید

 !خیلی وقته گمت کردم_

همدیگر را گم کرده بودیم.هر چند که هنوز هم به عنوان صدر نشین دلم لرزید...حق با او بود؛ما سال ها پیش 

 :قلبم،داشتمش! سعی کردم به دلِ تنگم مسلط شوم...خودم را به نشنیدن زدم و گفتم

 خب...چی شد افتخار دادید؟_

 :بهار قری به گردنش داد و گفت

 .آره دیگه! افتخار دادیم_

مالً شبیه خودِ رها بود؛همان قدر زبان دراز و به همان اندازه بلند خندیدم و لپش را کشیدم.این دختربچه کا

 :شیرین! رها با تشر بهار را صدا زد که بهار با مظلومیت ساختگی گفت

 خب مگه افتخار ندادیم؟_

رها هم تسلیم شد و خندید.او خندید و من نگاهم به خنده ی زیبایش گیر کرد.چقدر دل تنگ این خنده 

ده بودم از خنده هایش! رها با شرمندگی سرش را به زیر انداخت؛انگار که متوجه نگاه هایش بودم!چقدر دور ش

حسرت بارم شده باشد! شرمنده بود؟برای چه؟برای جوانی ام که حرامش کرده بودم؟واقعا جوانی ام را حرامش 

 !کرده بودم؟نه!بی انصافی بود...من بهترین لحظه های جوانی ام را با او ساخته بودم

حسرت رنگِ نگاهش را نداشتم؛هر چند خودم هم ،حسرت داشتنش را به دل داشتم! من به اندازه ی  تحمل

سال بدهکارِ آرمان  ۹تمام عمرم ،از این زندگی طلب کار بودم؛طلبم داشتن تنها آرزویم بود!به اندازه ی 

 !گرفته بودمبودم؛بدهی ام خنده هایش بود؛بدهی ام برق چشمان زیبایش بود،که با رفتنم از او 

 طلبم کی صاف می شد؟بدهی ام چطور؟
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 :با صدای بهار از فکر بیرون آمدم و سرم را باال آوردم

 !مامانی،بریم دیگه!خواهش_

 :با گیجی چشمانم را ریز کردم و گفتم

 کجا بریم عزیزم؟_

 :بهار ریز خندید و گفت

 مامانی خواب بودی؟_

 :بانش را به چشمانم دوخت و گفتآرمان هم خنده اش گرفته بود؛نگاه رنگی و مهر

 .برای شام دعوتتون کردم_

جا خورده و مبهوت،چند بار پشت سر هم پلک زدم...شام؟با آرمان؟نه! با همین چند لحظه دیدنش هم دل از 

دست می دادم!با این درخواستش می خواست دلم را به کشتن بدهد؟امکان نداشت! من تحمل این همه 

 !نزدیکی را نداشتم

 :لبخند شل و ولی گفتمبا 

 لطف دارید؛ولی ما باید بریم خونه...مگه نه بهارم؟_

 :بهار چشمان آبی اش را گرد کرد و گفت

 نه!برای چی بریم خونه؟_

 :گونه هایم گلگون شد و لب گزیدم.انگار دخترکم قصد داشت آبروی من را ببرد! با خجالت گفتم

 .بریم خونه می گم عزیزم_

 :د؛دستش را گرد شانه ی آرمان،محکم کرد و با لجاجت گفتبهار ابرو درهم کشی

 !شام رو با عمو آرمان بخوریم،بعد که رفتیم خونه،بگو حرفت رو_

 :آرمان خندید و با محبت نگاهش کرد

 کجا بریم خوشگل خانم؟ _

 !علناً حضورم نادیده گرفته می شد!گویا این دو دلبر، علیه من دست به یکی کرده بودند
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 :الت تفکر گوشه لبش را باال داد و انگشت اشاره اش را به چانه اش چسباند.چند لحظه بعد گفتبهار با ح

 !بریم خونه ی خودت_

چشمانم به باز ترین حالت ممکن درآمد و آرمان به قهقهه خندید! بهارکم داشت زیاده روی می کرد؛کمی 

سخت بود! بهار دستش را از شانه ی  دیگر ادامه می داد،قطعاً سکته می کردم...تحمل این شک های عظیم

 :آرمان برداشت و به کمرش زد.چشمانش را ریز کرد و رو به آرمان،با دلخوری گفت

 چرا می خندی؟یعنی ما رو نمی بری خونه ات؟_

 :چشمانم را محکم روی هم فشار دادم و با صدای جیغی گفتم 

 !بس کن بهار_

 :بهار لب برچید،که آرمان گفت

 م...چرا نبرم؟میبرمتون عزیز_

 :بهار با ذوق خندید و آرمان نگاهش را قفل نگاهم کرد.با لبخند اطمینان بخشی گفت

 .زنگ می زنم آرزو هم بیاد_

تا لب باز کردم اعتراض کنم،صدایی که آرمان را خطاب می کرد،مانع شد. همان دکتر جوانی بود که پسر آن 

 :مان لبخندش رو به دکتر گفتمرد عصا قورت داده را عمل کرده بود. آرمان با ه

 چی شد مهران؟_

 :مهران با خوشی بشکنی زد و گفت

 .حل شد!راضیش کردم_

 :به سمت من برگشت و با احترام گفت

 .واقعاً نمی دونم چه جوری ازتون تشکر کنم خانم! کمک بزرگی کردید_

 :به مهران گفتلبخند کمرنگی زدم و فقط به تکان دادن سر ،اکتفا کردم. بهار با سرتقی رو 

 .از من تشکر کن_

 :مهران خندید و گفت
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 چه جوری تشکر کنم خانم کوچولو؟_

 :بهار چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 .به من نگو کوچولو!فقط عمو آرمان حق داره بهم بگو خانم کوچولو_

 :مهران خنده اش را تکرار کرد و رو به آرمان گفت

 معرفی نمی کنی داداش؟_

 :گاهش را به بهار دادآرمان لبخندی زد و ن

 .این خانم خوشگله بهار خانم هستن_

 :بهار با غرور سرش را باال گرفت و گفت

 .راست می گه.امروزم با مامانیم افتخار دادیم اومدیم_

 :صدای خنده های آرمان و مهران بلند شد. چند لحظه بعد آرمان نگاهش را به من داد و گفت

 ...ایشونم رها خانم_

 :کرد و ادامه دادلحظه ای مکث 

 !از آشناهای قدیمی_

 :بهار دوباره گفت

 .مامان منه_

 :آرمان با خنده ،به تایید حرفش سر تکان داد و گفت

 .ایشونم مهران،دوست صمیمیم_

 :مهران لبخندی زد و گفت

 .از آشناییتون خوشبختم خانم_

 :من هم به لبخندی مهمانش کردم و گفتم
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 .همچنین_

 : آورد و نگاهی به ساعتش انداخت.سرش را بلند کرد و خیره ام شدآرمان مچ دستش را باال

 بریم؟_

واقعاً قرار بود شام را با آرمان باشیم.دلم برای آرزو تنگ شده بود ، ولی می ترسیدم؛از این که بعد از این 

 .شام،دلم بیش از پیش هوایی شود،شدیداً هراس داشتم

ویا ترسم را حس کرده بود،که لبخند اطمینان بخشش را تکرار کرد و نگاه ترسیده ام را میخ نگاه آرمان کردم.گ

 .چشمانش را یک بار باز و بسته کرد

 :لب گزیدم و آهسته گفتم

 شما کار ندارید؟_

 :سر تکان داد و خالصه کرد

 !نه_

 :بهار با پررویی گفت

 !عمو آرمان،من رو بزار زمین؛تو باید ماشین برونی_

 .بوسه ای روی موهای بهار نشاند مهران بلند خندید و آرمان

نمی توانستم درک کنم؛ آرمان چطور این گونه شیفته ی بهار شده بود؟! بهار دختر بچه ای بود که آرمان 

آرزویش را داشت؛دوست داشت پدرش باشد! ولی پدرِ بهار،بهنام بود؛مردی غیر آرمان! آن روز که در 

ی زد؛ من حواسم پیِ این بود که اگر آرمان بفهمد بهار دختر پارک،آرمان با بهار آن گونه محبت آمیز حرف م

 !من است،دیگر نگاهش هم نکند

کمی بعد،بدون این که حواسم باشد،در ماشین آرمان بودیم.کل راه را هیچ کداممان لب باز نکردیم!فقط بهار 

 !شیرین زبانی می کرد و آرمان بلند بلند می خندید

یم.آپارتمانی نقلی در باالی شهر بود.وقتی از ماشین پیاده شدیم،خودش در چند دقیقه بعد،به خانه اش رسید

 !را باز نکرد؛می گفت آرزو خیلی هیجان دارد برای دیدنم
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زنگ در را فشرد...آرزو جیغ جیغ کنان در را باز کرد.معذب بودم؛ولی دیر شده بود! وارد خانه که شدیم،آرزو با 

راز دل تنگی می کرد و به خاطر بی معرفت بودنم،ناسزا بارم می ذوق از گردنم آویزان شد.زیر گوشم اب

کرد.بغضم گرفته بود؛من را از همه ی عزیزانم دور کرده بودند! از خودم جدایش کردم وبا بغض و چشمان 

اشکی،گونه اش را بوسیدم.اشک هایش که روی گونه هایش ریخت،اشک های من هم راه باز کردند.شدیداً دل 

 !زی هایش بودم؛ دل تنگ حضورِ مهربان و گرمشتنگ دیوانه با

 :چشم هایش را روی اجزای صورتم چرخاند و با گریه زمزمه کرد

بی معرفت!می دونی چقدر دل تنگت بودم؟ رفتی حاجی حاجی مکه؛ اصالً فکر نکردی ما بدون تو چی می _

 کشیم؟

 !؟پس آرمان هم دل تنگ بود! بهترین خبر روزم"ما"

 :بهار بهت زده گفت

 چی می کشین؟_

 :آرزو چشم های زیبایش را گرد کرد و کنار بهار زانو زد؛سرش را به سمت من چرخاند و گفت

 خواهرته؟_

 :بهار دست هایش را به کمرش زد و گفت

 .نخیر! من دخترشم_

بعد که به خودش آمد،اشک هایش شدت گرفتند. بهار را در  آرزو مات و مبهوت خیره ی بهار شد.چند لحظه

 .گرفت.کمی بعد رهایش کرد و با گریه به لبخند تلخ آرمان نگاه کرد آغوش

 :دیدم که آرزو زیر لب زمزمه کرد

 !بمیرم برای دلت_

 !سال را ، مرده بودم برای دل آرمان ۹و من هر لحظه از این 

 :آرمان برای عوض کردن جو غمناک،بهار را در آغوش گرفت و به سمت راهروی کوچک به راه افتاد

 .و خوشگل خانم می ریم،شما هم هر وقت خواستید می تونید بیایدمن _

 :آرمان و بهار که به هال رفتند،آرزو دست هایم را گرفت.با بغض گفت
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 چه خبر شده رها؟تو ازدواج کردی؟_

 :لبخندی به تلخیِ زندگی ام زدم

 .قضیه ش مفصله آرزو...حرف می زنیم_

 :آرزو سری تکان داد و گفت

 .بریم پیششون_

 .آرزو هم از ازدواج من خبر دار شد

به اجبار تن به این ازدواج دادم.به سختی بغضی که میان گلویم گیر کرده بود را قورت   ولی نمی دانست من

دادم.نمی توانستم اینجا هم گریه کنم و ضعیف بودنم را نشان دهم.لبم را درون دهانم بردم سعی داشتم با 

.امان از این بغض هایی که مهمان ناخوانده گلویم بودند ؛ بدون این که فشردن لبم بغض گلویم را خفه کنم

مدتی که به دنبال آرزو راه افتاده بودم را  خبر بدهند سرزده از راه می رسند و قصد ماندن می کنند! تمام این 

فید غرق فکر بودم.آرزو به سمت مبلی سفید رنگ، که طبق عادت هایِ نازنین خانم بر رویش پارچه ای س

خوش دوخت بود، رفت.همان طور پشت آرزو ایستاده بودم.گویا پاهایم توان نداشت! نمی دانستم از شرمندگی 

سال  ۹بود یا از چیزی دیگر ؛تنها می دانستم من دلِ رو به رو شدن با این خانواده را نداشتم! خانواده ای که 

نمی رود روزی که آرمان و خانواده اش برایِ  پیش، پدرم آن ها را همانند گردویی پوچ خطاب کرد.هرگز یادم

خواستگاری به خانه یِ ما آمدند و پدرم عصبی شد !وقتی پدر آرمان علت عصبی شدنش را پرسید، پدرم 

عصبی تر از قبل به سمت آشپزخانه رفت کمی بعد با یک گردویِ قهوه ای رنگ که در دستش بود برگشت و 

 :رو به پدر آرمان گفت

 !میبینی آرش جان؟ این گردو رو_

 .پدر آرمان سری تکان داد ؛ دوباره باهمان سکوت و چشم هایِ متعجبش به او خیره شد

پدرم گردو را سفت فشرد که در عرض یک ثانیه گردو شکست.نگاهش را باال گرفت و در چشم هایِ پدر آرمان 

 :خیره شد و گفت

 .ارزش شما مثل همین گردویی که تو دست هامه، پوچه_

را گفت و باعث شکستن دلِ چندین نفر شد؛دلِ آرمان که مرا دوست داشت و دلِ پدر و مادر آرمان که این 

غصه یِ پسر خوبشان را می خوردند ! دلِ آرزو که خانواده اش توسط خانواده یِ دوست صمیمی اش خورد 

روز به بعد دیگر لب به  شده بودند و در آخر دل من...! اما دل من که دل نبود؛دلِ من بارها شکست...از آن
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همانند   گردو نزده بودم ؛گردو تمامِ خاطرات تلخ زندگی ام را به یادم می آورد! از آن روز به بعد زندگی من هم

 ! همان گردو پوچ شده بود و هیچ ارزشی نداشت

م. من با کشیده شدنِ دستم توسط کسی از فکر بیرون آمدم؛ آرزو لبخندی زد و اشاره زد که کنارش بنشین

 .هم لبخندی زدم و باهمان حسِ شرمندگی، به سمتش رفتم و کنارش نشستم

چشم چرخاندم که باز بهار را کنار آرمان دیدم. تنها لبخندی محو تحویلشان دادم و نگاهم را گرفتم ؛ به رو به 

د کوچک تحویلم نگاهم با نگاهِ مادرِ آرمان برخورد کرد لبخندی کوچک زدم او هم یک لبخن  رو نگاه کردم که

 .داد

با قرار گرفتن دستی رویِ پاهایم از فکر بیرون آمدم، که با دخترکی خوش رو، روبه رو شدم؛ او کسی نبود جز 

 :دخترکم...بهار همان طور که می خندید گفت

 ...مامانی؟!عمو آرمان خیلی باحاله_

 :به سمت صدا برگشتم و گفتملبخندی زدم و تنها سری تکان دادم؛با صدایِ ضعیف متعجب مادرِ آرمان 

 ...شرمنده متوجه نشدم_

 :متعجب شده بود گفت مادرِ آرمان که

 !رها جان تو مگه ازدواج کردی؟_

 :لبخندی شرمگین زدم و گفتم همینم کم مانده بود..

 !بله_

 :مادرِ آرمان با همان لحن متعجبش گفت

 !چ..چطور ممکنه؟_

م زد، چه برسد به اطرافیانم! کالفه شده بودم ؛ برایِ همین قبل لبخندی تلخ زدم که تلخی اش دل خودم را ه

 از این که پدر آرمان بیاید؛

تا جایی که متوجه شده بودم،آرمان مستقل زندگی می کرد...انگار مادرش منتظر بود من بیایم،تا به پسرش 

 !سر بزند

 .قصد رفتن کردم و بلند شدم 

 :بلند شد و گفت  با بلند شدنم آرزو هم

 !چرا بلند شدی؟_
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 :لبخندی کم رنگ زدم و گفتم

 .بهتره بریم دیگه؛من کلی کار سرم ریخته_

 :آرزو متعجب گفت

 !اما تو که هنوز شام نخوردی_

 .دوباره همان لبخند را رویِ لبم نشاندم؛چقدر این لبخند اجباری کالفه ام می کرد

نگاه بعدیش را به آرمان انداخت، رفتم.خیلی  به سمت بهار که ناراحت یک نگاه به من و کیفم را برداشتم و 

 :آرام گفتم

 !بریم دخترم_

بهار می دانست مخالفت با من مساوی است با عصبانی شدنم! بارها به او گفته بودم که نباید مرا عصبانی کند ؛ 

 :نمی کرد.فوری بدون این که به آرمان نگاه کنم، گفتم برای همین اصالً مخالفتی 

 !بت همه چی...خدانگهدارتونخیلی ممنون با_

 .سمت خروجی رفتیم دیگر منتظرِ حرفِ دیگری نشدم و به همراه بهار 

**** 

درحالی که بهار را در آغوش گرفته بودم، دستم را در جیب هایم بردم و به دنبالِ کلید گشتم...باالخره پیدا 

ال جاسوسی شدم و خواستم دوباره در کردم خواستم در را باز کنم اما صدایی زمزمه وار به گوشم رسید؛بیخی

 .بود باز کنم، که اسم خودم را از میانِ زمزمه ها شنیدم  را با کلیدی که در دستم

 :با کنجکاوی فراوان خودم را به راه پله رساندم؛صدا که از باال می آمد کامل واضح شده بود

 !اومد نمی دونم چرا طالق گرفتن، اما مدام صدایِ دعواهاشون تا باال می_

 :صدایی دیگر فوری گفت

آره واقعاً! شما که طبقه یِ باالیِ اونایی کالفه شدی من چی بگم که خونم روبه روشونه؟معلوم نیست زنه _

 !چی کار کرده که مرده طالقش داده

 :دوباره صدایِ اولی گفت

 !زرنگیه منم نمی دونم؛ اما االن خیلی راحت اومده و تو خونه زندگی می کنه... معلومه زنِ_
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 :صدایِ خنده یِ صدای اولی بلند شد؛ وقتی خنده اش تمام شد ،گفت

 !همیشه به بهادر می گم؛همچین زنی مثل روبه رویی گیرت نیومده تا قدر من رو بدونی_

دیگر نتوانستم بمانم و به حرفایی که پشت سرم می زدند گوش بدهم؛زندگی شان شده است قضاوت و تهمت! 

در را باز کردم...باید فردا با هردویشان صحبت می کردم...دوست نداشتم چنین حرف هایی به سمت در رفتم و 

 !پشت سرم زده شود

به سمت اتاق بهار رفتم و بهار را رویِ تخت خواباندم.به سالن آمدم و خودم را رویِ مبل رها کردم .به آرزو 

 .از آن خانه این بهانه را آورده بودمگفته بودم سرم شلوغ است؛اما چه شلوغی؟!من تنها برایِ رها شدن 

**** 

 :عصبی و کالفه به سمت مادرم برگشتم

آخه مادر من، اون ازدواجم کرده باشه به ما ربط پیدا می کنه؟!فکر نمی کنی شاید چنین سؤالی شخص _

 !مقابلت رو اذیت کنه؟

 :مادر پوزخندی ریز رویِ لب هایش نشاند ؛ به سمتم برگشت و گفت

  سال تموم اذیت نشدی؟ ۹سال پیش اذیت نشدیم؟!مگه تو  ۹ما   نشه؟ مگه چرا اذیت_

دستم را محکم به مبل کوبیدم و پرحرص به سمتِ مادرم برگشتم؛ دوست داشتم بگویم من هنوزم عاشقش 

هستم... هنوز هم رها برایِ من رهایِ چندسال پیش است...رها فقط برای من می ماند و خواهد ماند.چه طالق 

ه باشد و چه ناشنوا باشد و نابینا...!هرچه که باشد عشق من نسبت به او تغییر نخواهد کرد!عشق من ابدی گرفت

است و رها شدنی نیست! اما من فرد ترسویی بیش نبودم.فقط می توانستم تمام این حرف ها را در تنهایی و 

ارهایِ کوچک با او را هم داشته خلوت خودم بزنم.آری من ترس داشتم،ترس از آن که دیگر نتوانم همین دید

باشم...همان طور در سکوت به مادرم خیره شده بودم...با تکان خوردن دستی جلویِ صورتم از فکر در آمدم و 

به آرزو که رو به رویم ایستاده و مدام درحالِ تکان دادن دست هایش بود نگاه کردم؛آرزو دست هایش را 

 :ی رفت گفتمتوقف کرد و درحالی که به سمت کیفش م

 !ده ساعته دارم دست تکون می دم؛ کجا سیر می کنی؟_

 :چیزی بگویم که مادرم پیش دستی کرد و به صورت کنایه گفت  خواستم

ولش کن دخترم. تازه رهایِ گم شده اش رو پیدا کرده ،مگه می شه سیر نکنه؟! این پسر خنگ من تا ابد _

 ... عاشق اون دختر می مونه و
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 :پریدم و کالفه گفتمفوری وسط حرفش 

 !خواهشاً بسه_

مادرم سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت.خواست از کنارم بگذرد که دستش را گرفتم سرش را باال آورد و 

 :خیره یِ چشمانم شد و گفت

این دریایِ آبی چشمات بدجور همه چی رو نشون می ده...وقتی بلرزه یعنی قلبت هم می لرزه...تو هنوزم _

میدونم! اما خواهش می کنم این بار بیشتر فکر کن... تو خودتم می دونی پدرت دیگه رضایتی به عاشقشی، 

 .این ازدواج نمی ده، پس خوب فکر کن

 !با حرف هایش برای لحظه ای قلب و روحم لرزید،درست است که من هنوز عاشق او هستم؟! اما رها چه؟

د، من و تنهایی هایم باز هم وقت پیدا کرده بودیم که با با صدایِ بسته شدن در به خودم آمدم.خانه خالی بو

 .یک دیگر اختالط کنیم

با لرزش گوشی ام از فکر بیرون آمدم و گوشی ام را از جیبم بیرون آوردم؛با دیدن اسم مهران، کالفه و بی 

 :دادمحوصله پوفی کشیدم ؛مطمئناً اگر جواب نمی داد ، بازهم زنگ می زد تا جواب دهم! کالفه پاسخ 

 بله؟_

 :مهران باحالتی که درآن غم بیداد می کرد گفت

 !کجایی آرمان؟_

 :دوباره کالفه دستی به صورتم کشیدم و گفتم

 !خونه_

 :مهران با صدایی که این بار می لرزید گفت

 .بیا پاتوقمون، حالم خیلی خرابه_

 !دلم به حالش سوخت ،اما چه کسی دلش به حال من میسوخت؟

 :گفتمآهی کشیدم و 

 !اون جا چیکار می کنی؟_
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همان لحظه گوشم سوت کشید! خواستم چیزی بگویم ، اما دیدم درست نیست که  مهران پوفی کشید ،که 

 :من هم سرزنشش کنم؛ برایِ همین باحالتی که خستگی و کالفگی در آن مشهود بود، گفتم

 .تا نیم ساعت دیگه اون جام_

گوید، قطع کردم و بلند شدم.لباسم را تعویض نکرده بودم، برای  بدون این که صبر کنم تا ببینم چه می

نیازی به لباس دیگری نداشتم.فوری سوییچ ماشین را برداشتم و از خانه بیرون رفتم.آخ که چه سردرد  همین

 .بدی داشتم! با همان سردرد رانندگی می کردم، اما سعی کردم طاقت بیاورم

را گوشه ای پارک کردم و فوری وارد پاتوقمان شدم.وقتی که از  رنگم  بعد از نیم ساعت رسیدم؛ پژویِ مشکی

 . ...آمریکا برگشتم، این جا شد پاتوق شب هایی که مهمانی داریم و

یک کافه یِ زیبا بود؛از درِ چوبی رد شدم و وارد شدم .همه جا طبق معمول تاریک بود .دیوار ها با سنگِ قهوه 

 .داشتای رنگ که رویِ دیوار قرار 

 never say goodbye.طبق معمول آهنگ خارجی درحال خواندن بود

 .آهنگ می خواند و من هم همراه با او زمزمه می کردم

 ...چشم چرخاندم با دیدنِ مهران که گوشه ای نشسته بود به سمتش رفتم

اشکی اش جا  وقتی به او رسیدم، دستم را بر رویِ شانه اش گذاشتم سرش را باال گرفت . با دیدنِ صورت

مهرانی که هیچ گاه اشک هایش را  خوردم. باورم نمی شد چشم هایِ عسلی اش اشکی شده بود؛ آن هم 

 !ندیده بودم

 :متعجب گفتم

 !چرا گریه می کنی؟_

 :آهی کشید و درحالی که به روبه رویش زل زده بود، گفت

 !من باعث شدم اون بره تو کما؟_

دنِ پسری جوان صحبت هایمان قطع شد.بعد سفارش دادن دلستر پسرجوان تازه منظورش را گرفته بودم. با آم

 .رفت

 :مهران پوزخند زد و گفت

بازم خوردن دلستر رو شروع کردی؟!یادمه وقتی با رها بودی خوردن دلسترو کم کرده بودی چون ضرر _

 ی ناراحتت کرده؟داشت. بعد دوباره ازش جدا شدی شروع کردی ...اماحاال که پیشته بازم شروع کردی!چیز
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بدون این که حرفی بزنم به رو به رویم چشم دوختم و سکوت کردم.مهران که سکوتم را دید ،آهی کشید 

 :گفت و 

 !هنوزم دوسش داری؟_

بازهم سکوت کرده بودم؛همه یِ عالم و آدم فهمیده بودند حس من نسبت به رها عوض شدنی نیست...پس 

 "!ز هم رها رو دیوونه وار دوست دارممن هنو": مقاومت نکردم .در دلم گفتم

مهران سکوتم را که دید،آهی کشید.کمی از نوشیدنی که رویِ میز بود، نوشید.با کمی مکث دستم را به سمت 

لیوان بردم؛خواستم بو بکشم که لیوان از دستم کشیده شد.متعجب به مهران نگاه کردم که لبخندی 

 :کرد و گفت  ا رویِ میز قرار داد؛با لبخندی خاص نگاهمزد،دستش را به سمت گونه هایش برد.آرنجش ر

 !نگران نباش مثبت تر از من و تو پیدا نمی شه.تو که ته خوراکت دلستره؛منم نوشابه_

با آوردن اسم نوشابه نفسی عمیق کشیدم و نگاهم را از چهره ی ناالنش گرفتم.مهران با صدایی که شرمندگی 

 :در آن بیداد می کرد، گفت

 ...وتا، یه جورایی مثل همیمما د_

 .بدون اینکه چیزی بگویم کمی نوشیدنی که پسرِ جوان آورد را نوشیدم

 :مهران ادامه داد

 !تو عاشقِ رهایی؛منم عاشق کارم_

همیشه فکر می کردم با تو رقابت کنم و زودتر از تو دکتر بشم، همه چی حل می شه؛اما نشد.من االن دارم 

 .می دم جوابِ غرورِ قدیمم رو پس

 .باز هم چیزی نگفتم

 :مهران با بغض نالید

فکر می کردم وقتی تیغ جراحی به دستم بیاد،دیگه همه چی حل می شه...اما همین دیروز با همون تیغ _

 جراحی من، یکی تو رفت توی کما...

شتم و با صدایِ بغض دارش دلم به حالِ رفیق قدیمی ام سوخت؛دیگر نتوانستم سکوت کنم... به سمتش برگ

 :گفتم
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به خاطر چیزیه که خدا   تو و اون تیغه جراحی که می گی،هیچ اشتباهی نکردید .این که اون پسر رفته کما _

 ...خواسته.پس سعی نکن چیزی که گردن تو نیست رو گردن خودت بندازی.این یکی از اصول دکتر شدنه

 :این بار مهران سکوت کرد و چیزی نگفت.آهی کشیدم و ادامه دادم

دکترها مسئول مرگ و زندگی انسان ها نیستن...اونا تنها سعیشون رو می کنن که اون بیمار رو زنده نگه _

 ...دارن؛اما وقتی نمی شه به این منظور نیست که قاتل زنجیره ای باشن

 :مهران بااین حرفم نفسی عمیق کشید و گفت

بر می داشته و رفته بیرون که یهو با جدول با پدرش صحبت کردم؛مثل این که بدونِ اجازه گرفتن،موتور رو _

 ...برخورد می کنه؛ این جوری می شه

 !خیره اش بودم،حرفی برایِ گفتن نداشتم متحیر 

 :مهران دوباره گفت

 .امیدوارم حالش خوب بشه_

موج می کمی از بزاق دهانم را قورت دادم و دستم را رویِ شانه یِ مهران قرار دادم.با لحنی که اطمینان در آن 

 :زد ، گفتم

 .امیدت به خدا باشه_

 .مهران تنها سری تکان داد و مشغول خوردنِ نوشابه شد.لبخندی محو رویِ لب هایم نشست

 .بودم.بدون هیچ وقفه ای دلستر درون لیوان را یک نفس سر کشیدم  هیچ گاه مهران را اینگونه ندیده

،ترسیده از خواب بیدار شدم.کمی چشم هایم را باز و خوردن بود  با صدایِ گوشی که پی در پی در حالِ زنگ

بپرد و چشم هایم که تار می دید؛بهتر ببیند.بعد پنج بار بازو بسته کردن،  بسته کردم، بلکه خواب از سرم

 :باالخره همه چیز برایم واضح شده بود.صدایِ گوشی قطع شده بود؛ پوفی کشیدم و زیر لب گفتم

 .بودفقط قصدشون بیدار کردن من _

لبم را تر کردم و گوشی را که رویِ میز قرار داشت برداشتم و به قسمت مخاطب ها رفتم.با دیدن شماره یِ 

بیمارستان دستی به ابروهایم کشیدم، عجیب بین دو ابرویم درد داشت.شماره را گرفتم و به سمت گوشم بردم 

 :می زد ، گفتم در آن موج بعد از دو بوق باالخره جواب دادند.با صدایی که کالفگی و خستگی

 !سالم_
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کسی جز خانم سعیدی این موقعِ صبح در بیمارستان نبود. با صدایِ زنگ که اسمم را خطاب می کرد؛متوجه 

 .شدم که درست حدس زده ام و خودش است

 :خانم سعیدی با ذوق گفت

 .وای سالم آقایِ دکتر_

 :کالفه درحالی که بین ابروهایم را می فشردم،گفتم

 .م سعیدی،مگه اسم و فامیل بازی می کنیم؟! برو سر اصل مطلبخان_

با این حرفم حالت ذوق خانم سعیدی از بین رفت و جایش را به ناراحتی در صدایش داد.کمی بعد با صدایی 

 :که خوب ناراحت بودن در آن مشهود بود ،گفت

این خانم مدام بی قراری می مساعد نیست و  راستش یه خانمی اومدن این جا،گویا زیاد حال دخترشون _

 .کنن

 :کالفه چشم هایم را چرخاندم و گفتم

 !چه ربطی داره؟چرا انقدر طَفره می رید؟برید سر اصل مطلب؛چرا به من زنگ زدید؟ االن بی قراریش به من_

 :همه بدخلقی من را نداشت،در نهایت احترام ،به تندی گفت خانم سعیدی که تحمل این

 .و به شما زنگ بزنم از آشناهایِ شما هستن این خانم گفتن یکی _

 .ام کشیدم و به این فکر کردم که چه کسی می توانست باشد دستی به چانه

 :هرچقدر فکر کردم، نتوانستم کسی را به خاطر بیاورم ...متعجب پرسیدم

 !اسمش چیه؟_

 :خانم سعیدی بعد از کمی مکث گفت

 .رها_

الً از تخت به زمین پرت شدم.شانس آوردم با دست توانستم خودم با آمدن اسمش چنان تکان خوردم که کام

 !را نگه دارم، وگرنه معلوم نبود چه بالیی به سرم می آمد

 :با لحنی که تعجب در آن بیداد می کرد ،پرسیدم

 !ساله اومده؟ ۷_۶به همراه یه دختر تقریبا _
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 :خانم سعیدی خیلی سریع گفت

 !بله_

 :از بزاق دهانم را قورت دادم.مغزم کار نمی کرد، فقط به زور توانستم بگویم قلبم به تپش افتاده بود؛کمی

 .ز...زود خودم رو می رسونم_

بدون هیچ مکثی به سمت لباسم رفتم...به تندی آماده شدم و بعد از برداشتن سوئیچ ماشین از در بیرون 

  .رفتم

 .کردم؛اما امروز مجبور بودمهیچ گاه از ماشین برایِ رفتن به بیمارستان استفاده نمی 

 !خودم را زود برسانم؟  باز هم ترافیکِ صبح روی مخم رژه می رفت... چگونه می توانستم

آهی کشیدم و در حالی مدام دست هایم را برایِ رفع استرس به فرمان می کوبیدم،به خودم تلقین می کردم 

 !م درگیر بود، چگونه می توانستم آرام باشم؟.سعی داشتم آرام باشم؛اما وقتی ذهن"اتفاقی نیفتاده است"که

نفسم به شدت تند شده بود؛یعنی بهار چه بالیی سرش آمده بود؟! بعد از یک ربع باالخره راه باز شد.چنان گاز 

؛به ساعت نگاه کردم  می دادم که یک لحظه ترسیدم زمین از جایش کنده شود! بعد از نیم ساعت رسیده بودم

ی داد.یک ربع که خانم سعیدی تَلَفَش کرده بود، یک ربع هم در ترافیک بودم و یک صبح را نشان م۷:۱۱که

!بعد از پارک کردن ماشین،سریع پیاده شدم و درحالی  ربع هم که در راه بودم؛ یک ساعت تمام دیر کرده بودم

چیز خاتمه   هکه می دویدم از دور ماشین را قفل کردم.به تندی می دویدم،گویا این گونه می خواستم به هم

 !بدهم! اما نمی دانستم در زندگی هرچقدر بِدَوی بازهم راحت ادامه پیدا خواهد کرد

آنقدر دویدم که باالخره به میزِ خانم سعیدی رسیدم؛به تندی نفس می کشیدم و بعد هر نفس یک کلمه را 

 :بیان می کردم

 ...س..ل..ا..م کُ..ج_

تم را رویِ پاهایم قرار دادم و پی در پی نفس کشیدم.کامل که دیگر نتوانستم ادامه دهم،خم شدم؛هردو دس

 :کجاست که صدایی گرفته گفت بگویم  نفس کشیدنم مرتب شد؛بلند شدم و خواستم

 !باالخره اومدی؟_

که با حالت پریشانش روبرو شدم؛ به لباسش نگاه کردم که شلوارِ دمپا و خانگی،به همراه  به سمت صدا برگشتم

مه هایش بع ترتیب بسته نشده بود،دمپایی و روسری که برعکس سرش کرده بود.در آخر به مانتویی که دک
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.لبِ پایینم را به داخلِ دهانم بردم و درحالی که سعی   چهره یِ پریشانش نگاه کردم؛دلم به حال رهایم سوخت

 :در قورت دادنِ بغضم داشتم گفتم

 .شرمنده ترافیک بود_

 :گفت  رها با صدایی گرفته

 ...ه زور مُسِکِن خوابوندنشب_

چیزی بگویم و تنها در سکوت به رهای پریشان حالم خیره شده بودم.رها در حالی که دستش را به   نتوانستم

دیوار گرفته بود،به سمتِ صندلی آبی رنگ بیمارستان رفت.رویِ آن نشست و دوباره به من خیره شد... کم کم 

 :چانه هایش لرزید و گفت

 .ها می خواست بخوابه، منم قرار بود واسش الالیی بخونممثل باقی شب _

 :کم کم لرزش چانه هایش قطع شد و تبدیل به اشک هایی شد که از گونه هایش می چکید

 ...شیرش رو داغ کردم و به اتاقش رفتم که یهو...یهو دیدم_

 :اشک هایش تند شد و به هق هق افتاد  کم کم

می کشید.هرچقدر صداش می زدم جواب نمی داد،فقط جیغ می   غدستش رو به گردنش گرفته بود و جی_

 ...کشید

 :از هق هقِ زیادی نفسش بند آمده بود؛ در حالی که کم کم نفس می کشید رو به من گفت

 آرمان؟_

 :چرا ؛ اما از دهانم پرید و گفتم نمی دانم

 !جانم؟_

 :رها با همان صدای گرفته و بی حالش نالید

 .یدد..دخترم جیغ می کش_

سکوت کرده بودم؛می خواستم خودش را خالی کند.بی هوا دستش را به سمت صورتش برد و سیلی ای به  

سمت راستِ صورتش زد.با این سیلی قلبم به درد آمده بود؛ترسیده ایستاده بودم و نگاهش می کردم که سیلی 

ارش دست خودش نبود،برای دوم را به سمتِ چپِ صورتش زد.قلبم دردش بیشتر از قبل شد.دیگر کنترل رفت
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همین فوری به سمت خانم سعیدی که مات و مبهوت خیره یِ رها بود؛برگشتم. با حالتی عصبی و فریادی 

 :بلند گفتم

 .و یه آرامبخش بهش تزریق کنید چرا وایسادی نگاه می کنی؟!یاال ببریدش اتاق _

 !حال نداشتم داد و بیداد کردنم دستِ خودم نبود؛ طاقت دیدن رهایم را در این

یک ماه از آن روز های سخت و تلخمان می گذشت.بهارکم خوب شده بود.بی قراری ها و جیغ کشیدن هایش 

هم کم تر شده بود! آرمان هم تنهایمان نمی گذاشت...بیچاره یک سره پِی خواسته هایمان می دوید و سعی 

 !یست،حرف هایم را جدی نمی گرفتمی کرد حالمان را خوب کند.هر چه می گفتم نیازی به این کارها ن

با صدای زنگ در،بدن بی حالم را به زور از مبل سفید رنگم کندم و به سمت در رفتم. در را که باز کردم،آرزو 

 .بدون حرف تن بی حالم را کنار زد و وارد خانه شد

 :سریع به سمت آشپزخانه رفت و شروع کردن به حرف زدن

ح دارم با دانش آموزام سر و کله می زنم.بی چاره ها حق دارن انقدر استرس وای انقد خسته ام که نگو!از صب_

 !داشته باشن؛ولی این جوری هم نمی شه که

یک نفس حرف می زد و کابینت ها و یخچال را باز و بسته می کرد. بی توجه به آرزو ،دوباره خودم را روی 

 !شده بود...توان مقابله با مشکالتم را نداشتممبل ول دادم و چشمانم را بستم. گویا کاسه ی صبرم لب ریز 

چند دقیقه بعد،صدای غرغر آرزو قطع شد و دستش روی پیشانی ام نشست.می دانستم تب دارم؛کل بدنم داغ 

 .شده بود...البته به خاطر بی حالی ام،احتمال سرما خوردگی هم بود

 :ا نگرانی گفتآرزو دستش را از روی پیشانی ام برداشت و روی گونه ام گذاشت.ب

 !تب داری رها_

به سختی پلک های خسته ام را از هم باز کردم . آرزو با نگرانی باالی سرم ایستاده بود.دستم را بند دسته ی 

 .مبل کردم و به آرامی نشستم؛دراز کشیدن کمی آرامم کرده بود

 :با صدای خسته ام گفتم

 ...چیزیم نیست_

 :به اتاق بهارکم اشاره کردم تا آرزو لب باز کرد،پیش دستی کردم و
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 .برو ببین بهار بیدار نشد؟ناهار هم درست حسابی نخورده_

آرزو سری تکان داد و به سمت اتاق بهار رفت. به آرامی از روی مبل بلند شدم و ایستادم.سرم کمی گیج می 

در این  رفت.سرما خوردگی ،خود را نشان می داد!نباید زیر باران می ماندم؛سرما خوردگی ،آن هم

 !وضعیت،دست و بالم را می بست

 .وارد آشپزخانه شدم.قابلمه ای روی گاز بود و زیرش روشن بود؛احتماالً آرزو شام را بار گذاشته بود

سرگیجه ام شدید تر که شد،پشت میز غذاخوری نشستم و سرم را روی میز گذاشتم. سردرد و سرگیجه امانم 

 .را بریده بودند

ماه اخیر،آرمان سر نزده بود! کمی نگرانش شده بودم...خجالت می کشیدم زنگ بزنم؛با  امروز بر عکس این یک

آمدن آرزو نگرانی ام رنگ باخت.قطعاً اگر خبری بود،آرزو می گفت! با صدای بهار،سرم را بلند کردم.دست در 

 دست آرزو ،با نگرانی خیره ی من بودند.سعی کردم لبخند بزنم...دستم را به سمتش گرفتم:

 جانِ مامان؟_ 

 . بهار دستم را گرفت و به سمتم آمد 

 :چشمان زیبایش خمارِ خواب بودند. با صدای ضعیفی گفت

 بغلم می کنی مامانی؟_

 :دست کوچکش را فشردم و گفتم

 .سرما خوردم عشقِ مامان...تو هم سرما می خوری_

 :لب برچید

 .خب بخورم_

 :سته کرد و بهار را در آغوش گرفتنگاهم را به آرزو دادم. چشم هایش را باز و ب

 !نمی شه عزیزم.اگه سرما بخوری ،وقتی آرمان اومد ببرتت شهر بازی،نمی تونی بری ها_

 :بهار ،انگار که جان تازه ای گرفته باشد،دست هایش را به هم کوبید و گفت

 .باشه،باشه! مامانم رو بغل نمی کنم_



 
 
 

 
81www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

ه آرمان وابسته شده بود!این وابستگی خوب نبود...اگر آرمان لبخندم محو شد.در این یک ماه،دخترکم زیادی ب

ازدواج می کرد و می رفت چه؟ دخترکم چه می کرد با این حس وابستگی ؟ من چه؟من چه می کردم با این 

حس دلبستگی؟ آرمان ،هم من و هم دخترم را دلبسته ی خودش کرده بود؛ انگار که برای دیوانه کردن من 

 !کمر همت بسته بود

 :آرزو خندید و گونه ی بهار را بوسید

 !شیطون کوچولو_

 :بهار دست های کوچکش را گرد شانه ی آرزو انداخت و با خود شیرینی گفت

 خاله آرزو؟_

 :آرزو دلش ضعف رفته،محکم لپ بهار را بوسید و با محبت گفت

 جونِ دلِ خاله آرزو؟_

 :بهار لب برچید و گفت

 نیومد؟دیگه دوستم نداره؟چرا امروز عمو آرمان _

لب گزیدم.شاید تفکراتم زیادی بچگانه بود؛ولی دقیقاً من هم همین موضوع را با جان و دل حس می کردم! 

احتماالً آرمان از مشکالت و دردسرهایمان خسته شده بود و دیگر نمی خواست بیشتر از این،غرق باتالق 

ک ماه را بدون هیچ چشم داشتی کنارمان بود،کمی بی مشکالتمان شود!این فکر در مورد آرمانی که این ی

رحمانه به نظر می رسید!ولی ابداً دست خودم نبود؛حس می کردم از دست این جیغ و داد هایم،جانِ آرمان به 

 !لب رسیده است

 :آرزو با تردید نگاهم کرد و دوباره نگاهش را به بهار داد

 ...نه فدات شم.عمو آرمان عاشقتونه_

قلبم از تپش ایستاد؛دوباره تند تند شروع کرد به تپیدن!آرمان عاشق ما بود؟ هرچند  "شقتونهعا"با لفظ

مطمئن بودم که آرزو برای این که بهار ناراحت نشود ،این را گفته بود؛اما باز هم ضربان قلبم دست خودم 

 !نبود

 :بهار با همان حالت غمزده گفت
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 پس چرا نیومد؟_

به زیر انداختم و بی حرف خیره ی طرح های رو میزی شدم. واقعا هم حرفی آرزو دوباره نگاهم کرد.سر 

نداشتم بزنم.هم ذهنم سکوت کرده بود و هم لب هایم...فقط صدای تپش قلبم این سکوت ترسناک را بر هم 

 !می زد

 :آرزو رو به بهار گفت

 ...حتماً تو بیمارستان مریضِ فوری داشته_

 :گاه کردم. بهار سرش را کمی کج کرد و با حالتی مظلومانه گفتسرم را بلند کردم و به بهارکم ن

 بهش زنگ می زنی خاله؟_

آرزو با چشم و ابرو نظرم را پرسید.می دانست نمی خواهم آرمان فکر کند کشته مرده اش هستم و در فراقش 

ی تکان داد ؛ جان می دهم!هر چند واقعیت داشت؛البته نه به این غلیظی! صامت آرزو را نگاه کردم که سر

 :گوشی موبایلش را از روی اپن برداشت و رو به بهار گفت

 .آره عزیزدلم ...االن زنگ می زنم_

 :شماره ی آرمان را گرفت و دم گوشش گذاشت. لحظه ای بعد ،انگار که آرمان جواب داده باشد،گفت

 سالم آرمان؛خسته نباشی.کجایی؟_

 :م شدنمی دانم آرمان چه گفت که اخم های آرزو دره

 ای بابا! پس نمیای خونه ی رها؟_

 :با حرفی که آرمان زد،اخم آرزو محو شد

 !بهار هم دلتنگه...نگرانه؛می گه عمو آرمان چرا امروز نیومد_

کمی بعد،آرزو خداحافظی کرد و گوشی اش را دوباره روی اپن گذاشت.وقتی متوجه نگاه های منتظر من و 

 :بهار شد،گفت

 .مشکلی پیش اومده گویا؛ برای همین نتونسته بود بیادبرای یکی از مریضاش _

 :بهار با ناراحتی گفت
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 !پس امروز نمی بینمش_

 :آرزو خندید و لپ بهار را کشید

 !نه خوشگله...آرمان گفت تا یه ساعت دیگه اینجاست_

 :بهار با خوش حالی جیغی کشید و بوسه ای روی گونه ی آرزو کاشت.سمتم من برگشت و گفت

 !عمو آرمانم داره میاد مامانی_

 !دروغ چرا!من هم از ته دل خوش حال شده بودم. عادت کرده بودم هرروز ببینمش

  !عادت کرده بودم هرروز چند ساعتی،صدای خنده هایش با دخترکم ،در خانه بپیچد

 :سعی کردم ذوقم را فقط در یک لبخند،خالصه کنم.گفتم

 .آره عزیزم_

ن گذاشت.به سمت گاز رفت و درِ قابلمه را برداشت و محتوای قابلمه را با مالقه آرزو خندید و بهار را روی زمی

 .هم زد

 :بهار به سمتم آمد و گفت

 حتی نمی شه تو بغلت بشینم؟_

 :خندیدم و سر تکان دادم

 .نه گلم...بزار خوب شم بعد_

 :بهار با موهایش ور رفت و گفت

 .خوب شیعمو آرمان که اومد،بهش می گم آمپول بزنه زودی _

فقط خندیدم.خوش حالی اش را دوست داشتم. دلم می خواست تا صبح بنشینم و خیره ی ذوق و شوقش 

 .شوم

 :آهسته بلند شدم و گفتم

 .من میرم اتاقم_

 !آرزو فقط سر تکان داد،بهار هم که به قدری غرق در خوش حالی بود که حواسش به من نبود
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ی خواستم کمی بخوابم،اما اگر می خوابیدم و موقع آمدن آرمان به اتاقم رفتم و روی تخت خوابم نشستم. م

  .نمی دیدمش چه؟ دلم شدیداً تنگ بود و می خواستم ببینمش

آقا "صدای زنگ گوشی موبایلم بلند شد؛ آن طرف تخت بود...دستم را دراز کردم و گوشی ام را برداشتم. اسم 

ی بحث و توضیح در باره ی زندگی ام را ابداً  روی اسکرین گوشی ام خود نمایی می کرد. حوصله"بهرام

 :نداشتم! ولی قصد بی احترامی هم نداشتم. انگشتم را روی آیکون سبز کشیدم و گوشی را دم گوشم گذاشتم

 بله؟_

 :صدای آقا بهرام در گوشم پیچید

 سالم رها جان...خوبی؟_

 :خوب؟من و حال خوب با هم غریبه بودیم

 سالم،ممنونم شما خوبید؟_

 :نگار صدایش کمی رنگ نگرانی گرفت...بی توجه به احوال پرسی ام،پرسیدا

 بهار خوبه؟_

پوزخند زدم.طی این یک ماهی که انگار یک قرن گذشت،هیچ کس سراغ دخترکم را نگرفت.هیچ کس نپرسید 

زده فقط و فقط آرزو و آرمان هرروز سر می زدند.دو بار هم نازنین خانم سر  که حالش خوب است یا نه؟! 

 .بود...با آرمان آمده بود و کمی زود تر از آرمان رفته بود

 :با صدایی که دلخوری ام آشکار بود،گفتم

 خیلی مهمه براتون؟تازه یادتون افتاد نوه تون مریض بود؟_

 :دلجویانه گفت

 می خواستم بیام،یه مشکلی پیش اومد.مگه می شه بهار یادم بره؟_

 هنوز هم می خواست انکار کند؟

 :خندیدم تلخ

 .باشه.ممنون که زنگ زدید_
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 :تا آمد چیزی بگوید،در نهایت احترام گفتم

 .بهار کارم داره آقا بهرام،من باید برم...خدانگهدارتون_

گفتنش را که شنیدم،قطع کردم. واقعاً حوصله ی بحث را نداشتم.اتفاقات اخیر،اعصابم را تحریک "خداحافظ"

رمان هم دوباره شدت گرفته بود! با آمدنش تمام آن روز ها را به یادم کرده بودند.از طرفی هم احساسم به آ

 آورد؛تمام احساسی که به او داشتم با شدت بیشتری خود نمایی می کردند.

هرچند هیچ وقت فراموشش نکرده بودم،ولی تا این حد هم شدید فکر و دلم را مشغول نمی کرد! حاال که این 

به حالمان بود،بیش از پیش دلم را می لرزاند. دخترکم هم دلبسته اش شده یک ماه را کنارمان بود و حواسش 

بود.گاهی اوقات حس می کردم آرمان را به عنوان پدرش می بیند! حق هم داشت!بچه بود؛مهم تر از آن دختر 

بود و دلش پدر می خواست! حاال که آرمان این طور پدرانه کنارش بود ، حس می کرد پدر دارد. خوش حال 

ودم از این که دخترکم حس خوبی دارد،ولی می ترسیدم روزی آرمان برود! اگر می رفت ،دخترکم بار دیگر، ب

 !غصه دار بی پدر بودنش می شد

 :دوباره صدای زنگ گوشی ام در گوشم پیچید. مهوش خانم بود. گوشی را دم گوشم گذاشتم و گفتم

 بله؟_

 :صدای مهوش خانم کمی حرص داشت

 !بود امروز مانتوی من آماده باشه کهرها جان،قرار _

 .کف دستم را روی پیشانی ام کوبیدم.به کل یادم رفته بود که مانتوی مهوش خانوم را آماده کنم

 :شرمزده گفتم

 .شرمنده تونم.تا فردا ظهر تموم می کنم می دم بهتون_

 :گویا با صدای شرمزده ام کمی نرم شده بود

 .ل نکشه... فردا شب می خوام برم مهمونیباشه رها جان.فقط دیگه بیشتر طو_

 :تند تند گفتم

 . چشم حتماً.شما فردا ظهر می تونید بیاید ببرید_
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ی گفت و قطع کرد. گوشی را محکم روی تخت کوبیدم و به بی حواسی ام "باشه،خداحافظ"مهوش خانم 

این که خیاطی ام را تمام ی گفتم.آرمان تمام هوش و حواسم را برده بود به نا کجا آباد! به جای "لعنت"

کنم،از صبح تا شب به آرمان و بهار فکر می کردم! با صدای جیغ بهار،هراسان از اتاق خارج شدم. قلبم خود را 

 !به در و دیوار می کوبید...یاد آن شبی افتادم که بهار جیغ می زد و بی قراری می کرد

با ذوق جیغ می زد. نفس راحتی کشیدم و لبخند زدم. به هال که رفتم، بهار از گردن آرمان آویزان شده بود و 

قهقهه های بهار و آرمان،گوش هایم را نوازش می کردند. چقدر زیبا بود خنده هایشان! خنده های زیبایشان 

 !روحم را جال می دادند!آرامشی که از صدای خنده هایشان به جانم تزریق می شد، وصف ناپذیر بود

 :با لبخند عمیقی گفتمجلوتر رفتم و رو به آرمان،

 .سالم،خسته نباشی_

نگاهش مات ماند. یادم می آید قبل تر ها،آن موقع که از موانع بزرگ سر راهمان خبر نداشتیم، می گفت 

 !دوست دارد خانم خانه اش باشم؛وقتی از سر کار برمی گردد،من برایش خسته نباشید بگویم

 !ماند مطمئناً یاد آن روز ها افتاد که این گونه مات

 :آرزو وضعیت را درک کرد و دست هایش را به سمت بهار دراز کرد

 بهارم بیا بریم با عروسکی که آرمان آورده بازی کنیم،هوم؟_

بهار ذوق زده در آغوش آرزو فرو رفت و به اتاق بهار رفتند. آرمان با نگاهش بهار و آرزو را دنبال کرد؛وقتی آن 

 :من گفتها وارد اتاق شدند،آرمان رو به 

 حرف بزنیم؟_

 :سری تکان دادم و به مبل اشاره کردم

 .بزنیم_

 :روی مبل تک نفره نشست و من هم رو به رویش،روی مبل تک نفره نشستم. لحظه ای بعد گفت

 چی شد ازدواج کردی؟_

** 

افتاده برایِ حرف زدن باز نمی شد! با شنیدن اتفاقاتی که برایِ رهایم  بودم که دهانم   آنقدر شوکه شده

 ...بود،سردردِ عمیقی به سراغم آمد
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رها با چشم هایِ اشکی اش به من زل زده بود و از گذشته یِ تلخش می گفت؛از ازدواج اجباری اش ،از 

 .بدخلقی هایِ همسرش گفته بود

 .حال قصد داشت با مشکلی بزرگتر از مشکالت دیگر دست و پنجه نرم کند

یِ جیغی که از اتاق بهار آمد، باعث شد به بحثمان خاتمه دهیم. بدون همان طور به او زل زده بودم که صدا

هیچ وقفه ای زودتر از رها به سمت اتاق دویدم. وقتی به اتاق رسیدم، با بهاری روبه رو شدم که دست هایش را 

 .به گردنش گرفته بود و جیغ می کشید

 :م گفتمجیغش قلبم تیر می کشید...بدون این که به آرزو نگاه کن با هر 

 ...فوری کتم رو بیار_

یک دقیقه نشد که کت سرمه ای رنگم جلویم قرار گرفت. دستم را درون جیبِ کت فرو بردم و بعد از پیدا 

کردنِ سوییچ ،فوری به سمت بهار رفتم...رها ترسیده و نگران کنارش زانو زده بود و سعی داشت با حرف 

 !زیاد فریاد می کشیدهایش او آرام کند؛ آن هم بهاری که از دردِ 

 :همان طور که به سمت در می رفتم بلند گفتم

 !رها فوری بغلش کن،همراهم بیا_

بدون این که به پشت سرم نگاه کنم، به سمت آسانسور رفتم ؛دکمه یِ آسانسور را فشردم.آسانسور طبقه یِ 

ز یک طرف هم جیغ هایِ بهار اول بود و باید کمی منتظر می ماندیم.عصبی دستم را درون موهایم فرو بردم،ا

قلبم را به درد می آورد. به سمت خانه برگشتم که با چشم هایِ اشکی رها روبرو شدم،سعی کردم با تکان 

دادنِ سرم به او بفهمانم که گریه نکند!االن زمانِ خوبی برایِ شکست خوردن نبود؛اما رها نتوانست خودش را 

که به ما زل زده  فه چشم چرخاندم با افرادی رو به رو شدم کنترل کند و شروع کرد به اشک ریختن.کال

بودند.بعضی ها از نرده آویزان شده بودند و بعضی ها هم سرشان را از گوشه هایِ در بیرون آورده بودند...پوفی 

 :کشیدم و کالفه زیر لب گفتم

 !همینو کم داشتیم_

از من هم بهارِ دردمند و رهایِ پریشان حالم سوار با صدایِ آسانسور به خودم آمدم؛فوری در را باز کردم.بعد 

 .شدند

با صدایی که مرا پیج می کرد؛کالفه سرم را که رویِ میز بود،برداشتم.نگاهم به رها افتاده بود که گوشه ای 

 !نشسته بود و بی حال به روبه رویش زل زده بود.ناراحت به او خیره شدم؛هنوز هم از نیم رخ دلبر تر بود
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می کرد!اما حاال همین دخترِ   دختر خودش را در دلم جای داده بود! چقدر این آرام بودنش مرا آرام چقدر این

 .آرام ، در دریایی طوفانی گیر افتاده بود

 !می دیدم که اشک می ریخت؛اما نمی دانستم چه کنم

 !کاری کنم می دیدم که شنا بلد نیست؛اما نمی توانستم

 .شک داشتم او از من کمک می خواست؛اما من

 .شک داشتم به آن چیزهایی که در ذهنم بود

 :هرچند گاهی اوقات چیزی به ذهنم می آمد و می گفت

 !یا شک؟ ترس است _

خودم هم کالفه شده بودم،اگر به او کمک می کردم و ناخودآگاه اشتباهی در همین کمک کردنم به وجود می 

 !آمد چه؟

  

از رهایم دل بکنم و بروم.امان از این لحظاتی که مرا از او جدا  باز اسمم را پیج کردند،مجبور بودم لحظه ای 

 .می کردند

رها بار دیگر به من نگاه کرد،این بار نتوانستم حرفی که در نگاهش بود را از چشم هایش بخوانم.چیزی عجیب 

 ...در چشم هایش بود

 :کم کم چانه هایش لرزید و گفت

 ...آ..آر_

 :چشم هایش را رویِ هم قرار داد؛کمی از بزاق دهانش را قورت داد و دوباره ادامه داد

 ... آرمان خواهش می کنم به دخترم کمک کن اون نمی تونه...اون...اون_

دوباره بغضی گلویش را چنگ زد و اجازه یِ حرف زدن به او نداد.سه بار پشت هم به تندی نفس کشید؛کمی 

 :دهانش را قورت داد و با لرزشی که در صدایش بود گفت از بزاق

 !اون به سنی نرسیده که عمل کنه_

 .برایِ اینکه حالِ بدش را نبینم؛سرم را با عکس هایِ ام آر آی گرم کردم

 .ساله و مادرش را به من نشان می داد ۷نابود شدن زندگی دخترک  عکسی که 

 "!خوب می شود "ی داد و می گفت:اما حسی در قلبم بود که به من اطمینان م
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 .رویِ بدش را به من نشان داد  دستی به موهایِ لختم کشیدم،باز هم عاشقی همان

چرا من این گونه بودم؟!عاشقی برایِ من همانند جرم بود؛من هم این وسط مجرم بودم و زندگی هم برایِ خود 

 !قاضی شده بود.مدام مرا محکوم می کرد به تنهایی

 :که اسمم را صدا می زد؛دست از فکر کردن برداشتم و به او خیره شدم فته یِ رهاباصدایِ گر

 !چه اتفاقاتی باعث می شه که این بیماری سراغ آدم بیاد؟_

 :منظورش نشدم و باهمان لحن گفتم  متوجه

 !منظورت چیه؟_

 :رها نگاه لجوجش را به چشمانم دوخت 

 !منظورم اینه که این بیماری مادرزادیه؟ _

ازه متوجه منظورش شدم.آهی کشیدم و نگاهم را به پنجره یِ باز اتاقم دوختم ؛پرنده ها مدام از این درخت ت

برایِ منی که به همراه عشقم در دریایی از  نه   به سمتِ درختی دیگر می رفتند.صدایشان آرامش بخش بود؛اما

 . طوفان غرق شده بودم

 :کنم گفتمسرفه ای کردم و بدون این که به رها نگاه 

 "سالش بوده پاهاش سر می خوره و از پله ها پایین می افته ۴بهار که "طبق تعریف هایِ قبلت گفتی:  _

خب طبق این عکسی که تو دستمه،بهار مهره هایِ گردنش فاصله پیدا کرده.تنها علتش هم به احتمال زیاد 

باعث می شه که این فاصله تو مهره هاش   اینه که،وقتی از پله ها می افته گردنش به جایی برخورد می کنه و

 ...ایجاد بشه.حاالم همه یِ این ها، کنار هم جمع شدن و باعث به وجود اومدنِ بیماریِ

  

 سخت بود به زبان آوردنِ کلمه ای که در ذهنم بود

 :رها که مکثم را دید؛آهی بلند کشید و گفت

 ...بگو تو که سری قبل گفتی،این بارم بگو_

 :را رویِ هم قرار دادم و با صدایی که خودم هم به سختی می شنیدم گفتمچشم هایم 

 ...باعث می شه شکستگی تو مهره هاش ایجاد بشه_
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 .به وضوح پریدگی رنگ رها را دیدم

 .بی حرف به من خیره شده بود.ترسیده شماره یِ مورد نظر را گرفتم و فوری درخواست آب قند دادم

 :به سمتش بروم که با صدایش متوقف شدم  نمی داد.خواستم مدام صدایش می زدم؛اما جواب

 ...دکترش گفت مشکله خاصی نداره_

 .لبم را به دندان گرفتم

 :برایِ این که او را آرام کنم گفتم

 .آره ،هرکسی نمی تونه تشخیص بده...حتی خودمم به سختی ، فهمیدم بهار دچارِ چه بیماری شده_

 .خانم سعیدی با لیوانی که درآن پراز قند بود، وارد اتاق شددر باز شد و طبق گفته یِ من 

 .بعد از گذاشتن لیوان رویِ میز به او اشاره کردم که برود،او هم رفت و در را پشت سرش بست

 .بعد از رفتن خانم سعیدی،رها سرش را باال آورد و به چشم هایم زل زد

مرا واردِ آرامش می کرد،حتی زمانی که   هنوز هملحظه ای قلب و ذهنم لرزید...چشم هایِ درشت مشکی اش 

 !مثل امروز در دریایی طوفانی بودم

 :رها همان طور که در چشم هایم زل زده بود،دهان باز کرد و گفت

 !می شه درباره یِ این بیماری بیشتر توضیح بدی؟_

ا تحمل کند،کشیدم کمی مکث کردم،دست هایم را رویِ چشم هایی که عجیب توانسته بود این بی خوابی ر

بلند شدم. دست هایم را درونِ جیبِ پیراهن سفید رنگم فرو کردم.به سمت رها برگشتم و شروع به توضیح  و 

 :دادن کردم

 ...خب این نوع شکستگی هایِ داخل گردن بر اثر ضربه هایی که گردن فرد می خوره هست_

 :همان طور که دستم را به سینه هایم می بردم،ادامه دادم

شانس آوردی بهار جیغ کشید،ما فهمیدیم و اینکه شانس بزرگتری که بهار داشت،این بود که به نخاعش _

 ...آسیب نرسوند

با هرجمله ای از دهانم بیرون می آمد، قلبم بیشتر می تپید.رها هم رنگش بیشتر از قبل می پرید؛اما باالخره 

 :یره شدم و کمی بعد ادامه دادمکه چه؟! باید با همه چی روبرو می شد.با افسوس به او خ

 ... سری قبلم اقدامی نکردم؛چون شک داشتم... اما امروز مطمئنم.عمل سختیه و من_
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سرم را پایین انداختم. نمی دانستم چطور بگویم که شاید نتوانم از پس اینکار بربیایم؛ اما دلم را به دریا زدم 

 :چشم هایم را بستم و بدون وقفه گفتم

 ...یه نمی دونم من می تونم ازپس اینکار بربیام یا نهچون عمل سخت_

 ...سکوت همه جا را فرا گرفته بود،متعجب چشم هایم را باز کردم که رها رو درحالی که بغض کرده بود،دیدم

در سکوت به او زل زده بودم. طاقت دیدنش را در این حال نداشتم.لب هایم را رویِ هم فشردم،نگاهم را از او  

 .به بیرون پنجره یِ باز اتاق خیره شدمگرفتم و 

 .با صدایِ آهش نتوانستم خودم را کنترل کنم ؛باز هم به سمتش برگشتم و به او خیره شدم

در کمال تعجب رها را در حالی دیدم که لبخندی گوشه یِ لبش نشسته بود، همان طور خیره یِ او بودم که 

 :گفت

...می دونم تنها کسی که می تونه بهارم رو خوب کنه تویی من همیشه باورت داشتم،دارم و خواهم داشت_

آرمان.آرمان نگاه کن یه حکمتی بوده که سرنوشت ما دوتا رو این جوری و تو این حال باهم روبه رو کرده پس 

 .خواهش می کنم کمکش کن

 .بعد از این حرف سرش را به زیر انداخت

 !ی توانستم درخواست رهایم را رد کنم؟لحظه ای نوری پر از امید در قلبم روشن شد..مگر م

 :نفس عمیقی کشیدم و لبخندی رو لب هایم نقش بست

 .باشه...پاشو برو خونه یکم استراحت کن_

 :رها سرش را باال آورد و با تعجب خیره ی لبخندم شد

 قبول کردی؟عمل بهار رو به عهده می گیری؟_

 :سری تکان دادم و تکرار کردم

 .شد،بهت می گم تو برو خونه ...خبری_

 :تند تند سرش را تکان داد

 .نه ! من بدون دخترم جایی نمی رم_

اخمی ابروهایم را به هم پیوند زد. هوای بیمارستان،حال رها را بد می کرد. رنگ و روی پریده اش ،نشان از 

 .خستگی و بی حالی اش می داد
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 :سعی کردم قانعش کنم

ردیف کردن کارهای عمل،می رم پیشش. بهار تنها نمی مونه که آرزو که پیش بهار هست.منم االن بعدِ _

 .نگرانش باشی...خودتم حالت مساعد نیست؛باید استراحت کنی

 :لجوجانه و شمرده شمرده گفت

 !بدون بهار نمی رم خونه.بحث نکن_

م! ناچار کالفه دم عمیقی گرفتم؛امان از دست این زنِ دلبر!گاهی در مقابل این حجم از لجبازی،کم می آورد

 :سری تکان دادم و گفتم

 .من می رم پِیِ کارهای عمل_

 :لبخندی زد و گفت

 !مرسی که هستی_

 !حس خنکیِ شیرینی دلم را لرزاند.مات ماندم

فضای رمانتیکی نبود...ابراز عالقه ای هم در کار نبود. حتی بحث عاشقی هم در میان نبود! اما گاهی ، حتی 

 !دلی را زلزله وار بلرزاندیک جمله ی ساده هم می تواند 

 :کم کمک لبخند عمیقی شاپرک وار روی لب هایم نشست.دستی الی موهای به هم ریخته ام کشیدم و گفتم

 .برو پیشِ بهار؛منم چند دقیقه ی دیگه میام_

لب ای گفت و ایستاد.به سمتِ درِ اتاق رفتم و در را باز کردم؛خودم را کنار کشیدم و نگاهش کردم.زیر "باشه"

 !با خجالت تشکری کرد و از در بیرون رفت. لبخندم عمیق تر شد؛چقدر بکر بود

  

* 

  

 .آرمان رفت و من مات خوبی هایش شدم

 !به یاد هزینه های عمل و بیمارستان که افتادم، لبخندم کم کم محو شد

 :شماره ی آقا بهرام را گرفتم و منتظر ماندم.لحظه ای بعد صدای مهربانش را شنیدم
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 انم دخترم؟ج_

 :نفس عمیقی کشیدم و بی مقدمه گفتم

 .سالم آقا بهرام...می خواستم ویالی رامسر رو بفروشید_

 :کمی مکث کرد و گفت

 چرا؟_

 :لب گزیدم.نمی خواستم از حالِ بهار با خبر شوند و حس مالکیتشان گل کند! با تردید گفتم

 .برای عملِ بهار پول الزم دارم_

 :برد بهت زده صدایش را باال

 چی؟! چی شده رها؟کجایین االن؟_

 :کالفه چشمانم را محکم روی هم فشار دادم. سعی کردم آرام باشم

آقا بهرام من به پول نیاز دارم.لطفاً هر چه سریع تر ویال رو به فروش بزارید.قیمت خاصی مد نظرم _

 .نیست...همین که پولِ عملِ بهار جور شه کافیه

 :حرفم گفتآقا بهرام بدون توجه به 

 االن بیمارستانین؟_

 :دست آزادم را مشت کردم و پر حرص گفتم

 .بله بیمارستانیم.آقا بهرام شنیدید چی گفتم؟ ویال رو به فروش بزارید_

 :آقا بهرام،انگار که متوجه حرفم نشده باشد گفت

 .االن میایم_

 !بدون این که اجازه بدهد چیزی بگویم،قطع کرد

 :اقِ آرمان نشستم.کالفه و درمانده سرم را در دست هایم گرفتم و نالیدمروی صندلیِ کنار درِ ات

 !لعنت بهت بهنام_

 !دلم به قدری پر بود که دلم می خواست قیدِ آبرویم را بزنم و تا نفسم یاری می کند،جیغ بزنم
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،باید ویال را می باید قبل عمل،پول را آماده می کردم.اما از کجا؟ نمی خواستم آرمان بفهمد... هر طور که شده

 .فروختم

بهارکم  من چه مادری بودم که نمی توانستم پولِ عملِ دخترکم را جور کنم؟بغضی به گلویم چنگ انداخت...

هنوز بچه بود؛اما اگر عمل نمی شد،نمی توانست بچگی کند!هرچند،تا به حال هم به خاطر پشتِ گوش 

 !انداختن هایمان، نتوانسته بود چندان بچگی کند

صدای زنگِ گوشی ام،افکار کشنده ام را کنار زدم. آرزو بود؛انگشتم را روی آیکون سبز کشیدم و گوشی را با 

 :دم گوشم گذاشتم

 چی شده آرزو؟_

 :آرزو با حرص گفت

 .آقا و خانم توکلی اومدن رها جان_

 :تماخمی روی پیشانی ام نشست.اصال حوصله و توان بحث با سیما خانم را نداشتم. بی حوصله گف

 .االن میام_

آرزو بی حرف قطع کرد.عصبی بودنش را حس می کردم؛می دانستم تحمل آقا بهرام و سیما خانم،اصالً برایش 

 !آسان نیست

با قدم هایی آرام به سمت اتاقی که بهار در آن بستری بود،رفتم. نگاهی به ساعتم انداختم... وقتِ مالقات رو به 

 .حملشان می کردماتمام بود؛ فقط چند دقیقه باید ت

به اتاق بهار که رسیدم،نفس عمیقی کشیدم و در اتاق را باز کردم؛آقا بهرام کنار بهار نشسته بود و آرام آرام 

قربان صدقه اش می رفت.سیما خانم هم دست به سینه، کنار پنجره نشسته بود و با حالتی کامالً بی 

 .خیال،خیره ی بهار بود

 :گفتآرزو که متوجهم شد،ایستاد و 

 کجا بودی رها؟_

با صدای آرزو،آقا بهرام و سیما خانم هم نگاهشان به سمت من برگشت.آرام سالم دادم و به سمت آرزو 

 :رفتم.نگاهم را به چشمان منتظرش دادم و آهسته گفتم
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 .بهار حرف می زدم داشتم با آرمان در مورد بیماریِ_

 :آرزو سری تکان داد و گفت

 آرمان کجا رفت؟_

را به چشمانِ بسته ی بهارکم دوختم و آهی کشیدم.هنوز هم در اثرات آرامبخش،خواب بود.با غصه نگاهم 

 :گفتم

 .گفت می ره پِیِ کارای عملِ بهار_

 :آرزو آرام صدایم زد که نگاهش کردم.با چشم و ابرو به سیما خانم اشاره کرد و دم گوشم پچ پچ وار گفت

 اگه بیرونش کنم بی احترامیه؟_

 ! گرد شد و خنده ام را قورت دادم.پس سیما خانم به دلش ننشسته بودچشمانم 

بیخیال حرص خوردن هایِ آرزو،نوازش کردن آقا بهرام و بیخیال نگاه کردن سیما خانم شدم؛از اتاق خارج 

شدم.با دیدن آرمان که گوشه ای ایستاده بود و مدام به برگه هایِ در دستش نگاه می کرد، خواستم به سمتش 

وم؛اما وقتی سرش را باال گرفت لحظه ای از حرکت ایستادم.اخمی رویِ پیشانی اش نشسته بود؛به مردمی که بر

در حالِ رفت و آمد بودند نگاه می کرد.دستی در موهایِ لخت مشکی رنگش که رگه هایی از سفیدی در آن 

هایم نشست.مردِ جذاب من با  بود؛کشید و دوباره به برگه خیره شد.لبخندی تلخ از این سرنوشتِ شوم بر لب

آن پیراهن سفید رنگش جذاب تر شده بود.ضربانِ قلبم شدید شده بود و هرلحظه حس می کردم از دهانم 

بیرون می زند! سرم را چرخاندم با دیدنِ سرویس بهداشتی که سمت چپ بیمارستان بود،راهرویِ طویل را 

ا مردانه است توجهی نکردم و در را فشردم.وارد سرویس طی کردم.وقتی به دستشویی رسیدم به این که زنانه ی

به در تکیه دادم.هر دو دستم را که از استرسِ زیادی سرد شده بود  بهداشتی شدم ؛در را از داخل قفل کردم و 

به صورتم کشیدم. به سمت شیر آب رفتم آن را باز کردم؛دست هایم را به زیر آب گرفتم و چند مشت آب،پی 

تم زدم.سرم را باال آوردم و به دختری که در آیینه بود نگاه کردم.دخترِ در آیینه از موهایش آب در پی به صور

می چکید،دخترِ در آیینه چشم هایش و لب هایش بی روح شده بود،دخترِ در آیینه گذشته اش نابود شده و 

 !؟حالی نامعلوم داشت!آیا این دختر با این وضع می توانست به آینده امیدوار باشد

با صدایِ در به خودم آمدم؛به در نگاه کردم.بدون اینکه به شخصی که پشت در بود،توجه کنم برگشتم و بارِ 

دیگر به صورتم آب زدم که باز هم صدایِ در و پشت آن صدایِ آرمان که مدام اسمم را صدا می زد 

! دستی به صورتم کشیدم آمد.متعجب بودم از این که چگونه متوجه آمدن من به سرویس بهداشتی شده است
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و چندین بار نفسی عمیق کشیدم بلکه این حال ناآرامم بهتر شود.بعد از کمی مکث به سمت در رفتم و در را 

به دستِ آرمان شکسته می شد.خوب می شناختمش.در باز شد  باز کردم.اگر کمی دیرتر می رفتم مطمئناً در 

آرامم.با دریایی که سال ها پیش در آن غرق شده بودم نتوانستم از  رو به رو شدم؛با دریایِ آبی و و باز هم با او 

چشم هایم بود و مدام چیزهایی می گفت، اما آنقدر غرق در آن دریایِ   آن رهایی پیدا کنم.آرمان هم خیره به

 آبی چشم هایش بودم که متوجه حرف هایش نمی شدم! این دریا امروز بیشتر از قبل در قلبم نفوذ پیدا کرده

 :بود...دستی به صورتم کشیدم وسرم را پایین انداختم و زیر لب گفتم

 ...مرسی_

سکوتی بینمان برقرار شد،سرم را باال آوردم که با چشم هایِ متعجبش رو به رو شدم.خواستم علتش را بپرسم 

 :که خودش پیش قدم شد و گفت

 !جواب سؤاالم مرسی بود؟_

 

 !خودم ناسزا گفتم؛ بابت این که اصالً به حرف هایش گوش نداده بودم خجالت زده سرم را پایین انداختم و به

صدایش که رگه هایی از خنده در آن بود باعث شد به او خیره شوم...با دیدن لب هایش که هر لحظه بیشتر به 

خنده باز می شد ،متعجب و با چشم هایِ درشت شده به او خیره شدم...چقدر این خنده هایش را دوست 

خنده هایی که به من امید می داد و می گفت زندگی هنوز زیبایی هایش را دارد و به آینده امیدوار  داشتم!

 !باش

محو چشم هایِ هم بودیم کم کم لبخندی بر لبِ هردویمان نشست. آرمان خنده هایش کمتر شده بود و تنها 

زد باورم نمی شد به مجنونی زل برق چشم هایش زیاد شده بود.قلبم به تپش افتاده بود و شدید به قلبم می 

 !زده ام که چندسال پیش لیلی اش را گم کرده بود؛ لیلی ای که من بودم

با سرفه یِ کسی،نگاه از هم گرفتیم. کالفه نگاهم را به خروس بی محلی که همین یک ثانیه خوشی ام را با 

عات قبل با آرمان بود، رو به رو شدم صدایِ سرفه اش از بین برده بود، نگاه کردم؛ که با نیش باز پسری که دف

 :مشهود بود ،به گوشم رسید  .همان طور به پسر زل زده بودم، تا این که صدایِ آرمان که حرص در آن

 !چی می خوای مهران جان؟_

همانند من از این یهویی آمدنش عصبی شده بود، لبخندی رویِ لبم نشست.مهران درحالی   هم از این که آرمان

نگاه هایش کالفه شده بودم و مدام به او ناسزا  بر لب هایش بود به ما نگاه می کرد...از این موذیانه  که لبخندی
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می گفتم که چرا بی موقع مزاحم ما دو نفر شده است! کمی که از نگاه کردن هایِ بی موردش گذشت ؛نمی 

 :دانم به چه علت به پشت برگشت و کمی بعد دوباره به سمت ما برگشت و گفت

 .حداقل از دستشویی فاصله بگیرید، بعد این جوری این کارا رو انجام بدید_

هم متعجب بودم از این که چگونه من متوجه نشده بودم کجا هستم !و هم خنده ام گرفته بود از کارهایی که 

ام تم پلک می زد.سعی کردم  مهران انجام می داد ؛چون بعد از حرفش به آرمان خیره شده بود و تند تند 

هم وقتی بی توجهی من و آرمان  خنده وتعجبم را در نگاه سردم خالصه کنم، و بارِ دیگر به او خیره شدم.مهران

را دید دستش را مشت کرد ؛ به حالتی گرد به سمتش دهانش برد و سرفه ای کرد.دست هایش را به داخل 

 :سفید رنگش برد ؛ به سمت آرمان برگشت و گفت جیبِ پیراهن

 !قم کارت دارمبیا اتا _

 :دوباره به سمتم برگشت و به حالتی نمایشی برایِ گذاشتن احترام خم شد و گفت

 .فعالً خانم محترم_

متعجب از این همه خوشحالی اش تنها سری تکان دادم..اصالً به او نمی خورد دکتر باشد.به سمت مهران 

کرد به مهران خیره شده بود و درآخر برگشتم با اخمی که همیشه مرا باهمان اخم بیشتر مجذوب خودش می 

ای گفت.نگاهِ خیره ام را از آرمان گرفتم و دوباره به مهران نگاه کردم.مهران  "باشه "خیلی محکم و جدی

 :لبخندی زد و به سمت راست رفت و درهمان حال باصدایی بلند گفت

 !پس می بینمت، فعالً_

همان حالت متعجبم به  ن باال می برد، متعجب شدم!باازاین که یک دکتر این گونه صدایش را در بیمارستا

سمتِ آرمان برگشتم که با نگاهِ خیره اش روبرو شدم.حالِ خمیری را داشتم که در تنوی بود...گرمایی که به 

 !تنم افتاده بود،قصد ذوب کردنم را داشت

  نوز هم مرا دوست دارد؟ذهنم پر بود از سؤال هایِ پی درپی! چرا این گونه به من خیره شده است؟ آیا ه

کمی از بزاق دهانم را قورت دادم. سعی داشتم کنترل کنم ضربانِ قلبی که پی در پی زدنش باعثِ بی قراری 

که اسم آرمان را صدا  ام می شد...لحظه ای دوباره محو نگاهِ گیرایِ او شده بودم؛ تا این که صدایی پر از ناز 

 :می زد،رشته ی نگاهمان را پاره کرد

 !آرمان جان؟_
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متعجب از طرز خطاب کردنش به سمتش برگشتم ؛ که با دختری نسبتا زیبا رو به رو شدم.دختر پوستی 

سفید با چشم هایِ عسلی داشت... بینی عقابی اش خیلی به صورتش می آمد! همان طور محو دختر بودم که 

هم بود،برگشتم.پس این طور که  بار دیگر اسم آرمان را صدا زد .متعجب به سمت آرمان که اخم هایش در

معلوم بود ، آرمان دلِ خوشی از دختر نداشت! دختر بدون توجه به منی که رو به رویِ آرمان ایستاده بودم، از 

بود! دختر کمی به   کنارم رد شد و به سمت آرمان رفت...صدایِ پاشنه یِ بلندِ کفش هایش رویِ مخم رفته

 :آرمان نزدیک شد و گفت

 !معرفی نمی کنی؟خانم رو _

که به زمین دوخته بودم، باال آوردم و به آرمان نگاه کردم. نگاهم مدام درحالِ چرخش بین آرمان و  نگاهم را

دختر  همان طور که به من زل زده بود ،خطاب به  در کنارش بود.آرمان کمی مکث کرد و سپس  دختر 

 :گفت

 .یه دوستِ قدیمی_

 .یگر ضربان قلبم مثل قبل نبود؛ دیگر مثل قبل نمی زدلحظه ای قلبم از حرکت ایستاد .د

یعنی او مرا تنها به عنوان یک دوستِ قدیمی می دید؟یعنی به زودی مجنونِ من، لیلی اش را فراموش کرده  

 بود؟

بغضی گلویم را چنگ زد؛ امان از این بغض هایی که نمی دانند کی و کجا به سراغم بیایند! امان از این دلی که 

مورد می گیرد و امان از این قلبی که به چیزهایِ غیر واقعی دل خوش می کند! چه انتظاری می توانستم بی 

 سال از او داشته باشم؟ ۹بعد از 

و بدون این که به پشت سرم  فوری با یک خداحافظی کوتاه  لحظه ای تمام بغض ها به گلویم هجوم آوردند. 

را باز کردم با دیدنِ بهار که به خوابی آرام فرو رفته بود،لبخند کم رنگی نگاه کنم ،به سمت اتاق بهار رفتم ؛ در 

روی لب هایم جان گرفت. خیلی آرام در را بستم و بدون هیچ وقفه ای به سمت خروجی بیمارستان رفتم.از 

از  که یک متر آن طرف تر قرار داشت،رفتم.با دیدنِ پله برقی آه بیمارستان خارج شدم و به سمت پل هوایی 

این که بی حرکت  نهادم بلند شد.هیچ گاه حوصله یِ ماندن رویِ پله برقی را نداشتم .برایِ همین به جای 

کردم همانند باال رفتن از پال های معمولی، از پله برقی باال بروم. اما  منتظر باال رفتن پله برقی باشم، سعی 

؛ هرچقدر تندتر بروم فایده ای ندارد و تا صبر نمی دانستم که پله برقی هم همانند پله هایِ زندگی است 

! بعد از این که رسیدم، فوری از پل رد شدم و به سمت دیگرِ پل هوایی رسیدم. با   نکنم، به مقصد نمی رسم

دیدن پله ها این بار لبخندی زدم و بدون وقفه از پله ها پایین رفتم. وقتی رسیدم، چشمم به اتوبوسی خورد 

ود. بدون وقفه و خیلی سریع به سمتِ اتوبوس دویدم .آن قدر دست تکان دادم که باالخره که درحالِ حرکت ب
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از حرکت ایستاد.به سمت درِ پشت رفتم و سوار شدم.با دیدنِ اتوبوس خالی نفسی عمیق کشیدم و همان جا 

دم. با دیدنِ ردیف اول سمتِ پنجره نشستم.با لرزش گوشی دستم را به سمت جیبم بردم و گوشی را بیرون آور

شماره یِ یکی از مشتری ها آهی کشیدم و گوشی را درون جیبم قرار دادم.آن قدر مشغله ذهنی داشتم که 

نفری سوار می شدند و  ۰را نداشتم.اتوبوس هر ایستگاهی که می ایستاد حداقل  فرصتِ فکر کردن به خیاطی 

شلوغی پنهان  انستم خودم را در این همین باعث شد کم کم اتوبوس پر شود.چقدر خوب بود! چون می تو

کنم.آهی کشیدم و سرم را به پنجره تکیه دادم.عادتِ همیشگی ام این بود که سوار اتوبوس بشوم و تا آخر 

می   ساعتی از ذهنم ۰برای  ایستگاه بنشینم و همان طور به بیرون خیره شوم.این گونه همه چی حداقل 

ت؛ همانند من که از تمام اتفاق گذشتم و گفتم باالخره روزهایِ رفت.اتوبوس همان طور می گذشت و می رف

 .خوب هم فرا می رسد! اما هنوز هم که هنوز بود به قسمتِ خوبِ زندگی نرسیده بودم

با تمام شدن ایستگاه ،بعد از حساب کردن پیاده شدم و به سمت ایستگاه بعدی رفتم و منتظرِ اتوبوس 

 .رنگی آمد.سوار شدم و دریف دوم نشستم.بازهم سرم را به پنجره تکیه دادم ماندم.بعد از یک ربع اتوبوس زرد

این بار بیشتر از قبل فکر کردم؛ اول به بهارم که چگونه در این سن به چنین بیماری دچار شده بود... اولین 

! آن قدر اشکم چکید! دوباره فکر کردم به این که چه راحت عشقم را از دست داده بودم...بازهم اشکم چکید

به  چکید که کم کم تبدیل به سیل شد؛سیلی بزرگ که هق هق هایم در آن گم شده بود.اهمیت نمی دادم 

تنها به بدبختی ام اهمیت می دادم... مردم در زندگی ام نبودند و دردهایم را  مردمی که به من زل زده بودند. 

 .نمی دانستند، پس دلیل اشک هایم را هم نمی دانستند

داشتیم ؛اما هیچ کس دردِ دیگری را نمی فهمید...مهم تر از همه این که  ما دردهایی عظیم در سینه  همه یِ

می تواند بدترین چیزی باشد که آزارت دهد!  خودت را مقصر همه چی بدانی و از خودت بدت بیاید؛همین 

ن نبودم اینگونه نمی شد و گاهی اوقات فکر می کردم اگر از اول باعث به وجود آمدنِ عشقی میان من و آرما

پافشاری پدرم هم بابت ازدواج با بهنام کنسل می شد.اما حیف که گذشته ها، گذشته است و نمی توانی آن را 

 !برگردانی

** 

هایِ ورم کرده ام کشیدم و به سمت اتاق بهار رفتم؛ دستگیره یِ در را آرام فشردم  بی حوصله دستی به چشم

باز کنم، صدایی زمزمه مانند باعث شد لحظه ای از حرکت بایستم . به صداهایی که از  ،اما قبل از این که در را

 .اتاق دخترکم می آمد،گوش سپردم

 :صدایی که کامالً می توانستم بعد از چندین برخورد با او ،تشخیص بدهم صدای مهران است ،گفت

 !بهش گفتی عملِ سختیه؟_
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 :مان است گفتصدایی آرام که کامالً معلوم بود صدایِ آر

 .آره_

 :صدایِ آهی آمد و باز هم پشت بندِ آه ،مهران گفت

 ...ساله چنین عملی داشته باشه و بعدش ۷خیلی سخته یه دخترِ _

 :آرمان پرید وسط حرفش و گفت

 .بیخیال مهران_

 :مهران اهمیتی به هشدارِ آرمان نداد و گفت

 !االن کجا رفته؟_

 :بیداد می کرد گفتآرمان با صدایی که در آن نگرانی 

 .نمی دونم یهویی رفت و نتونستم پیداش کنم_

 :مهران بعد از کمی مکث گفت

 !ساله انجام بدی؛ مطمئنی می تونی؟ ۷این اولین عملیه که قراره رو یه دخترِ _

 :صدایِ کالفه یِ آرمان که کامالً خستگی اش را نشان می داد بلند شد

 !نمی دونم_

 :،که کاش نمی گفت یِ بعدش را گفتمهران بدون وقفه ، جمله 

 !سال باید آتل ببنده؟ ۰سال یا شاید ۰یعنی _

دیگر صداها واضح نبود حالم دست خودم نبود ...تنها توانستم بفهمم پاهایم سست شده است... اول که بابتِ 

و حرفی  عملش قلبم سست شد، حاال هم پاهایم کامالً سست شده بود .حتی نمی توانستم دهانم را باز کنم

.اما من، همان منِ  ای که آرمان به مهران گفت را شنیدم "بسه "بزنم !تنها می توانستم بشنوم آن هم تنها

بیچاره که تنها از زندگی اش یک خوشی ساده می خواست که آن هم نصیبش نمی شد.همانند فقیری بودم 

طور به رو به رویم زل زده بودم و تنها  که درِ تمام خانه ها را می زد اما هیچ کس به دادش نمی رسید! همان

صداهایی را می شنیدم که مدام اسمم را صدا می زدند. اما نه توان چشم چرخاندن داشتم و نه توان حرف 

زدن! به خوبی صدایِ محبوبم را می شناختم که با صدایِ گوش نوازش اسمم را صدا می زد ؛اما بازهم نمی 
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فقط یک ثانیه همه چیز از جلویِ چشم هایم کنار برود و من ، و منِ توانستم نگاهش کنم...دوست داشتم 

واقعی تنها بمانیم...من و منی واقعی که زندگی غیر از بدبختی داشته باشد...کم کم همه جا برایم تاریک 

 !شد...چرا هیچ وقت این تاریکی هایِ زندگی ام به روشنایی تبدیل نمی شد؟

از هم باز کردم و چشم چرخاندم...با دیدنِ اتاقی سفید رنگ و سرمی که در با سوزش دستم آرام چشم هایم را 

دستم بود، متوجه موقعیتم شدم.سعی کردم کمی از بزاق دهانم را قورت دهم ،اما آبی در دهانم نبود که 

 !بود؛ خشک تر از کویر لوت قورتش دهم.دهانم خشک شده

می آمد، از ته   مان که نگران و با لبخندی زورکی به سمتمنگاه کردم؛ با دیدنِ آر  با صدایِ در ،به آن سمت

هم او را داشتم ؛هرچند کوتاه بود اما همین هم  قلبم ذوق کردم! چقدر خوب بود که حداقلش برای دقایقی 

چک کردنِ سرم  برای من خوب بود! باصدایی که به زور از گلویم خارج شد به آرمان که در حالِ حرف زدن و 

 :بود گفتم

 ...آب_

 .؛ گلویم بدجور سوخت و به سرفه افتادم  بگویم  فقط همین قدر توانستم

حرف هایش که تماماً احوال پرسی بود را هم می شنیدم، اما توانِ حرف زدن نداشتم. با قرار گرفتنِ لیوان آبی 

 .جلویم، به سختی بلند شدم و آب را گرفتم...نیمی از آب را خوردم و به دستش دادم

بدون حرف مشغولِ تزریقِ آمپول هایی در سرمم بود...می  گلویم باز شد.آرمان این بار ناراحت و  باالخره

 :کلماتی را بیان کنم  تنها توانستم مواد در سرم ،بیهوش می شوم؛ برایِ همین  دانستم تا دقایقی دیگر بابت آن

 ... من....خوبم،مرسی بابت همه چیز و_

 

گلویم بهتر شد  فه هایِ بعدی ام شد...کمی از آبِ رویِ میز را خوردم... وقتیسرفه ای کردم و همین آغاز سر

 .دوباره به سمتش برگشتم. بدون حرف به من زل زده بود

 :چشم هایم را باز و بسته کردم و با اطمینان گفتم

 ...تو موفق می شی؛بهارم_

 :پایانی را بیان کردمکم کم چشم هایم رو به بسته شدن بود ؛برایِ همین خیلی فوری جمالتِ 

 ...به دست تو خوب می شه من می دونم_ 
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 .دیگر خواب اجازه یِ حرف زدن نداد

با حسِ خشکی گلویم به سختی چشم هایم را باز کردم.وقتی دیدم کامل شد، چشم چرخاندم و به اطراف اتاق 

تمامیِ کارهایم بی صدا بود! آه بی  نگاه کردم.با یادآوری اتفاقاتی که افتاده بود، آهی بی صدا کشیدم؛ این روزها

 !...صدا، اشک بی صدا و حتی عاشقی هم بی صدا

سعی کردم کمی از بزاق دهانم را قورت دهم؛اما چیزی سدِ راهم شد و این اجازه را به من نداد.آن مانع چه 

چرخاندم و بود؟! حس می کردم در بیابانی هستم و از بی آبی لب هایم خشک شده است! به سختی گردنم را 

با دیدنِ میزی که از من دور بود،کالفه و پرحرص چشم هایم را رویِ هم قرار دادم؛ همینم کم مانده بود! 

بیخیال آب شدم کالفه چشم هایم را رویِ هم قرار دادم.با احساسِ خستگی بیش از حد دست هایِ به خواب 

م گره خورده بود.از یک سو به پول نیاز داشتم و رفته ام را آرام بر رویِ سرم قرار دادم.تمامی کار هایم به ه

از سویی دیگر تمامی کارهایم بر رویِ هم انباشته شده بود.دیگر رویِ  مجبور بودم از کسی دیگر کمک بگیرم؛ 

 !جواب دادن به مشتری هایم را نداشتم...چه می کردم؟! تنها راهی که برایم مانده بود،صبر بود و صبر

ات احمقانه ام بر رویِ لبم نشست.این همه صبر کردم چه شد؟!چیزی حل شد؟! حسِ پوزخندی از این تفکر

فقیری را داشتم که دست به دامن مردم شده است؛ از آن ها خواهش می کند و تقاضایِ کمک می کند.خدایا 

بستی راهی جز صبر برایِ این فقیر نداری؟! راهی که بتواند خیلی راهت از آن گذر کند.راهی بدون هیچ بن 

...بدون هیچ پیچ و خمی.خسته شده ام از بس در این جاده یِ پر پیچ و خمِ زندگی، قدم برداشتم و به جایی 

نرسیدم...خسته از این بن بست هایی که هیچ گاه اجازه برگشت را به من نداد!چرا نمی توانم برایِ یک بار هم 

 !ندگی ام چه می کردم؟شده رویِ خوش این زندگی را ببینم؟من با این بن بست های ز

با خیس شدنِ گونه ام تازه متوجه اشکی که از گوشه یِ چشمم چکید شدم.کم کم اشک هایم تبدیل به سیل  

شد .کاش می شد این سیل تمام بدبختی ها و غم هایم را با خودش ببرد؛ آنقدر دور کند که حتی دستم هم 

 !به آن نرسد

ویِ سرم کشیدم.دیگر نمی خواستم کسی ضعیف شدنم را ببیند.باصدایِ را ر  با صدایِ در ، مالفه یِ سفید رنگ

گرمِ کسی که این روزها دوباره آرامش من شده بود چشم هایم را رویِ هم قرار دادم...گویا همیشه گرمایِ 

صدایش سرمای تنم را خارج می کرد!سعی کردم گریه یِ لعنتی ام را فرو بخوابانم؛اما موفق نشدم.صدایش را 

 :شنیدممی 

شنیدم وجود گل، تو اتاق باعث می شه اون اتاق همیشه خوب و تازه بمونه؛ البته برای بیمارا خوبه...منم اینو _

 .برای تو خریدم

 !درجوابش تنها می توانستم اشک بریزم
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 :سکوتم را که دید،گفت

 !رها؟_

کنم؟! اگر من رها بودم،او هم باز هم جوابش را ندادم؛تنها توانستم سکوت کنم! تا کی می توانستم سکوت 

آرمان بود. مطمئناً این ضعفم را بعد از چندسال ،هنوز هم فراموش نکرده بود.آرمان رهایِ خودش را خوب می 

شناخت.کم کم دست بردم و مالفه را کنار زدم؛نگاهم با نگاهی نگران و متعجب تالقی کرد.آرمان گوشه یِ 

 :متی دیگر چرخاند؛ در همان حال گفتلبش را به دندان گرفت و نگاهش را به س

 !چرا گریه می کنی؟_

 .جوابم غیر از گریه چیزی نبود

 :این بار آرمان با صدایی نسبتاً بلند که هنور هم لرز را به تن آدم می انداخت، تکرار کرد

 !چرا گریه می کنی؟  لعنتی می گم_

داوم چانه هایم این اجازه را نداد.آرمان که از بی خواستم دهان باز کنم و بگویم به خاطرِ بدبختی ام؛اما لرزش م

 .عصبی تر از قبل شد؛باز شدن در،مانع ادامه ی سرزنش هایش شد جواب ماندن سوال هایش کالفه و 

در باز شد و پدر، مادرم وارد اتاق شدند.با دیدنشان اشک هایم راه خودشان را بیشتر از قبل پیدا کردند.آرمان 

کرد،کمی بعد خم شد و بعد از سالم کوتاه، بدون اینکه چیزی بگوید از اتاق بیرون  با دیدنشان اول تعجب

رفت.پدرم متعجب به رفتنش نگاه می کرد؛اما خیلی فوری و به سمتم برگشت.مادرم با گریه به سمتم آمد و 

پدر و  من را در آغوشش کشید.امروز وقتِ ناز و کینه به دل گرفتن نبود؛امروز وقت گریه کردن در آغوشِ

کمی بعد دستی رویِ شانه هایِ سمت راستم قرار گرفت. به سمت راست  همراهی کردم. مادرم بود.بامادرم 

چشم هایِ پر از اشکش به من زل زده بود.درنگاهش همه چیز را می  دیدم با  برگشتم که پدرم را 

 !...بخوانم؛ ناراحتی، غم و شرمندگی توانستم

ایِ نسبتا چروک خورده اش قرار دادم.کمی با پدر مادرم صحبت کردم.گفتم از با لرزش دستم را رویِ دست ه

غم هایم... گفتم از همه چیز گویی امروز به طور کل همه چیز را از یاد برده بودم و بعد از چند سال با آن ها 

دی دردودل کردم.یک ساعتی می شد که صدایِ در آمد به سمت در برگشتم آرمان را دیدم،آرمان ببخشی

 :نگاه کرد گفت و به من

 !دو ساعت دیگه بهار عمل داره می تونی االن ببینیش؟_
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بااین حرفش لرزشی به تنم افتاد،بهارم چندساعت دیگر به زیر تیغ جراحی می رفت؟! چگونه می 

 تحمل کنم...تنها پاسخی که توانستم به آرمان دهم تکان دادنِ مدامِ سرم بود.امروز باید خیلی با توانستم

دخترکم صحبت می کردم؛امروز روزی بود که دخترک هفت ساله ام به زیر تیغ جراحی می رفت.می 

 ..ترسیدم؛اما ترسیدن چاره یِ کار نبود

شب را  ۱:۱۱لب هایم را با بزاق دهانی که داشتم به سختی خشک کردم.به ساعتِ رویِ دیوار نگاه کردم.ساعت 

تم را روی تخت قرار دادم سعی کردم با تمامِ توانی که داشتم پایین نشان می داد.لبم را به دندان گرفتم و دس

بیایم.اگر چه کم بود اما همینش هم برایِ من کافی بود.باالخره ایستادم دستم را از رویِ تخت برداشتم و سعی 

می  لحظه ای سرم گیج رفت و نزدیک بود بیفتم؛اما خودم را کنترل کردم...نباید  کردم خودم را کنترل کنم

 .افتادم؛ باید دربرابر همه یِ مشکالت بایستم

بعد از نیم ساعت حرف زدن با دخترکم از اتاق بیرون آمدم؛مجبور به گفتن دورغ به او شدم.منی که هیچوگاه 

گفتم! هرچند آن قدر هم دروغ نبود،تنها   گفتم، امروز دورغ هایی گفتم که نباید می به دخترکم دروغ نمی

 .بود  شک حقیقتی آمیخته با

سرم را به در تکیه دادم و نفسی عمیق کشیدم ؛هنگامی که سعی در فرستادن نفسم به بیرون را داشتم،نفسم 

استرسِ زیادم بود.بین چه کنم ها گیر افتاده بودم. در دوراهی گیر  بیانگرِ  به لرزش افتاد.لرزش نفس هایم 

مان بسپارم یا نباید بسپارم؟! اما درصدِ بایدم از نبایدم باید دخترکم را به زیر دست آر  کرده بودم؛ نمی دانستم

می دانستم هرگز کاری خطا نمی کند؛اما گاهی به این فکر  بیشتر بود.چون آنقدر به آرمان اعتماد داشتم که

بیمارها تو سرم  می کردم که اگر به خاطر انتقام گذشته بالیی سرِ دخترکم بیاورد چه؟ صدایِ ناله هایِ 

.دیگر تحمل چنین فضایِ گرفته را نداشتم.به سختی از بیمارستان بیرون رفتم و وارد محوطه پیچید ..

کم کم به زمستان نزدیک می  بیمارستان شدم. خارج شدنم همانا، وزش باد شدید و لرزش من همانا! 

ا در جیبِ شدیم؛برایِ همین بادهایِ ناگهانی لرزشِ بدی به تن آدم می انداخت. آهی کشیدم و دست هایم ر

صندلی رفتم و رویِ آن نشستم  سفید رنگی به سمت  مانتویِ مشکی رنگم فرو بردم. با دیدنِ صندلی خالی 

.یکی از پاهایم را رویِ آن یکی پایم قرار دادم و شروع به تکان دادن کردم...همیشه این کار باعث رها شدن از 

 :باال آوردماسترس به من کمک می کرد. با صدایی که ترسیده سرم را 

 !هنوزم این عادت رو ترک نکردی؟_

نگاه آبی رنگ ،در قلبم قصابی به راه افتاد؛ حس می کردم قلبم گوشت است و آرمان هم قصاب  با دیدنِ آن

وقتی که می آمد قلبم را تکه تکه می کرد !جوری که حس می کردم تکه هایِ قلبم در حالِ فرو ریختن 
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کی پایم برداشتم و رویِ زمین گذاشتم...صدایِ خنده ای آمد و کمی بعد خودش را !پاهایم را از رویِ آن ی  است

خیره شدم  کنارم جای داد کمی آن طرف تر رفتم و سعی کردم فاصله ام را با او رعایت کنم.دوباره به زمین

ن لبخندی محو خورد و این باعثِ به وجود آمد جلویم قرار گرفت.بخارِ چایی به صورتم لیوانی پر از چایی  که 

بر رویِ لبم شد.به سمتش برگشتم و باهمان لبخند محوم تشکر کردم...آرمان هم در جواب لبخند محو من، 

لبخندی زد؛ اما برعکس لبخند من لبخندش خیلی عمیق بود.سرم را پایین انداختم و مشغول بازی با لیوان در 

 :دستم شدم در همان حال گفتم

 ...استرس دارم_

دست هایش رو به پشت صندلی تکیه داد و به  شید و همین باعث شد به سمتش برگردم. آرمان آهی ک

 :آسمان خیره شد و در همان حال گفت

 .استرس نداشته باش؛من بهت قول دادم همه چی رو حل کنم... پس رو قولمم می مونم_

گی زیر تیغ جراحی می سال ۷پر بغض لب گزیدم.استرس نداشته باشم؟ دخترکم،تمام امید و زندگی ام در 

 !رفت؛ اگر خون هم گریه می کردم،باز هم کم بود

آرمان به سمتم برگشت و خیره نگاهم کرد. نگاه خیره اش خیلی حرف ها داشت! گله هایی که در نگاهش 

 !ولوله به پا کرده بودند،قابل لمس بود

 :با خجالت سر به زیر انداختم. چند لحظه بعد،با لحن آرامی گفت

 !کن رهانگام _

 :آهسته سرم را باال آوردم و به یقه ی پیراهن سفیدش چشم دوختم. صدایش کمی خش برداشت

 از چی می ترسی؟اعتماد نداری بهم؟_

دانه ای از اشک های جمع شده در چشم هایم، راه خود را باز کرد و روی گونه ی رنگ پریده ام سر خورد.من 

ی عاشقانه اش را به باد داده بودم،اعتماد داشتم! اصالً بحث اعتماد اعتماد داشتم؛به این مردی که تمام رویاها

نبود؛ترسم از طول عمر تحمل دخترکم بود. بهارکم هنوز بچه بود و آستانه ی تحملش برای این همه 

 !درد،ناکافی

ه هایم دوباره بدون حرف،سر به زیر انداختم و به اشک هایم حکم آزادی دادم. خستگی هایم فراوان بود و دلهر

 !به مقدار زیاد
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 :آرمان با صدایی خسته و دلخور زمزمه کرد

 سال تموم نگاهتو ازم گرفتی؛بس نبود؟ ۹_

اشک هایم شدت گرفتند.با چه رویی نگاه می کردم به چشمان عاشقش؟من دنیای مرد رویاهایم را روی قلب 

 !ا له کرده بودم؛هرچند به اجبارعاشقش آوار کرده بودم!من با ازدواجم با بهنام،تمام عاشقانه هایمان ر

 :صدای هق هقم که بلند شد،آرمان عصبی و پر حرص گفت

 گریه نکن ! چی گفتم که گریه می کنی؟_

 !دستم را روی دهانم گذاشتم که صدای هق هقم را خفه کنم؛ولی زور درد هایم ،از من بیشتر بود

باالتر بردم و نگاهش کردم.آشفته و پریشان بود! آرمان کالفه و عصبی،دم عمیقی گرفت. نگاهم را به آرامی 

درکش می کردم...چند دقیقه ی دیگر باید بهار را عمل می کرد؛یادآوریِ خاطره های چندین ساله هم قوز باال 

 !قوز شده بودند

 :بی توجه به نگاه خیره ی من ایستاد و عصبی گفت

 .چند دقیقه ی دیگه عمل بهاره...برو پیشش که نترسه_

می گفت.باید قبل عمل کنارش می بودم تا آرامش کنم.دخترکم از عمل می ترسید.تنها تصویر و درکی  راست

 .بود! باید آرامش می کردم تا عملش به خوبی پیش برود "سوراخ کردن"که از عمل جراحی داشت،

حرکت  سری تکان دادم و ایستادم.بدون حرف عقب گرد کردم تا پیش دخترکم بروم...با صدای آرمان از

 :ایستادم و سوالی نگاهش کردم. سرفه ای کرد و دستمالی به سمتم گرفت

 !اشک هات رو پاک کن_

نگاهی به دستمال انداختم و سپس خیره ی چشمان منتظرش شدم. در همان حالت،کف دست هایم را روی 

ین که با آن اشک گونه هایم کشیدم و اشک هایم را پاک کردم. مطمئناً اگر دستمال را می گرفتم،به جای ا

 !هایم را پاک کنم، الی دفترم جا خوش می کرد؛درست مثل عاشق های دبیرستانی

 :آرمان بهت زده دستش را پایین آورد. برایش عجیب بود که دستمال را نگرفتم! اهمیتی ندادم و بی ربط گفتم

 !ش بریزهمن میرم پیش بهار.توهم بیا بهش بگو که تو عملش می کنی...شاید این جوری ترس_
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با همان چشمان متعجبش،فقط نگاهم کرد. تعجب که می کرد،دلم ضعف می رفت برای حالتِ چشمانِ 

 .زیبایش! خنده ی باال آمده تا پشت لب هایم را قورت دادم و به راه افتادم

شدم.  به اتاق بهار که رسیدم،نفس عمیقی کشیدم و لبخندی روی لب هایم نشاندم. در را باز کردم و وارد اتاق

بهارکم آماده روی تخت دراز کشیده بود و آرزو برایش خاطره تعریف می کرد. لبخندم عمیق تر شد. دخترکم 

 !به قدری غرق حرف های آرزو بود که حتی متوجه آمدنم نشد

 :سرفه ای کردم و گفتم

 !به به!جای من خالی خانما_

 :گفتآرزو سرزنش کننده نگاهم کرد. بهار هم ناراحت بود؛گله مند 

 چرا تنهام گذاشتی مامانی؟_

 :به سمتش رفتم و آرام بوسه ای روی پیشانی اش نشاندم؛دلجویانه گفتم

 !کار داشتم نفسِ مامانی...ببخشید_

 :لب برچید و گفت

 !وقتی بیدار شدم نبودی_

کنارش پلک هایم را روی هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم.دخترکم لج کرده بود! حق هم داشت...امروز زیاد 

نمانده بودم. چشم هایم را باز کردم و با احتیاط روی تخت نشستم.دست سردش را گرفتم و بوسه ای رویش 

 :زدم

 .ببخشید دیگه!تکرار نمی شه_

 :لبخندی زد و گفت

برام پاستیل می خری؟ خنده ام گرفته بود.دخترکم عجیب باج گیر شده بود؛ از همه باج می گرفت! با خنده _

 :و گفتم سر تکان دادم

 .شما ببخش،پاستیل هم می گیرم برات_

 :ریز خندید و گفت

 .باشه پس،بخشیدم مامانی_
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 :آرزو باالخره سکوتش را شکست و گفت

 خوب باج می گیری ها بهار خانم! حاال به منم پاستیل می دی یا نه؟_

 :بهار چشمکی زد و گفت

 .نصفش می کنیم خاله آرزو_

 :بوسیدآرزو خم شد و گونه ی بهار را 

 !ای من به فدای خاله گفتنت_

 :آرزو به قدری خسته شده بود که حتی صدایش هم بی حال بود! شرم زده نگاهش کردم و گفتم

 برو خونه دیگه. !شرمنده آرزو؛خیلی اذیت شدی امروز_

 :آرزو لبخندی زد و دست بهار را میان دستش گرفت

 .عمل بهار که تموم شد،می رم_

. آرزو همان خواهر نداشته ام بود که بودنش می توانست مرهمی  را باز و بسته کردم لبخندی زدم و چشمانم

 .باشد روی زخم های خسته ام

 :بهار با ترس زمزمه کرد

 مامانی! می خوان من رو سوراخ کنن،نه؟_

،با آرزو بی هوا و بلند خندید که باعث شد لبخندی روی لب های بهارکم بنشیند. خنده های آرزو که ته کشید

 :لبخند گفت

 سوراخ چرا خاله؟_

 :بهار چشم های زیبایش را گرد کرد و متعجب گفت

 مگه عمل، سوراخ کردن نیست؟_

 :لبخند آرزو عمیق تر شد

 !نه عزیزِ خاله_

 :بهار لب برچید و لجوجانه گفت
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 ...نه خیر!من می دونم سوراخ می کنن_

 :نگاهش را به سمت من چرخاند و گفت

 مگه نه مامانی؟_

 :تکان دادم و گفتم "نه"رم را به نشانه ی س

 نه گلم.اصالً مگه عمو آرمان دلش میاد تورو سوراخ کنه؟_

 :بهار متعجب گفت

 مگه عمو آرمانم می خواد عملم کنه؟_

 :لبخندی زدم

 ...بله عزیزم.عمو آرمان_

،لبخندم را تکرار کردم و با صدای تقه ای که به در خورد ،حرفم نصفه ماند.به عقب برگشتم؛با دیدن آرمان 

 :دوباره به بهارکم نگاه کردم

 .از خودش بپرس_

 :آرمان جلو تر آمد و کنار آرزو،ایستاد و گفت

 حال خانم کوچولوی ما چطوره؟_

 :بهار با خوش حالی نیم خیز شد و گفت

 سالم عمو آرمان! کجا بودی؟برام پاستیل خریدی؟_

 !هیچ چیزی را به اندازه ی پاستیل،دوست نداشتصدای قهقهه هایمان به هوا رفت. بهارکم 

آرمان با خنده دستش را در جیبش فرو برد و بسته ی کوچک پاستیلی را در آورد.بسته را در هوا تکان داد و 

 :گفت

 بله خانم کوچولو.مگه می شه نخرم؟_ 

 :بهار همان طور که با چشم هایش حرکت دست های آرمان را دنبال می کرد گفت

 ...و آرمانمرسی عم_
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 :وقتی دید آرمان قصد ندارد پاستیل را بدهد، با حرص ادامه داد

 !بده دیگه عمو_

 :آرمان لبخند زنان گفت

 .به یه شرطی می دم_

 :بهار چشم هایش را ریز کرد و طلبکارانه گفت

 چه شرطی؟_

 :آرمان نیم نگاهی به چشمان مشتاقم انداخت و دوباره نگاهش را به بهار داد

 !ه خانم زیبا از عمل می ترسهشنیدم ی_

 :بهار لب برچید و به بالشت تکیه داد

 !نه خیرم...فقط نمی خوام سوراخ بشم_

 :آرمان خندید و گفت

 کی گفته می خوام سوراخت کنم؟_

 :آرزو به جای بهار،گفت

 !بهار فکر می کنه عمل جراحی یعنی سوراخ کردن_

 :آرمان یک تای ابرویش را باال انداخت و خندید

 . نه عزیزم؛قرار نیست سوراخت کنم.فقط کاری می کنم که خوب شی و دیگه درد نکشی_

 :بهار با خوش حالی خندید

 !دیگه گردنم درد نمی گیره؟_

 :آرمان خم شد و پیشانیِ بهار را بوسید

 .نه؛دیگه نمی ذارم درد بکشی_

 .بهار خندید و دست هایش را به هم کوبید
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 :سمت در برگشت. بهار بلند گفت با صدای تقه ی در،نگاهمان به

 .بفرمایید_

 .خندیدیم

پدر و مادرم،به همراه آقا بهرام و سیما خانم وارد اتاق شدند.آرزو و آرمان به احترامشان صاف ایستادند و سالم 

 !دادند.اما من،خنثی و بی حرکت ،فقط نگاهشان کردم. بودنشان فرقی به حال من نداشت

 :بهار با لبخند گفت 

 !زیاد شدیم چقدر_

 !دوباره خندیدیم؛اما این بار خنده های من،آرمان و آرزو اندکی مصنوعی بود

 :آقا بهرام که آخرین نفر وارد اتاق شد،در را بست. لبخند بهار محو شد و رو به آقا بهرام گفت

 بابام نیومد؟_

 !کمی تکان خوردم؛انگار که از بلندی پرتم کرده باشند

ر بود که بهار سراغ بهنام را می گرفت.و من چقدر خوش حال بودم که دخترکم، بهنام را بعد از ماه ها،اولین با

 !فراموش می کرد

اما این روزها،نبود بهنام برای دخترکم کمی ناراحت کننده بود؛هرچند من خوش حال بودم که حضور نحسش 

 :در زندگی ام پایان یافته بود! آقا بهرام برخالف تصورم،گفت

 .رک می کنه بیادماشین رو پا_

اخم هایم درهم شد و نفس هایم به شمارش افتاد. دلم نمی خواست حداقل امروز که به انرژیِ مضاعفی نیاز 

 :داشتم،حضورِ بهنام اذیتم کند.ولی بهار خوش حال شد و گفت

 !بابام میاد!هورا_

ش مشت شده بودند.آرزو نگاهم روی آرمان سر خورد که نگاهش را به نقطه ی نامعلومی دوخته بود و دستان

 !هم اخم کرده بود. هیچ کداممان چشم دیدنِ بهنام را نداشتیم

 :آرمان دندان هایش را روی هم سایید و خش دار گفت
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 .من می رم آماده بشم.تا چند دقیقه ی دیگه پرستار ها میان بهارو ببرن.زیاد بهش استرس وارد نکنید_

 :به سمت در رفت که بهار گفت

 !ندادی عمو آرمانپاستیل رو _

 :آرمان به سمتش برگشت و گفت

 .بعدِ عمل می دم_

 .سپس در را باز کرد و بی هیچ حرفِ دیگری از اتاق خارج شد

** 

از اتاق بیرون آمدم.همان طور که سرم پایین بود و به دفتر تو دستم نگاه می کردم، راهم را به سمتِ راهرو کج 

آوردم که با دو جفت چشم آبی رنگ برخورد   ردم. متعجب سرم را باالء سفتی برخورد ک کردم که با سر به شی

 :ساله که با دیدنم پوزخندی بر رویِ لب هایش نشست و گفت ۰۱کردم.مردی نسبتا 

 !پس آرمان تویی_

متعجب کمی او را برانداز کردم،مردی با موهای خرمایی و چشم هایِ قهوه ای، ابروهایی که هم رنگ موهایش 

ی عقابی.هرچه قدر او را برانداز کردم ، به خاطر نیاوردم که او را کجا دیده ام!خواستم دهان باز کنم بود و دماغ

و از او بپرسم کیست که ناگهان مرد به من تنه ای محکم زد و از بغلم رد شد.با تنه یِ محکمش کامل به 

اتاق بهار رفت؛در را باز کرد  سمت دیگری چرخیدم.همان طور متعجب برگشتم و به او نگاه کردم.مرد به سمت

 .و وارد شد

به قول معروف تازه دو هزاری ام افتاده بود! او بهنام بود ...مردی که رها را در چنگال هایِ بی رحمانه اش اسیر 

را پایین آوردم که چشم هایم به  به او پنجول می کشید.با سوزش کفِ دستم متعجب سرم  کرده بود و مدام

 .ام خورددست هایِ مشت شده 

شده بود.قبل از  با حرص به دست هایِ سفید رنگم که از عصبانیت مشت شده بود نگاه کردم؛کامالً زرد رنگ

این که آسیبی به دست هایم برسانم، مشتم را باز کردم.به سمت میزِ خانم سعیدی رفتم؛ با یه حرکت فوری 

مشغول انجام کارهایش بود،ترسیده سرش را دفتر را رویِ میز پرت کردم. خانم سعیدی که سرش پایین بود و 

.به چشم هایِ ترسیده اش نگاه کردم؛طفلکی حقم داشت ...مواقعی که عصبی بودم     باال آورد و به من نگاه کرد

سرِ او خالی می کردم.نگاهم را از نگاهش گرفتم و به اطراف نگاه کردم؛ سعی کردم چندین بار پی در پی نفس 

، به سمتش برگشتم و درحالی سعی در کنترل  نیتم کاسته شود.بعد از این که بهتر شدمبکشم تا کمی از عصبا

 :صدایم را داشتم، گفتم
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 .لطفاً دکتر ترابی رو پیج کنید و خودتون هم آماده شید برایِ عمل ؛ به بقیه هم بگید آماده شن_

 :خانم سعیدی انگشت اشاره اش را به سمت خودش گرفت و با ترس گفت

 !هم بیام؟من _

؛چشم هایم را بستم دستم را باال بردم و رویِ چشم هایم قرار دادم.با صدایی  گوشه یِ لبم را به دندان گرفتم

 :که کمی عصبانیت در آن مشهود به سمتش برگشتم و گفتم

! فقط بدید .نگفتم بیاید عمل کنید که  فکر کنم شما پرستارید؛ یه سری کارهایِ اتاق عمل رو شما باید انجام_

 چیزهایی که نیاز دارم رو می دی ...نکنه اینم بلد نیستی؟

 :خانم سعیدی دستی به صورتش کشید و گفت

 ...آخه_

خیلی تند دست هایم را باال آوردم که خانم سعیدی ترسیده عقب رفت. از این حرکتش خنده ام گرفته 

 !بود؛یعنی انقدر ترسناک بودم؟

بردم.خانم سعیدی که خیالش راحت شده   ستم را به پشت گردنمسرم را به چپ و راست تکان دادم و د

می دادم ، تکیه ام را از میز برداشتم و به سمت اتاقم رفتم   بود،نفسی عمیق کشید.همان طور که سرم را تکان

 : ؛ درهمان حال گفتم

 .گفتم یادتون نرهکارهایی که   بدید. تا یک ربع دیگه بیمار رو ببرید اتاق عمل و مراحل اولیه رو انجام_

همان طور که حرف می زدم، وسط راه متوقف شدم و برگشتم. انگشت اشاره ام را به سمت خانم سعیدی 

 :گرفتم و گفتم

 !خودتم خیلی سریع حاضر شو_

 .ادامه دادم  بدون این که منتظر حرفش باشم، برگشتم و به راهم

ترک هفت ساله ای که باید به زیر تیغ جراحی می امروز روزی سخت بود... برای من و رها ؛به خصوص بهار دخ

دستم را به سمت قلبم بردم که شدیداً به تپش افتاده بود.دست هایم را پایین  رفت! نفسی عمیق کشیدم و 

 :آوردم و بلند گفتم

 .خدایا به امید خودت_

می توانستم از پس در حالی دستم را می شستم سرم را باال آوردم و به آیینه یِ روبرویم خیره شدم.آیا 
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کاری بر بیایم؟! چشم هایِ آبی رنگم به شدت قرمز شده بود! خوب می دانستم هم از بی خوابی بود، هم  چنین

 . ...از استرس زیادی! کمی لبم را تر کردم

 :با صدایِ مهران که اسمم را صدا زد،نگاهم را از آیینه گرفتم و به او دوختم

 !میشوری پسر؛به خودت بیا چته؟ این پنجمین باریه که دستات رو _

 :همان طور که دستم زیر آب بود؛گفتم

 !...می ترسم_

 :مهران در حالی که آب را باز می کرد، گفت

نگران نباش پسر! همه چی رو بسپار به خدا.یادته وقتی اون پسر رفته بود کما من چقدر ناراحت بودم؟اما _

رو کردم اما نشد !همون جا همه چی رو سپردم به دست بعدش یکم فکر کردم؛ به این که من تمام تالشم 

 .خدا. االن هم تو تالشت رو بکن؛ بعدش هم همه چی رو بسپار به خدا... مطمئن باش همش حل می شه

 . حرف هایش زیبا بود؛اما قلب من هنوز هم آشوب بود ! تنها توانستم سری تکان بدهم

نگه داشت تا به جایی نخورد و آلوده نشود. خواست به  ، دست هایش را جلو مهران بعد از شست دست هایش

 :سمت اتاق برود که ناگهان به سمتم برگشت و گفت

راستی ! اگه رها خانم رو دیدی بابت شوخی اون دفعه ازش معذرت بخواه. چون اون پسر از کما بیرون اومده _

 .بود خوشحال بودم و همین باعث شد یه جورایی بی ادبانه صحبت کنم

مهرانی که سری اول خیلی محترمانه با  هایم را به داخل دهانم فرو بردم. خودم هم آن روز متعجب بودم؛ لب 

 !رها برخورد کرده بود ،با مهرانی که سری دوم شوخ طبع شده بود فرق داشت

 .باز هم بدون این که حرفی بزنم ، سری تکان دادم. زودتر از مهران وارد اتاق عمل شدم

نا ،دوبرابر شدنِ استرسم همانا ! قلبم شدیداً به تپش افتاده بود ! به سختی کمی از بزاق دهانم وارد شدنم هما

مهران روبرو شدم...سرم را باال  پاهایِ  را قورت دادم .با خوردن چیزی به پاهایم سرم را پایین آوردم که با 

 .آوردم و به پشت سرم نگاه کردم که مهران را با اخمی گنده دیدم

کردم استرسم را کنترل کنم. دستم را باال آوردم؛ دستیاری که لباس دستش بود لباس را تنم کرد و سعی 

یی گفتم و به سمت  "خدایا به امیدِ تو"مشغول بستن از پشت شد .بعد از اتمام کار دستکش را دستم کرد. 

بچه ی زندگی ام را عمل کنم. به این فکر نکنم که قرار است عزیزترین دختر   بهار قدم برداشتم... سعی کردم

 .در آن لحظه بهار باید برایم از هر غریبه ای غریبه تر می شد
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گفتم و تیغ جراحی را برداشتم؛ بعد از بریدن قسمت   "بسم اهلل الرحمن الرحیم "بعد از پرسیدن عالئم حیاتی،

 .مورد نظر شروع به انجام عملیات کردم

لحظه ای نگاهم را به سمت راستم انداختم ؛که با یکی از دستیارهایی که با برخورد چیزی به پیشانی ام ،برایِ 

در حالِ پاک کردن عرق های پیشانی ام بود ،روبرو شدم. من به این زودی عرق کرده بودم؟! صدایِ مداوم بوق 

 .دستگاه ذهنم را آشفته می کرد و آزارم می داد

سعیدی نگاه کنم، دستم را به سمت راستم که می  نیمی از مراحل انجام شده بود. بدون این که به خانم

 :دانستم آنجا ایستاده ،دراز کردم و گفتم

 !خانم سعیدی ساکشن_

چندین ثانیه گذشت اما چیزی در دستم قرار نگرفت. متعجب برگشتم که متوجه گیج شدن خانم سعیدی 

 :و با صدای نسبتاً بلند گفتم گشت! عصبی پوفی گفتم شدم؛ رویِ میز به دنبال وسیله ای به نام ساکشن می

 .چپ ،اون رو بده  دستت رو ببر جلو سمت_

 

خانم سعیدی که تازه متوجه شد، دست هایِ لرزانش را به سمت دستگاه ساکشن برد و آن را به سمتم گرفت. 

 . عصبی از این که انقدر معطلم کرده بود، ساکشن را از دستش گرفتم

ِ دستگاه مدام رو مخم می رفت! آب  به ترتیب انجام می دادم .صدایِ بوق  با استرسِ فراوان  تک تک مراحل را

دهانم از استرس زیادی خشک شده بود. لحظه ای دست از انجام عمل برداشتم و نفسی عمیق کشیدم . دوباره 

در   خواستم به عمل ادامه دهم که دستی رویِ دستم قرار گرفت. متعجب سرم را باال آوردم که با مهران چشم

 .چشم شدم؛ مهران که پشت آن ماسک تنها چشم هایش معلوم بود ،چشم هایش را باز و بسته کرد

بعد از اتمام عمل نفسی از رویِ آسودگی کشیدم.نمی دانم چرا؛اما اولین عملی بود که چنین استرسی را به من 

 !تحمیل کرده بود

یرون زدم.دست هایم را باال آوردم؛با دیدنِ دست بدون توجه به بقیه افراد حاضر در اتاق عمل،فوری از اتاق ب

هایم حالم بد شد.نمی دانم چرا به یک باره این گونه شده بودم؛اما این را می دانم که اولین بارم بود.دستکشم 

را در آوردم و درون سطل آشغال انداختم.فوری آب را باز کردم و شروع به شستن دست هایم کردم.بار اول 

،همان طور تا پنج بار دستم را شستم.ترسی در وجودم بود که حتی بعد از اتمام عمل هم  تمشستم،بار دوم شس

 .فرو نریخته بود

نفس هایم تند شده بود؛آهی کشیدم و آبی که در دستم بود را بر رویِ صورتم ریختم.چندین بار پشت هم 

 :اینکار را کردم،با صدایی که گفت
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 !به آب عالقه داریا_

با شیرِ آب برخورد کرد.عصبی و پر حرص آخی گفتم و دستم را رویِ  ترسیدم خواستم سرم را باال بیاورم که  

سرم گذاشتم. با همان حالت به سمت کسی که مرا ترسانده بود ، برگشتم.با دیدنِ مهران از همان چشم غره 

و شصتم را بر رویِ بینی ام هایِ همیشگی ام رفتم. به سمت آب برگشتم و آن را بستم.سرفه ای کردم 

 :کشیدم؛در حالی که نوک آن را می خاراندم و گفتم

 .من زودتر می رم که به رها اینا خبر خوش رو بدم_

ای آرام گفت.از چشمم دور نماند و باز هم چشم غره ای "باشه"لبخندی موزیانه بر لب هایِ مهران نشست و 

و از  ی بگوید "آخ"تی به پهلویش زدم و همین باعث شد به او رفتم. درحالی که از کنارش می گذشتم،مش

 .درد خم شود

با استرس دکمه یِ باز شدن در را فشردم؛همزمان با باز شدن در نفسی عمیق کشیدم و با قدم هایِ آرام از در 

خارج شدم.با دیدن رها لبخندی رویِ لب هایم نشست.چشم چرخاندم و با دیدنِ افرادی که آنجا بودند ، 

.رها نگران رویِ صندلی نشسته  ی پوفی کشیدم. همه یِ آن ها به کنار، دیدنِ بهنام عصبی ترم می کردعصب

بود و مدام از استرس با پاهایش بر رویِ زمین ضرب گرفته بود. دست هایش را مشت کرده بود و به زیرِ چانه 

ام و به او زل زده ام ، با یک  .کمی بعد نگاهش به سمتم چرخید وقتی دید بی حرکت ایستاده اش گرفته بود

حرکت سریع از رویِ صندلی بلند شد و با حالت دو به سمتم آمد.آنقدر تند این کار را انجام داد که لحظه ای 

پاهایش لیز خورد و نزدیک بود بیفتد. ترسیده قدمی به جلو برداشتم، اما باز هم پشیمان شدم .خوشبختانه 

 .مانع افتادنش شودرها توانست خودش را کنترل کند و 

 :کمی بعد که به من رسید،درحالی که مردمک چشمانش می لرزید به من زل زد و گفت

 دخترم کجاست!؟_

کمی خیره نگاهش کردم؛مردمک چشم هایش می لرزید و همین باعث لرزش قلبم می شد. آنقدر دوستش 

خودم را کنترل کنم و به  داشتم که حتی طاقت یک دقیقه ناراحتی اش را نداشتم! کمی بعد سعی کردم

سوالش پاسخ دهم تا از نگرانی بیرون آید؛ برایِ همین تک سرفه ای کردم.لبخندی محو زدم و در همان حال 

 :گفتم

 .بهتره...خوشبختانه تونستیم عمل رو به خوبی و خوشی به پایان برسونیم_

لی به سمت مادر و پدرش رفت و جمله کافی بود...رها چنان جیغی کشید که ترسیدم! با خوشحا گفتن این 

.آنقدر خوشحال بود که فراموش کرده بود کجا هست! لبخندی از خوشحالی اش  هردویشان را در آغوش گرفت



 
 
 

 
117www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 . بر لب هایم نشست

بی توجه به نگاه های خیره ی بهنام،با قدم هایی بلند به سمتم آمد.روبه رویم ایستاد و بدون حرف ،خیره ی 

 . ...   زیبای پر از اشکش،خیلی حرف ها نهفته بود.تشکر،مهربانی،ذوق و شوقچشمانم شد. در چشمان 

به قدری نگاهش صاف و زیبا بود که لبخند چشمانش را با تمام وجودم حس می کردم! لحظه ها ایستاده 

 .بودند و من در قهوه ی نگاهش غرق شده بودم

 :لبخند زیبایی روی لب هایش نشست

 !سر قولت موندی_

 :ای ابرویم را باال انداختم و گفتمیک ت

 مگه قرار بود نمونم؟_

 :شانه ای باال انداخت و خندید

 ... به خودت اطمینان نداشتی_

 :غلیظ تر شد قطره ای اشک از چشمانش چکید و خنده اش

 ...من که همون اول گفتم اعتماد دارم بهت_

 :مکثی کرد و ادامه داد

 !آقای دکتر_

اشتم. خنده های پر از شیطنتش خستگی ام را در می کرد. خندیدم و بی حرف شیطنت نگاهش را دوست د

به شیطنتی که در چشمانش می رقصید،خیره شدم. این زن تمام آن چیزی بود که من از زندگی می خواستم! 

 !دلبرانه هایش تمامی نداشت؛درست مثل آن نسیم خنک بهاری،طبق طبق حس خوب منتقل می کرد

 :خجالت زده شد گویا! سر به زیر انداخت و با همان لبخندش زمزمه کرداز نگاه خیره ام 

 !این جوری نگام نکن_

دلم می خواست قهقهه بزنم از خوشی! هنوز هم مثل آن روزها،خجالت می کشید وقتی عاشقانه نگاهش می 

...اصال هوایی که کردم! و چه زیبا تر از این؟! این لبخند ها و خجالت های بکرش را باید قاب طال می گرفتم

 !رها در آن نفس می کشید را باید بوسه باران می کردم... رهای من ستودنی بود
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 :خنده ی باال آمده تا پشت لبم را قورت دادم و گفتم

 چه جوری؟_

سرش را بلند کرد و بی حرف خیره ی چشمانم شد. زمان و مکان را گم می کردم وقتی این گونه نگاهم می 

شد؟ عشق بود یا دیوانگی؟ مجنون هم حال من را داشت وقتی لیلی اش نگاهش می کرد...مرا چه می 

کرد؟مجنون هم مثل من بود؟دنیایش می خندید وقتی لیلی اش لبخند می زد؟ مجنون هم مثل من دانه به 

دانه ی موهای لیلی اش را شعر می کرد؟ جان می داد برای صدای خنده هایش؟ تک به تک صدای نفس 

 شمرد؟ هایش را می

 !امان از عاشقی!امان از دیوانگی

نا خودآگاه لبخندی رو لب هایم شکل گرفت؛تا لبخند زدم،رها آهسته خندید.این زن با خنده هایش قصد 

 دیوانه کردنم را داشت؟چه می کرد با من؟با دلم؟

** 

را می شناختم! تمام زخم هایم  آرمان خیره ی چهره ی پر از لبخندم بود.این نگاهش را می شناختم؛مرحم

  !آرمان زمانی تمام امید و آرزویم بود.لبخند که می زد، شاپرک ها در دلم به رقص در می آمدند

 :با صدای طعنه آمیز بهنام، رشته ی نگاهمان پاره شد

 دل و قلوه دادنتون تموم نشد؟_

  .پوزخند گوشه ی لبش،منزجرم می کرد

را به هم پیوند داده بود. تا آمدم حرفی بزنم، آرمان چشمانش  نگاهم به آرمان افتاد که اخم عمیقی ابروهایش

 :را باز و بسته کرد و به مهران که به سمت ما می آمد اشاره کرد

 .مهران برات وضعیت بهارو توضیح می ده_

 .مطمئن بودم اگر بروم،بحث شدیدی بین آرمان و بهنام پیش می آمد

 :سرم تند تند تکان دادم و گفتم

 !بده خودت توضیح_

 :آرمان لبخندی زد و رو به مهران که متعجب کنارمان ایستاده بود،گفت
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 .مهران برای رها وضعیت بهارو توضیح بده_

مهران ابرویی باال انداخت و سؤالی نگاهم کرد. متلمس نگاهش کردم و با چشم و ابرو به بهنام اشاره کردم. 

 :مهران سریع متوجه وضعیت قرمز شد و رو به آرمان گفت

 ..تو هم برو اتاق دکتر عبدی؛گفته بودن بعد عمل بری پیششون باشه من توضیح می دم_

 :آرمان دوباره اخم کرد و گفت

 .باشه حاال،می رم_

 :مهران بازوی آرمان را گرفت و گفت

 .نه!نمی شه،االن باید بری_

اد...با انزجار نگاهی به بهنام آرزو که با یکی از پرستار ها غرق صحبت بود، به سمتمان آمد و کنار آرمان ایست

 :انداخت و گفت

  !رها،آرمان!بیاید بریم ناهار مهمون من_

 :با دست به بهنام اشاره کرد و بدون خجالت گفت

 پیش ایشون ایستادید که اشتهاتون کور بشه؟_

 . مهران بالفاصله قهقهه سر داد

 :بهنام اخمی کرد و تا لب باز کرد حرفی بزند ،سریع گفتم

 !که!حال بهار خوبه.می تونی بری دیدی_

 :آرزو هم دست آرمان را گرفت و کشید؛رو به من گفت

 .رها دم در منتظرتیم.آقا مهران هم باهامون میاد...وضعیت بهارو برات توضیح می دن_

 :با تعجب گفتم

 .آخه هنوز بهارو ندیدم_

 :آرزو کالفه گفت

 !فعال نمی تونی ببینیش...زود بیا_
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کردم که سری تکان داد. به پشت سرم نگاه کردم که همه رفته بودند.فقط من و بهنام مانده به مهران نگاه 

 :بودیم.کیفم را از روی صندلی کنار دیوار برداشتم و رو به مهران گفتم

 کی می تونم بهارو ببینم؟_

 :مهران لبخندی زد و گفت

 .آرمان می گه بهتون_

 :بهنام عصبی و کالفه گفت

 .حرف بزنمرها باید باهات _

 :بدون این که نگاهش کنم، گفتم

 .من با شما حرفی ندارم_

 :رو به مهران گفتم

 .بریم آقا مهران_

برگشتم بروم که با حسِ کشیده شدن کیفم، متعجب برگشتم؛ با دیدن بهنام که کیفم را گرفته بود، عصبی 

را رها کرد. از تعجب چشم هایم نگاهش کردم...دقایقی بعد،کیفم  شدم.بدونِ این که چیزی بگویم با حرص 

درشت شده بود! چشم چرخاندم؛ با دیدنِ دستی دیگر که باحرص دست هایِ بهنام را می فشرد. نگاهم را به 

را   سمت صاحب دست چرخاندم؛ با دیدنِ آرمان که اخمی بر رویِ پیشانی اش بود و با حرص دست هایِ بهنام

.هم ترسیده بودم، هم ذوق داشتم! می ترسیدم؛ بهنام  ایم نشستدر دست گرفته بود... لبخندی محو بر لب ه

 .تالفی کردن را خوب بلد بود؛ یک کینه ای به تمام معنا! ذوق داشتم چون حمایت گری همچون آرمان داشتم

 !نمی دانستم به کدام حس رسیدگی کنم؛ ترس یا ذوق؟

بد. وقتی توانستم کامل حسم را کنترل کنم، به کمی بزاق دهانم را قورت دادم تا کمی این دو دلی ام فرو بخوا

 :سمت آرمان رفتم و با صدایی آرام گفتم

 ...آرمان ولش کن_

همان طور با ابروهایِ در هم گره خورده به او زل زده بود؛ وقتی صدایم را شنید به سمتم برگشت. کمی   آرمان

 : بعد دست هایش را رها کرد و پوفی گفت.جلوتر راه رفت و گفت

 .ن می رم،شمام زود بیایدم_
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 .به پدر،مادر من و بهنام که حاال منتظر دیدن بهارکم بودند، برایِ احترام سری تکان داد و رفت

با کشیده شدن دوباره یِ دستم، برگشتم؛ با دیدنِ آرزو نفسی آسوده کشیدم. همان طور مرا می کشید و من 

نگاه کردن به پدر و مادرم را هم نداشتم! تنها  هم بدون هیچ حرفی مبهوت بودم. آنقدر مبهوت که فرصت

 :صدایِ بهنام به گوشم رسید که گفت

 "!تالفی کننده یِ خوبی هستم،مراقب آقا آرمانت باش"_

همین باعث آشفته شدن من شد و بیشتر از قبل متعجب شدم! آنقدر متعجب بودم که نمی دانم با کشیده 

 !کجا رسیدم؟ شدن دستم توسط آرزو ، از کجا گذشتم و به

چرخاندم؛با حرکت   چشم چرخاندم؛ با دیدنِ کافه ای که در آن بودیم چند برابر متعجب شدم. دوباره چشم

همه چی شدم. آرزو دستم را  صندلیِ روبرویش اشاره می کرد، تازه به خودم آمدم و متوجه دست آرمان که به 

الش رفتم. آرمان پیراهن سفید رنگش هنوز هم بر تنش رها کرد؛ جلوتر از من به راه افتاد.آهی کشیدم و به دنب

بود. مردِ جذابِ من حتی با این پیراهن سفید رنگ هم جذاب بود! کمی لبم را تر کردم و به باقی مردم که در 

کافه بودند چشم دوختم. همان طور به افرادی که درحالِ گفتگو با هم بودند، نگاه می کردم که صدایِ آرمان 

 :دبه گوشم رسی

 !چندسال باید آتل ببنده؟_

 :به سمتِ آرمان برگشتم،خیره یِ مهران بود؛مهران آهی کشید و گفت

سال  ۰خب داداش، همون طور که خودت می دونی، بستگی به جوش خوردنِ گردنش داره؛ ممکنه _

 .باشه...شاید هم دوسال

 !مل کند؟آه از نهادم بلند شد. دخترکم چگونه می توانست دوسال این سختی را تح

 :مهران سرفه ای کرد و گفت

 !دی؟ حاال چرا خودت بهش توضیح نمی_

 :به سمتم چرخید و در همان حال گفت  با این حرفش نگاه آرمان

 !دلش رو ندارم_

  !با این حرفش نگاهم را به او دوختم. کاش این مرد از دوباره برایِ من می شد؛ متعلق به منِ لیلی

را پایین انداختم. سکوتِ خاصی بین ما چهار نفر برقرار شد؛ گویا همه در شوک دوباره آهی کشیدم و سرم  

 :حرف آرمان بودند! با صدایِ آرزو همگی به سمتش برگشتیم
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 !این بهنام چه قدر رو مخه_

 .متعجب از این حرفش،سرم را باال آوردم که با آرمان چشم در چشم شدیم

یش را به یک دیگر فشرد و کم کم اخم هایش در هم رفت. به یک دیگر خیره شده بودیم. کمی بعد لب ها

چشم هایم به سمت دست هایِ مردانه اش که از عصبانیت بیش از حد مشت شده بود، رفت. دستی به 

 :به سمت آرزو برگشتم و تنها با لبخندی گفتم روسری ام کشیدم و آن را جلوتر کشیدم. 

 ... شخصیتش از اول همین جوری بود؛ تلخ و_

لب هایش را در دهانش فرو برده بود و درحال کندن پوستِ لب  باره چشم هایم به سمت آرمان چرخید؛ دو

 .هایش بود

سرم را پایین انداختم و ادامه ندادم. آرزو که سکوتم را دید، دستش را رویِ دستم قرار داد و از روی کنجکاوی 

 :پرسید

 خب بقیه ش چی...؟_

 :در دهانش ماند با صدایِ بلند آرمان، آرزو حرف

 ...بسه انقدر درمورد اون _

چرا؛ اما برایِ لحظه سکوت کرد. رویِ نگاه کردن به او را نداشتم. نمی دانم چرا؛ اما هر نگاهش قلبم را   دانم نمی

کردم که چشم هایش از زمین لرزه هم بدتر است! زلزله  انداخت. گاهی اوقات به این فکر می  بدجور به لرزه می

ین را به لرزه در می آورد، اما چشم هایِ آرمان تمام روح و جسمم را به لرزه در می آورد. باصدایِ تنها زم

گوشی از فکر بیرون آمدم. چشمم را اطراف چرخاندم؛ هر سه نفر به من زل زده بودند. متعجب دستم را در 

 !گوشی ام را خاموش نکرده بودم؟جیبم بردم ... با دیدن شماره یِ خانم خجسته آه از نهادم بلند شد! مگر من 

 :با صدایِ متعجب آرزو که گفت

 !کیه؟_

 :به سمتش برگشتم در حالی از حرص گوشه یِ لبم را می جوییدم، گفتم

 .مشتریم... قرار بود تا آخر این ماه مانتوش رو آماده کنم_

 :آرزو با این حرفم دستش را رویِ دستم گذاشت و گفت
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و کارت رو انجام  روزم وقت داری. مطمئن باش بشینی خونه  ۰۰کل داشتی؛ حرص نخور دختر خوب! تو مش_

 .شه بدی تموم می

دانستم تمام این حرف هایِ آرزو تنها برایِ امید دادن به من است؛ وگرنه چه کسی می  آهی کشیدم.می

 !روز لباس بدوزد؟ ۰۰توانست در 

 :آن بودم؛ که کسی آروم گفت همان طور لب هایم در دهانم بود و من همچنان مشغول جویدن

 !انقدر لبت رو نجو_

متعجب سرم را باال آوردم و به اطراف نگاه کردم. آرزو مشغول بازی با گوشی در دستش بود و مهران هم 

! با این فکر فوری به سمتش برگشتم.  ماند جز آرمان مشغول نوشیدن چایی که در دستش بود. پس کسی نمی

نفسم به شمارش افتاد و قلبم تند تند شروع به تپیدن کرد. با حسِ گرمایی روی  با دیدنِ نگاه زیرکانه اش

گونه هایم، دست هایم را رویِ آن قرار دادم؛ گرم بود... از گرمایِ تابستان هم گرم تر! مطمئن بودم قرمز شده 

 !است

مه جا تاریک شود و من توانستم. دوست داشتم ه  از نگاه خیره اش، اما نمی  سعی داشتم خودم را پنهان کنم

 !در دیدشان نباشم. چرا هنوز هم این گونه رفتار می کرد؟

 !او که می دانست که نه من مال او هستم و نه او مال من

توانستم  کرد؟ چرا قلب بی قرارِ مرا از قبل بی قرار تر می کرد؟ چگونه می پس چرا همیشه این گونه رفتار می

 !او بفهمانم که این همه بی تابی بس است؛ به خودت بیا قلبِ بی قرارم را آرام کنم و به

آرزو بلند شد و همین فرصتی مناسب برایِ منی بود که دوست داشتم هرچه زودتر از آنجا دور شوم! آرزو 

 :متعجب به من زل زد و گفت

 !رم دستشویی تو چرا بلند شدی؟ من می_

رفی سرِ جایم نشستم.صدایِ خنده ها خجالتم را با این حرفش خجل سرم را پایین انداختم و بدون هیچ ح 

 .بیشتر از قبل می کرد

** 

نگاه کردم؛ خیلی زیبا شده بود! با یاد آوری خانم خجسته که بدون   بعد از اتمام دوخت لباس بار دیگر به آن

 درک کردن موقعیتم، لباسش را به کسی دیگر سپرد و کلی هم بی احترامی کرد،نفس پر حرصی کشیدم؛ من

 .  در مقابل بی احترامی هایش چاره ای جز شرمندگی و شرمنده بودن نداشتم

لبم را تر کردم سرم را پایین انداختم و مشغول ادامه یِ دکمه زدن شدم. عینکم برای بار دوم پایین آمد. 
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 عصبی دستم را به سمتِ عینک بردم و این بار سفت تر به چشم هایم فشردم. محوِ لباس بودم که صدایِ

آمد. سرم را باال آوردم با دیدنِ آتلی که بر گردنش بود، ناراحت سرم را به زیر انداختم. او دخترکم  دخترکم

آتل بسته بودند، همانند گنجشکی بود که در قفس  سالگی که به گردنش  ۷دخترکِ زیبایم در سن  بود؛ 

که دوست دارد را انجام دهد! با وجود زندانی شده باشد؛ نه می توانست بازی دلخواهش را کند و نه کارهایی 

 .تمامِ درگیری هایم لبخندی بر رویِ لب هایم نشاندم و به او خیره شدم

دخترکم دستی به گردنش کشید و مدام آن را می خاراند. در این دوماه به شدت گوشه گیر شده بود؛ حق هم 

 .داشت! من خودم را مقصرِ تمامی این اتفاقات می دانستم

راغِ گلویِ بدبختم آمد اما خیلی سریع تر از ترکیدن بغضم و فرو ریختن اشک هایم، آن را قورت بغضی به س

 .دادم

 :با صدایی که سعی داشتم نلرزد گفتم

 !شده دختر مامان؟ چی_

 :بهار در حالی مدام گردنش را می خاراند گفت

 .مامان فکر کنم مورچه رفته تو بدنم_

ارِ کوچکش همیشه لبخند را بر رویِ لب هایم می آورد. گوشه یِ لبم را به دندان خنده ام گرفته بود. با این افک

 :گرفتم و درحالی که سعی در کنترل خنده ام داشتم رو به او گفتم

 !مورچه هایِ بد_

 :دوباره اخمی ساختگی کردم و گفتم

 .زنمشون تو برو نقاشیت رو بکش خودم میام می_

چنان  توانستم آن او را از این فکر و خیال ها دور کنم. هر چند نمی همیشه با این حرف هایم سعی داشتم

 .موفق باشم؛ اما در همین حد هم خیلی خوب بود

 .با این حرفم لبخندی زد سری تکان داد و بدون هیچ حرفی به سمت اتاقش رفت

 !مه نشستن هادوباره اخمی بر رویِ پیشانی ام و بغضی در گلویم نشست. اصالً خسته نمی شدند از این ه

دوباره نگاهم را به لباس در دستم دوختم. دیگر با دیدنِ دخترکم دلم هم به کار نمی رفت. با افسوس و حرص 

پارچه، حسی تازگی به من   لباس را رویِ میز و سرم را هم رویِ آن لباس قرار دادم. همیشه با بویِ تازه یِ

یدن. شدیداً نیاز به یک زندگی تازه داشتم؛ زندگی که شروع کردم به تند نفس کش  داد. برای همین دست می
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 .مرا از این آزار ذهنی دور کند

پر حرص نفس حبس شده ام را بیرون دادم و بیشتر در لباس فرو رفتم. کمی بعد چشم هایم را بستم. همه جا 

ه خواب شد! مدت ها بود ک تاریک بود و من چقدر آرام بودم! گاهی اوقات این تاریکی خیلی خوب می

 !نداشتم...خواب به چشم هایم نمی آمد

همان طور که سرم رویِ میز بود لبِ پایینم را بر رویِ لبِ باالیی ام قرار دادم.دوهفته ای می شد که آرمان را 

 !ندیده بودم. آرزو را می دیدم اما دیدنِ آرمان بسیار سخت شده بود

دت گرفتار شده بودم... سرم را پایین می آوردم به آرمان از نو دوباره آهی کشیدم... چقدر دلتنگش بودم! به ش

بهار جلویم ظاهر می شد...کمی بعد برایِ رهایی از فکرها سرم را باال آوردم و   فکر می کردم، باال می آوردم

مشغول کار شدم. خواستم سوزن را در لباس فرو ببرم که با انگشتم برخورد کرد. با سوزش دستم سریع سوزن 

 !کردم و انگشتم را دردستم گرفتم بلکه خونش این گونه بند بیاید.دلم عجیب شور می زدرا رها 

** 

با تیری که سرم کشید کالفه برگه یِ در دستم را رویِ میز پرت کردم.این چند روز به جایِ مهران شیفت 

توانستم خانه بودم؛ برایِ همین به شدت بی خوابی گرفته بودم. خداروشکر که امشب می آمد و من هم می 

 .را نشان می داد ۹:۱۱بروم و یک دلِ سیر بخوابم.نفسی عمیق کشیدم و به ساعت مچی ام نگاه کردم...ساعت 

سرفه ای کردم ؛ به آرامی از رویِ صندلی بلند شدم و به سمت لباس هایم رفتم. بعد از تعویض لباس، فوری از 

ها خواستم به سمت خروجی بروم که چشمم به خانم اتاق خارج شدم.بعد از تکان دادنِ سری برایِ پرستار

سعیدی خورد. ترسیده مرا نگاه می کرد! اولش اخمی کردم و بعدش سری هم برای او تکان دادم. بعد از آن 

اتفاقی که در اتاق عمل افتاده بود، دیگر جرئت نداشت به من نگاه کند و اگر هم نگاه می کرد با ترس بود! 

او را به شدت سرزنش کرده بودم؛ اما این کار باعث شد تا کمی به خودش بیاید. چه چون بعد از آن اتفاق 

دلیلی داشت یک پرستار انقدر سطحِ مسئولیت پذیری اش پایین باشد؟! بیخیال شانه ای باال انداختم و 

بود.متعجب خواستم بروم که در باز شد و چند پرستار و زنی که به همراه برانکارد می دوید.گریه اش جان سوز 

 :به من گفت ایستادم که یکی از پرستارها رو 

آقای دکتر. گویا ایشون حمله عصبی بهشون دست داده و از حال رفتن... خواهشاً یه نگاهی بهشون   سالم_

 .بندازید

کالفه و پرحرص آهی کشیدم و سری تکان دادم. فوری کیفم را باز کردم و وسایل مورد نیاز را بیرون آوردم. 

 :تش خیلی هم بد نبود! دستی پشت گردنم کشیدم و درهمان حال گفتموضعی

 .شما ها ببریدش اتاق، منم زود خودم رو می رسونم_
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 :می کرد برگشتم و گفتم به سمت زنی که مدام گریه و خواهش 

 .شماهم نگران هیچی نباشید ایشون فقط از حال رفتن_

اینکه فرصت زدن حرفی را به آن ها بدهم به تندی به سمت گریه اش بند نیامد اما سری تکان داد.بدون  زن 

 !اتاقم رفتم ؛ مدام حرص خوردم از شانسی که من داشتم

بعد از اینکه دارویی برایِ بیمار تزریق کردم، به زنی که حاال فهمیده بورم همسرِ بیمار بود. فوری از اتاق بیرون 

م و دست هایم را در جیب های پیراهن سفید رنگم فرو . آهی از خستگی بیش از حد کشید آمدم و در را بستم

بردم.سرم را پایین انداخته بودم و راه می رفتم که با خوردن چیزی به صورتم نتوانستم خودم را کنترل کنم و 

رویِ صورتم گذاشتم و دیگری را رویِ  به رویِ زمین افتادم.همانطور که زمین افتاده بودم یکی از دست هایم 

ی دیدم کامل شد سرم را باال آوردم با دیدنِ بهنامی که با صورتی قرمز شده به من زل زده بود، زمین. وقت

 !متعجب شدم! او چه می خواست؟ چرا شبیه به شخصی بود که ساعت ها گریه کرده است؟

به سمتش رفتم و همان طور که دستم را  به سختی بلند شدم و وقتی توانستم خودم را کنترل کنم،عصبی 

 :یِ صورتم گرفته بودم گفتمرو

 ...این کارت چه معنی_

هنوز حرفم کامل نشده بود که مشت بعدی به سمتِ دیگر صورتم خورد اما اینبار توانستم خودم را کنترل کنم 

تا نیوفتم.عصبی شدم؛ نه حرفی می زد و نه دلیلی می آورد. تنها اینگونه حمله ور می شد.با همان عصبانیتم 

یقه یِ پیراهنِ مشکی رنگش را در دستم گرفتم و او را جلو کشیدم...صدایِ افرادی که به  به سمتش رفتم و

 :اما اهمیتی ندادم و از الی دندان های کلید شده ام گفتم دورمان جمع شده بودند می آمد 

 !می ریم بیرون تا من بفهمم دردت چیه_

متعجب تر شدم از آنکه او همانطور به همراهم این را گفتم و او را به همراه خودم به سمت خروجی کشاندم. 

 .کشیده می شد و هیچ مخالفتی نمی کرد

وقتی به حیاط رسیدیم، او را به سمتِ دیگری پرت کردم که نتوانست خودش را کنترل کند و تلو تلو خوران 

 :ود، گفتمبه عقب رفت.هوا کم کم سرد شده بود؛بهنام تند تند نفس می کشید.با صدایی که نسبتاً بلند ب

 !کار می کنی؟ اینجا چی_

بهنام چیزی نگفت و تنها با پوزخندی که مرا آزار می داد، به من زل زده بود.عصبی شده بودم از مردی که 

 !رهایم را گرفته بود... از مردی که رهایم سال ها برایِ او بود
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بدون اینکه حرکتی کند همانجا  عصبی با گام هایِ بلند به سمتش رفتم و مشتی حوالیِ صورتش کردم، اما او

ایستاد و باز هم با همان پوزخند به من زل زد. نتوانستم خودم را کنترل کنم و مشت بعدی را به همان قسمت 

زدم اینبار آنقدر محکم بود که نتوانست خودش را کنترل کند و زمین افتاد.یقه یِ پیراهنش را گرفته بودم و 

هنم را بگیرد به شدت درگیر شده بودیم، گاهی اوقات من رویِ او قرارمی همین باعث شد او هم یقه یِ پیرا

گرفتم و گاهی اوقات هم او رویِ من! کنترلی رو رفتار و حرف هایم نداشتم و به شدت از او عصبی بودم. با 

 :صدایی که به خاطر عصبانیتم خشمگین شده بود،گفتم

 ...این همه مدت رهایِ من تو چنگت بود؛ اینم تالفیش_

مشت بعدی به صورتش خواباندم.این بار بهنام هیچ حرکتی نکرد! متعجب از رویش بلند شدم اما او همانطور 

 :که دراز کشیده بود نگاهش را به آسمان دوخت و گفت

 !رهایِ تو همیشه رهایِ تو بود.هیچ وقت رهایِ من نشد_

 :متعجب با حرفش، نسبتاً فریاد زدم و گفتم

 !گی؟ چی می_

 :همانطور که به آسمان زل زده بود آهی کشید و گفتبهنام 

 !اون همیشه عاشق تو بود_

  !؛ گویا قدرت تکلمم را از دست داده بودم متعجب بودم و نمی توانستم چیزی بگویم

بهنام که سکوتم را دید به سمتم برگشت.او همان بهنام قبلی نبود؛ این بهنام خیلی با بهنامی که در این مدت 

 .ه بودم، فرق داشت.صداقت در کالمش را به وضوح حس می کردمکم/ شناخت

 .؛ چیزی نداشتم بگویم بهنام پوزخندی زد. سرم را پایین انداختم

 :بهنام خش دار گفت

 !کنه؟ همیشه دوستش داشتم؛ اما چه فایده داره دوست داشتنِ کسی که حتی بهت فکر هم نمی_

اورم. با دیدن چشم هایِ پر از اشکش قلبم هزار تکه شد.من صدایش لرزید و همین باعث شد سرم را باال بی

 .این مرد را می شناختم...خیلی خوب هم می شناختم

 !...سال پیش بود ۹مردِ رو به رویِ من، همان منِ 

 !سال پیش بود ۹ی  بهنامِ شکسته و پر بغضِ رو به رویم، آرمانِ زمینِ خورده
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 .قلبم تکرارِ من را باور داشت

کرد؛ آخر چنین چیزی غیر ممکن بود! رهای من، آدمِ این  در باورِ حرف هایش سخت مقاومت میاما عقلم 

شد؟! رها و  کارها نبود. امکان نداشت وقتی اسم بهنام در شناسنامه اش است، فکرش پیِ من باشد! مگر می

 !تر تر از این حرف ها بود؛ خیلی پاک چنین خیانتِ بزرگی؟! رها پاک

ی پیراهنش را گرفتم و بلندش کردم.از بین دندان های کلید شده  به سمت بهنام رفتم؛ یقهعصبی و پرخاشگر 

 :ام غریدم

 !آب بکش دهن کثیفت رو! رها اهل خیانت نیست! این دروغات رو ببر پیش یه احمقی که رها رو نشناسه_

را به نقطه ی نامعلومی  کرد. لحظه ای بعد، پوزخندی زد و رو گرفت. نگاهش بهنام بی حرکت و مات نگاهم می

 :دوخت و زمزمه کرد

 ...شایدم عاشق همین حمایت های تو شد_

مبهوت پلک زدم. بهنام اخمی کرد و نگاهش را بی حواس روی اجزای صورتم چرخاند. طوری که انگار نگاهش 

 :ال رفترویِ من بود و فکرش جای دیگر! در آخر با همان اخم، نگاهش روی چشمانم ثابت ماند و صدایش با

 !آره...آره اون عاشق حمایت های تو شد. منم عاشق اون بی محلی هاش_

 :در صورتم با بیچارگی داد زد

 .تقصیر توی لعنتی بود که به اینجا رسیدیم_

لرزید و به زور سر پا بود! درست مثل  اخم هایم را در هم کشیدم و بی حرف نگاهش کردم؛ لب هایش می

داد! با  مستِ رها بود...مستِ خاطره هایی که حضور رها در میانشان جوالن می که مست باشد؛ شایدم هم این

 . هایم مشت شدند این افکار رگ گردنم برجسته و دست

بهنام دست هایم را که حاال شل شده بودند، از یقه اش کنار زد و روی نیمکتِ کنارمان نشست. چرخیدم و بی 

 :ت و با بغض نالیدهایش گرف حرف خیره اش شدم. سرش را در دست

خاطر حماقتم از  آوردم... به که از باباش بخرمش، باید دلش رو به دست می نه... تقصیر خودم بود! به جای این_

 !دستش دادم
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مات ماندم! خریدن؟! مگر رهای من کاال بود؟! قلبم با درد آمد و نفس هایم تند شد. پس...پس رها به خواستِ 

طور  ِ رهایم آورده بودند؟ چه خواستِ خودش ترکم نکرده بود! چه بالیی سرِ زندگیخودش ازدواج نکرده بود! به 

 !طاقت آورده بود میان این همه ظلم؟

 :دوباره صدای ناالنِ بهنام به گوشم رسید

 ...اصالً... اصالً تقصیر خودش بود_

 :سرش را باال آورد و با نفرت نگاهم کرد

 ...اگه اون انقدر سرد نبود... اگه_

 :گشت اشاره اش را به سمتم گرفت و داد زدان

 ...شدم بیوفتم به جونش اگه انقدر عاشقِ توی لعنتی نبود منم سگ نمی_

 :قطره ای اشک از چشمش چکید و او پربغض داد زد

 ...شد ی گوششم پاره نمی اون وقت پرده_

 :دستش را در موهایش فرو برد و نالید

 ...شد بهار مریض نمی_

 :قطره ای دیگر

 !برید رها ازم نمی_

 طور دوام آورده بود؟ سال را چه ۹شنیدم؟ دیگر چه بالیی مانده بود که سرِ رها نیاورده باشند؟ رها این  چه می

ِ بهنام رفتم؛ یقه اش را چنگ زدم  شدند. به سمت عصبانیتم به اوج رسیده بود و نفس هایم هر لحظه تند تر می

شود! بی هوا مشتی به صورتش کوبیدم. با دست  م دود بلند میهای کردم از گوش و بلندش کردم. حس می

دیگرم یقه اش را محکم چسبیده بودم که نیوفتد؛ خیلی کارها با او داشتم! از دماغش خون جاری شد و من با 

 :عصبانیت خندیدم. دیوانگی که شاخ و دم نداشت! من دیوانه شده بودم! غریدم

 !خریدیش، آره؟ که از پدرش_

که اجازه ی حرف زدن بدهم، مشت دیگری  تش را زیر دماغش کشید و خون را پاک کرد. بدون اینبهنام دس

 :روی صورتش نشاندم
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 !که سگ شدی براش، آره؟_

 :بغضی در گلویم نشست و دوباره مشتی روی صورتِ آش و الشش زدم

 !شرف، آره؟ ی گوشش پاره شد بی که پرده_

 :مشتی دیگر

 !، آره؟که باعث مریضیِ بهار تویی_

 :بی حال دستش را باال آورد

 .چیز خبر داشت از پدرش بپرس! اون از همه_

 :مچ دستش را گرفتم و دندان روی هم ساییدم

 !که دست روش بلند کردی، آره؟_

کشتم قطعاً! مشتم را بلند  دستش را پیچاندم و با لذت به صدای ناله اش گوش سپردم. من این مرد را می

روی صورت بهنام فرود بیاید، دستی مشتم را در هوا گرفت. با عصبانیت چرخیدم که  که کردم؛ قبل از این

 :مهران را دیدم. هراسان گفت

 !چته پسر خوب؟ آش و الشش کردی که! آروم باش_

 :با اخم گفتم

 !تو دخالت نکن_

 :نام با تنفر گفتمهران بی توجه به حرفِ من، دستم را که روی یقه ی بهنام بود، به شدت کنار زد و رو به به

 !توهم گورت رو گم کن_

 :دوباره به سمتِ بهنام خیز برداشتم که مهران لباسم را چنگ زد و رو به بهنام داد زد

 !گم  دِ برو می_

 .که چیزی بگویم، با قدم هایی لرزان و شانه ای خمیده دور شد بهنام دستی زیر دماغش کشید و قبل از این

 :گفتم دست مهران را پس زدم و عصبی
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 گم دخالت نکن؟ مگه نمی_

مهران سری با تاسف تکان داد و رو به پرستار ها و چند نفر دیگری که با تعجب دورمان جمع شده بودند، داد 

 :زد

 !کنم کنید؟ فیلم تموم شد! بفرمایید خواهش می چیه نگاه می_

 :گفت کرد بلند نشود، مردم که پراکنده شدند، مهران با صدایی که به زور سعی می

بردیمش بیابونی جایی، دک و  دادی می کنی؟ وسطِ بیمارستان آخه؟ یه خبر می کار می فهمی داری چی می_

 .پوزش رو میاوردیم پایین

خنده ام گرفته بود. مهران همیشه پایه ی همه ی کارهایم بود؛ بدون هیچ اعتراض یا سؤالی! با همان جدیت 

 :گفت

 !کنیم؟ کلی هم شاهد داره کار نخند! االن بره شکایت کنه چی_

 :دستی به گردنم کشیدم

 !کنه نمی_

 :تا لب باز کرد اعتراض کند، با چشم های ریز شده، مشتم را جلوی صورتش نگه داشتم و اخطار گونه گفتم

 !مهران_

 :با تعجب خیره ی مشتم شد

 نَرمِشِت رو بهنام بود تمرین اصلیت رو من؟_

 :خنده ام را قورت دادم و گفتم

 .نمک نریز مهران_

 :مهران با تردید نگاهم کرد. سرم را تکان دادم و گفتم

 شده باز؟ خب؟ چی_

 :مهران دم عمیقی گرفت و گفت

 چی شنیدی آرمان؟_
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 :صدای بهنام در سرم اکو شد

 "... که از باباش بخرمش به جای این"_

 "...عاشق حمایت های تو شد "

 "...اگه انقدر سرد نبود"

 "...نبوداگه عاشق تو "

 "... شدم بیوفتم به جونش سگ نمی"

 "...شد پرده ی گوشش پاره نمی"

 "...پرده ی گوشش"

 :چنگی به گلویم زدم

 !من باید با رها حرف بزنم مهران_

 :مهران با نگرانی گفت

 شنیدی که انقدر به هم ریختی؟  چته آرمان؟ چی_

 :اخمی کردم و بی توجه تکرار کردم

 .ف بزنمباید...باید باهاش حر_

صدای زنگ موبایل مهران، مانع پرسیدنِ سؤال های دیگر شد. مهران پاسخ داد و من بی توجه، به سمت 

 . ورودی ساختمان به راه افتادم

شدم! وضعیت بیمار  زدم؛ و همچنین با پدرش! باید از صحت حرف های بهنام مطمئن می باید با رها حرف می

 .توانستم تمرکز کنم ین حالِ پریشانم، نمیکرد؛ مطمئنا با ا را هم مهران چک می

 :سری برای مهران تکان دادم که تماس را قطع کرد و گفت

 ری؟ کجا می_

 :بی حرف نگاهش کردم که موبایلش را باال آورد و تکان داد

 !دکتر فروز فهمیده وسط بیمارستان کشتی گرفتی_
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 .تظارم بوددکتر فروز رئیس بیمارستان بود؛ قطعاً سرزنشی طوالنی در ان

 :کالفه گفتم

 .شه مهران! من باید برم پیشِ رها االن نمی_

 :مهران شانه ای باال انداخت و گفت

 !اول باید بری اتاقِ دکتر_

 :اخمی بین ابروهایم نشست

 !گفتی رفته می_

 :لبخندی زد و گفت

 !من دروغ بلد نیستم که_

 :تر رفت به سمتش خیز برداشتم که قدمی عقب

 .منتظرته داداشدکتر فروز _

چند دقیقه بعد، کیف در دست، جلوی درِ اتاق دکتر فروز بودم. دم عمیقی گرفتم و تقه ای به در زدم. لحظه 

 :ای بعد، صدایش به گوشم رسید

 !بیا تو_

در را باز کردم و وارد اتاق شدم. میز و مبل های قهوه ای رنگش، درست جلوی در بود و طبیعتاً مستقیم با 

 !دهد رو شدم. اخم های درهمش مطمئنم کرد که تا نیمه های شب اجازه ی رفتن نمی دکتر رو به

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 سالم دایی! کارم داشتین؟_

دانستم منتظر توضیح کارم  اخمش عمیق تر شد و به مبل اشاره کرد. سری تکان دادم و روی مبل نشستم. می

 :کرد، گفت صدایی که عصبی بودنش را آشکار میاست؛ ولی بی حرف به او خیره شدم. با 

 !توضیح بده آرمان؛ همه چی رو_

 :اخم هایم را در هم کشیدم
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 !بمونه برای بعد دایی... باید برم_

 :تر شد و صدایش را باال برد اخم هایش عمیق

 !ری تا دلیل این کارات رو نگی، جایی نمی_

 :کالفه و بی حوصله گفتم

 !ث کوچک بودکدوم کارها آخه؟ یه بح_

شد! من آنقدری صبور نبودم که تا فردا برای گرفتن جوابِ  نگاهی به ساعتم انداختم؛ رفته رفته دیر می

 .هایم، صبر کنم سؤال

 :تر گفت دایی از پشت میز بلند شد و روی مبلِ رو به رویم نشست. دستی به ته ریشش کشید و آرام

 فقط یه بحث کوچک؟_

 :ادسری تکان دادم که ادامه د

 زیاد شدن؟ های کوچکت ها بحث چرا این روز_

 :کالفه و بهت زده خندیدم

 دایی؟ چتونه شما؟ مگه بچه م_

 :هایم دوخت اش را به چشم دایی نگاه دقیق و موشکافانه

 خبره آرمان؟ تو بگو! چه_

ل نداشتم. شود، اما وقتِ بحث و جد گیر نمی گونه پی دانستم دایی بی دلیل و ندانسته این که می با این

 :هایم را باز و بسته کردم چشم

 !هیچ خبر_

 :به ساعتم اشاره کردم و گفتم

 .شه دایی! بازپرسی بمونه برای بعد داره دیرم می_

 :پا روی پا انداخت و خونسرد گفت

 !ری؛ تمام کنی، جایی نمی ها رو می تا نگی برای چی این کار_
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 :دستم را مشت کردم و صدایم را کمی باال بردم

 کنی دایی؟ کدوم کار آخه؟ چرا لج می_

 :جلوتر خم شد و جدی گفت

 برای چی بهار توکلی رو بدون هزینه عمل کردی؟_

 :کند. دستم را الی موهایم کشیدم و گفتم فهمیدم که مقدمه چینی می پوزخندی زدم. از اول هم باید می

 .دم شه! بعداً کامل توضیح می واقعاً داره دیرم می_

 :حکم گفتتا ایستادم، م

 !بشین آرمان_

دیدم! نشستم و بی  عصبی نفس عمیقی کشیدم. تحمل سؤال و جواب نداشتم. خصوصاً حاال که باید رها را می

 :مقدمه گفتم

 !بهار توکلی دخترِ رهاست_

 :دایی متعجب پلک زد

 رها؟_

ا شده بود؛ حتی شناخت. دایی اولین کسی بود که با رها آشن سری تکان دادم. دایی رها را خیلی خوب می

 !او راضی کرده بود مادرم را برای خواستگاری،

 :بهت زده و عصبی گفت

 چطوری پیداش کردی؟_

 :به یاد آن روزی که بهار از خانه فرار کرده بود، لبخندی زدم

 !من پیداش نکردم؛ بهار پیدام کرد_

میز خیره شد. سپس نگاهش را به منتظر و مشتاق نگاهم کرد که خالصه ای از دیدارمان را گفتم. متفکر به 

 :من دوخت و با طعنه گفت

 !داشتی هم همسر سابق رها بود های کوچک پس اونی که باهاش بحث_
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 :سری تکان دادم که پرسید

 بعدِ این همه اتفاق؟ چرا؟_

 :به نگاهِ نگرانش لبخندی زدم و غرق در گذشته، گفتم

 یادته اون روزی که رها رفت، چی گفتی؟_

 :کرد؛ ادامه دادم مات نگاهم

 !گفته بودی اون برقی رو که توی نگاهِ رها دیدی فرق داشت_

آن روزی که رها جوابِ منفی داده بود، شکسته و ناالن، خودم را به خانه ی دایی رسانده بودم. من از نامردی 

نالیدم و دایی  می گفت. من از زمین خوردنم گفتم و دایی از عشقی که در نگاهِ رها دیده بود می کردنِ رها می

 .از برگشتنِ رها مطمئن بود

 :دایی دم عمیقی گرفت و لبخند محوی زد

 ی رفتنش هم فرق داشت، آره؟ پس قضیه_

 :سری تکان دادم. دایی پرسید

 چرا پَسِت زده بود؟_

منتظرِ دایی کیفم را برداشتم و ایستادم. در مقابل نگاهِ  داد.  را نشان می ۰۰:۱۱دوباره به ساعتم نگاه کردم که 

 :گفتم

 .زنیم قضیه اش مفصله! باید برم پیش رها...بعداً حرف می_

 :دایی سری تکان داد و ایستاد. دستش را روی شانه ام گذاشت؛ لبخندی زد و مطمئن گفت

 !شه همه چی درست می_

 :چشم هایم را باز و بسته کردم و گفتم

 !امیدوارم_

 :ه سمتش برگشتم. لبخندش را تکرار کرد و گفتدر را که باز کردم، صدایم زد.ایستادم و ب

 !به رها سالم برسون_
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سال  ۹گشتیم به  شد! دوباره برمی گفت؛ همه چیز درست می خندیدم و از اتاق خارج شدم. دایی راست می

شد. حاال که بعد از چندین سال دوری پیدایش کرده بودم،  پیش. روزهای خوشِ کنارِ هم بودنمان تکرار می

گذاشتم. مهم نبود ازدواج کرده بود و بچه داشت؛ مهم این بود که قلبش تنها جای عشقی بود  نهایش نمیابداً ت

 !که به من داشت

** 

عینکم را در آوردم و کش و قوسی به بدنم دادم. مانتو و شلوار خاله میهن آماده بود. بار دیگر مانتو را بررسی 

 !ارزید ام می به بی خوابیکردم و لبخند رضایت بخشی روی لب هایم نشست. 

 :بهارکم کنارم آمد و پچ پچ کنان گفت

 .مامانی پاشو بریم کیک بخوریم_

 :خندیدم و بوسه ای روی گونه اش نشاندم

 تو چرا نخوابیدی؟_

 :را نشان داد و گفت ۴لب برچید و با انگشت هایش  

 !خوابم؛ دیگه خوابم نمیاد روزه همش می ۴_

 .خوابید. آرمان گفته بود استراحت ضروری است ه بود، یک سره میحق داشت؛ از وقتی مرخص شد

 :ایستادم و دستش را گرفتم

 .پس بریم کیک بخوریم_

جا بودند. گویا تازه یادشان افتاده بود نوه ای دارند که به مراقبت و توجه  روز را این ۴پدر و مادرم هم تمام این 

 !نیاز دارد

 :هشان را به ما دوختند. مادرم لبخندی زد و گفتبه هال که رفتیم، پدر و مادرم نگا

 .خسته نباشی دخترم_

ها، به آشپزخانه رفتم. بهار هم بی حرف به دنبال من، به آشپزخانه آمد. از  تشکری کردم و بی توجه به آن

؛ یخچال کیک شکالتی ای را که آرزو برای بهار خریده بود، برداشتم و روی میز گذاشتم. بهار پشت میز نشست

 :دست هایش را به هم کوبید و گفت
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 !خوام مامانی یه تکه بزرگ می_

خندیدم و تکه ای از کیک را در بشقاب گذاشتم و با چنگال جلوی بهار، روی میز گذاشتم. بهار فوری با 

هایش را بست. بلند بلند  چنگال به جان کیک افتاد. کمی از کیک را در دهانش گذاشت و با لذت چشم

 !دخترکم عجیب شبیه من بود... با همان عالیق و سالیقخندیدم؛ 

حال بودم که دخترکم را کنارم داشتم.  دستم را زیر چانه ام چفت کردم و به خوردنش نگاه کردم. خوش

خواستم؟ صدایی از اعماق دلم برخواست که  حال بودم که حال دخترکم خوب بود. دیگر از خدا چه می خوش

ها پیش از دست داده بودم. تنها کاری که از دستم  رد. ولی نه! من آرمان را سالک نام آرمان را زمزمه می

 !اش دعا کنم؛ همین آمد، این بود که برای خوشبختی برمی

 :بهار کیکش را تمام کرد و دستش روی شکمش کشید

 .ممنون مامانی_

 :نشاندمبا دستمال دور دهانش را که شکالتی شده بود پاک کردم و بوسه ای روی سرش 

 .نوش جونت عزیزدل مامان_

 :بشقاب و چنگال را شستم و به سمتش برگشتم

 کار کنیم که عشق مامان خوابش ببره؟ خب حاال چی_

 :متفکر نگاهم کرد و گفت

 .بریم پیشِ مامان بزرگ و بابا بزرگ_

ی سفید رنگم  لبخندی به رویش پاشیدم. دستش را گرفتم و به هال رفتیم. پدر و مادرم روی مبل سه نفره

 :نشسته و مشغول صحبت کردن بودند. تا رو به رویشان نشستیم، بهار گفت

 !غیبت کارِ بدیه_

 :خنده ام را قورت دادم و گفتم

 اِ... این چه حرفیه مامان جان؟_

 :شانه ای باال انداخت و گفت

 ! خاله آرزو گفته بود_
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 :مادرم نگاهم کرد و گفت

 جا؟ آرزو چرا هرروز میاد این_

 :اخمی ابروهایم را به هم پیوند زد

 .تونه بیاد دوستمه مامان! هر وقت دلش خواست می_

 :بار پدرم به حرف آمد این

 سال نبود؟ ۹طور این  چه_

 :اخم هایم غلیظ تر شد

 !کنم نیازی به یاد آوری باشه فکر نمی_

 :بهار میان حرف پرید و حق به جانب گفت

 .شمخاله آرزو قول داده هرروز بیاد پی_

 :اخم هایم را باز کردم و گفتم

 .میاد عزیزم_

 :بهار لبخندی زد؛ بلند شد و به سمت پدرم رفت

 بابا بزرگ فیلم ببینیم؟_

 :پدرم خنده ای کرد و گفت

 .برو بیار_

 . هایش، فیلم دیدن بود را بیاورد. یکی از بهترین تفریح بهار به اتاقش رفت تا سی دیِ فیلمش

 !گرفت از جایم بلند شوم. خواب کم کم چشم هایم را قرض می داد خستگی ام امان نمی

 :مادرم با دلسوزی گفت

 !شه دخترم هات باز نمی کنی. چشم گم بزار کمکت کنم انقدر خسته نشی، قبول نمی می_

 :پدرم پر حرص گفت
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ار کنی، . صدبار گفتم نیازی نیست ک خانم این دختری که تو بزرگ کردی، عمراً اگه به حرف ما گوش کنه_

 شه؟ دم؛ ولی مگه از خر شیطون پیاده می خودم خرجتون رو می

 :اخم هایم را در هم کشیدم و رنجیده گفتم

سال پیش رو یادتون رفت؟ شما نبودید  ۹خاطر حرف شما بود بدبخت شدم، من حرف گوش کن نیستم؟  به_

کرد طالق بگیرم؟ جدیداً  اذیتم میمجبورم کردید با بهنام ازدواج کنم؟ شما نبودید نذاشتید همون اول که 

 شد؟ ش چی سال رو با حرف شما زندگی کردم؛ نتیجه ۰۷ی این  کار شدید! من لحظه به لحظه خیلی فراموش

 :مادرم با نگرانی گفت

 آروم باش!_

 :پدرم با همان اخمش گفت 

 .امون بده دختر! بهنام بد نبود، تو خوشی زد زیرِ دلت_

 :کردبغضی کنج گلویم جا خوش 

من خوشی زد زیرِ دلم؟ کم تحمل کردم؟ کم سوختم و دم نزدم؟ شما پدر منید واقعاً؟ چطور دلتون اومد _

 گید مشکل از من بود؟ بدبختم کنید؟ حاال که با چشم خودتون دیدید بدبخت شدنم رو، بازم می

 صدای بهار بلند شد: 

 !کنم رو پیدا نمی مامان فیلم هارو_

 :عصبانیت و بی توجه به بهار گفت بلند که شدم، پدرم با

هی بدبختم کردید، بدبختم کردید! خودت خودت رو بدبخت کردی رها! انقدر چسبیدی به اون پسره که _

 !افتاد چسبیدی به زندگیت، این اتفاقا نمی بهنام به چشمت نیومد. اگه مثل یه زن واقعی می

 :راه باز کرد. با گریه نالیدمی چشمم چکید و برای قطره های بعدی  قطره اشکی از گوشه

 شما که دیدید من دلم با آرمانه، چرا مجبورم کردید با بهنام ازدواج کنم؟_

 :پدرم به سمتم خیز برداشت و داد زد

 !کنی دلت با آرمانه تو غلط می_ 
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برای ترسیده قدمی به عقب برداشتم که صدای زنگ در بلند شد. احتماالً آرزو بود؛ قرار بود چند ساعت پیش 

هایم را پاک کردم به سمت در رفتم. در را که باز کردم، با  بردن مانتویش بیاید، ولی وقت نکرده بود. اشک

 دیدن قامت آرمان، مات و مبهوت ماندم! این وقت شب برای چه آمده بود؟

 :زده گفت آرمان کمی شرم

 .دونم دیر وقته، ولی باید حرف بزنیم می _

ید! مطمئناً موضوع مهمی بود که با این حجم خستگی، آن هم این وقت شب بار خستگی از سر و رویش می

 :آمده بود. سری تکان دادم و کنار رفتم

 !بیا تو_

آرمان وارد خانه شد و کناری ایستاد. لبخندی زدم و جلوتر به سمت هال، از راهرو گذشتم؛ آرمان هم پشت 

 :آرمان باشد، داد زد که متوجه سر من می آمد. پدرم تا مرا دید، قبل از این

 ...اون پسره جفت تو نبود؛ تا االنم حتما ازدواج_

 :اش شد، که آرمان گفت آرمان را که دید، حرفش نصفه ماند. با تعجب خیره

 !نه، ازدواج نکردم_

 :. آرمان خیلی مودبانه رو به مادرم گفت با خجالت سر به زیر انداختم

 .سالم، خوب هستید؟ شرمنده مزاحمتون شدم_

 :زد، گفت مادرم شگفت زده از این ادب و احترامی که در صدای آرمان موج می

 !سالم پسرم... خوش اومدی_

 :آرمان تشکری کرد و نگاهش را به من دوخت

 !باید حرف بزنیم رها_

 :سری تکان دادم و به مبل اشاره کردم

 .بشین لطفاً_

 :رفتم، که گفت پزخانه میآرمان سری تکان داد و به سمت مبل رفت. من هم به سمت آش
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 .مونم بیا بشین، من زیاد نمی_

راهم را کج کردم و کنارش روی مبل تک نفره نشستم. بهار جیغ زنان خود را به آرمان رساند و خود را در 

 :آغوشش انداخت

 !سالم عمو! کجا بودی؟ چرا نیومدی پیشم؟ همش منتظرت بودم_

 :آرمان به محبت بوسه ای روی موهای بهار زد

 .زنم بهت نتونستم بیام خانم کوچولو، ببخشید! از این به بعد هرروز سر می_

 :بهار با ذوق خندید و گفت

 خری؟ برام پاستیل هم می_

آرمان هم خندید و سر تکان داد. سرم را به سمت مادرم چرخاندم و با چشم و ابرو به بهار اشاره کردم. مادرم 

 .بهار را به اتاقش برد ایستاد و با وعده ی پیدا کردن فیلمش،

 :آرمان نیم نگاهی به پدرم انداخت و نگاهش را به من داد

 .امروز با بهنام حرف زدم_

لحظه ای مات ماندم؛ آرمان با بهنام حرف زده بود؟ برای چه؟ اصالً از کجا پیدایش کرده بود؟ اصالً این دو چه 

 حرفی باهم داشتند؟

 :پدرم سؤال مرا پرسید

 چه حرفی داشتی؟تو با بهنام _

 :آرمان با نهایت احترام، رو به پدرم گفت

 ...هم باید حرف بزنیم  با شما_

 :دوباره به سمت من برگشت و گفت

 کنم رها، تو با خواست خودت با بهنام ازدواج کردی؟ مقدمه چینی نمی_

مجبور به ازدواج کرده گفتم پدرم به هوای خوشبخت شدنم، مرا  گفتم؟ می با بغض سر به زیر انداختم. چه می

 توانستم بگویم؟ گفتم؟ در مقابل آرمانِ شکست خورده، چه می بود؟ از تهدید به عاق شدنم می
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 :دار گفت سکوتم را که دید، خش

 گفت، آره؟ پس راست می_

 :باز هم چیزی نگفتم، که گفت

 ی گوشت پاره شده رها؟ پرده_

 !اندگیاینبار صدایش کمی بغض داشت؛ با چاشنیِ خشم و درم

 :پدرم با عصبانیت داد زد

 گی تو پسر؟ چی می_

 :آرمان با همان خشمی که در صدایش بود، بی توجه به پدرم، گفت

 !حرف بزن رها، یه کلمه بگو آره،یا نه_

شد!  گونه سرخ می شد، این سرم را بلند کردم و خیره اش شدم. صورتش گلگون شده بود؛ هر وقت عصبی می

ی جاری شدن دادم. حرفی نداشتم بزنم. گویا بهنام همه چیز  هایم اجازه ش، فقط به اشکدر مقابل نگاهِ منتظر

 .ماند را گفته بود. حرفی نمی

 :آرمان رو به پدرم گفت

 شما مجبورش کردید با بهنام ازدواج کنه؟_

 :پدرم عصبی غرید

 ...تو حق نداری_

 :آرمان داد زد

 !حق ندارم؟ زندگیم رو ازم گرفتید، حق ندارم؟_

متعجب به آرمانی نگاه کردم که در همین چند دقیقه، به یک آدم دیگر تبدیل شده بود! مات ماندم چرا 

داشت؟! آرمان که نگاه عصبی اش به پدرم بود،لحظه ای به سمت  گونه شده بود؟! اصالً بهنام با او چه کار  این

انیتش فروکش کرد و خوابید. نفسی من برگشت. نمی دانم در نگاهم چه دید که در یک چشم برهم زدن؛ عصب

عمیق کشید و دست هایش را به سرش گرفت چندین بار پی در پی با انگشت اشاره و انگشت شصتش شروع 

کرد به مالیدنِ پیشانی اش. سکوتِ عجیبی بینمان برقرار بود. هم پدرم که متعجب از حرف هایی که شنیده 
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درم که تنها با اشک به من نگاه می کرد... هم آرمانی که از زور بود و همچنین فریادی که آرمان زد؛بود. هم ما

... هم دخترکم که با چشم هایِ پر از اشک نظاره گر دعوا بود و هم منی که اصالً حرفی   حرص قرمز شده بود

برایِ گفتن نداشتم! من همیشه سکوت را ترجیح داده بودم؛ این بار هم باید همان کار را می کردم. سکوت و 

کوت! با دیدنِ چشم هایِ اشکی بهارم به سمت او رفتم و در آغوشش گرفتم. درحالی که به سمت اتاقِ بهار س

 :که برگردم، در همان حالت گفتم می رفتم بدون این

 .راجع به این چیزا حرف بزنم خواهشاً از اینجا برو! دوست ندارم _

 !ت داده است یا نه؟توانستم بفهمم که با این حرفم آیا آرمان تغییر حال نمی

تنها توانستم بغضم را قورت بدهم و سریع به اتاق بروم. به اتاق که رسیدم، در را قفل کردم و پشت در نشستم. 

از  سرم را به در تکیه دادم و بغضی که همانند سیبی سفت در گلویم مانده بود را قورت دادم. با صدایِ بهار 

 :رویِ تخت نشستم. بهار متعجب پرسیدآن حال در آمدم به سمتش رفتم و کنارش 

 !مامان بیرون چه خبر بود؟! چرا بابابزرگ و عمو آرمان دعواشون شده بود؟_

صورتم را برگرداندم. اگر یه کلمه دیگر می گفت اشک هایم سرازیر می شد و من هم این را نمی خواستم؛ آن 

 .هر گونه گریه احتمالی جلوگیری کنم هم جلویِ دخترک کوچکم تنها لب هایم را به دندان گرفتم تا از

وقتی توانستم جلویِ بغض و اشکم را بگیرم، به سمتش برگشتم؛ لبخندی زورکی زدم و با صدایی گرفته که 

 :ناشی از بغض بود، خیلی آرام گفتم

 !چیزی نیست عزیزکم_

انستم اشک بریزم. برایِ تو خوابید شاید می خمیازه ای که بهار کشید، مجال حرف زدن به او را نداد. اگر می

 :همین لبخندی که همانند قبل به زور بود، گفتم

 !بخواب دختر گلم_

 :خاراند، گفت بهار درحالی که با پشتِ دست چشم هایش را می

 !باشه مامانی_

دانم چرا بی مقدمه به او گفتم بخوابد و حتی نتوانستم به صورت سوالی این حرف را بزنم. پوزخندی زدم؛  نمی

دلیلش این بود که دوست داشتم به تنهایی و آرام اشک بریزم. با صدایِ بهار از فکر بیرون آمدم و به او که  تنها

 :حاال رویِ تخت دراز کشیده بود، خیره شدم
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 !مامانی! الالیی بخون_

 . رفتم پوزخندم را کنار زدم آهی کشیدم و با همان لبخندی که به زور بود به سمتش 

گونه بر رویِ موهایش کشیدم. با این کارم چشم هایش را بست. به آتل که در گردن دخترم دستم را نوازش 

 !بود زل زدم؛ دلم گرفت

 !گونه سرگردان می کرد؟ چرا سرنوشت گاهی اوقات آدمی را این

آنقدر در فکر فرو رفته بودم، که متوجه گذشت زمان نشدم! وقتی به خودم آمدم که دخترکم در خوابِ عمیقی 

و رفته بود. آهی کشیدم و اجازه دادم بغضی که در گلویم پنهان شده بود بشکند و اشک هایم فرو بریزد. فر

آرمان را می خواست، اما عقلم می   اشک هایم یکی پس از دیگری، به تندی از چشم هایم سرازیر شدند. دلم

 ۹عشقی را دیده ای که بعد از  گفت آرمان تو، دیگر آرمان گذشته نیست؛ او دیگر تو را دوست ندارد. کدام

سال پایدار باشد؟! جز عشق مجنون به لیلی و فرهاد به شیرین. کاش فراموشی به سراغم می آمد تا تمامی 

  .. حال می فهمم آلزایمر داشتن هم گاهی مواقع خوب است را فراموش می کردم  اتفاقات

از تخت بلند شدم و به سمت در رفتم. بعد از باز با صدایی از بیرون دست هایم را به صورتِ اشکی ام کشیدم؛ 

بود، چشم هایم گرد شد! او   کردن قفل در، سریع خارج شدم. با دیدنِ آرمان که هنوز هم رویِ مبل نشسته

 :هنوز نرفته بود؟! خواستم چیزی بگویم، که باز هم فریاد پدرم بلند شد

  !گی؟! به چه حقی دست رو دختر من بلند کرده؟ چی می_

با شنیدنِ این حرفش، تازه متوجه شدم که قضیه از چه قرار است! کالفه نگاهم را به آن دو دوختم. آرمان 

دست به سینه با اخم هایِ درهم به دیوار تکیه داده بود و پدرم هم بلند فریاد می زد. نمی دانم چه شد که 

ت. خیره به کتِ دستش بودم. مادرم پدرم با یک حرکت خیز برداشت به سمت اتاق و بعد از چند ثانیه برگش

 :ترسیده جلو آمد و لرزان گفت

 !ری؟ چی شده؟! کجا می_

 :پدرم درحالی که کتش در دستش بود، دستش را باال برد و انگشت اشاره اش را به سمت در گرفت و گفت

 !رم تا حقش رو بزارم کف دستش می_

ره با عصبانیت به سمتِ در خیز برداشت. مادرم پوفی گفتم و کف دستِ راستم به صورتم کشیدم. پدرم دوبا

به خودم آمدم و با قدم هایِ محکم به سمتِ  جلویش ایستاد و با دو دستش قصد داشت مانع رفتنش شود. 

 :پدرم رفتم؛ با صدایی که سعی در کنترل عصبانیتم داشتم، گفتم
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 !جا چه خبره؟ این_

همه چشمم به آرمان خورد؛ به وضوح دیدم که نگاه خیره و بااین حرفم هر سه نفر به سمتم برگشتند. اول از 

بی خیال آرمان نگران شد. اما االن وقتِ نگاه کردن به آرمان نبود. نگاهم را به سمت پدرم چرخاندم و با 

 :صدایی که نسبتاً عصبی و پر حرص بود، گفتم

کنه! االن هم  ساله زندگی می ۷ه بچه جایی که دارید داد و بیداد راه انداختید ی کنید؟! این چرا رعایت نمی_

 !خوابیده؛ ولی فکر کنم شما قصد دارید با این بلند حرف زدنتون بیدارش کنید

دست مادرم برداشت و به سمت من برگشت. با دیدنم لحظه  پدرم با این حرفم دست از تقال برایِ رهایی از 

جا مانده بودم و حتی یک قدم هم  شده همان ای مات ماند و کمی بعد به جلو آمد. درست مثل آدم هایِ مسخ

طور در سکوت به او خیره شدم. کم کم  . وقتی کامل به من رسید، کمی نگاهم کرد. همان به عقب برنداشتم

 .دست هایش جلو آمد و رویِ گوشم قرار گرفت

ش ارزش متعجب به او خیره شده بودم؛ معنی کارهایش را نمی فهمیدم! یعنی می خواست بگوید که برای

 !دارم؟ اما چرا حاال؟

 !حاال که زندگی ام نابود شده بود چرا؟

. ناخودآگاه سرم را عقب بردم. پدرم متعجب به من خیره شده   دستش به گوشم رسید و رویِ گوشم قرار گرفت

ت بود؛ به دستش نگاه کردم که در هوا ثابت مانده بود. کمی بعد دستش را پایین آورد؛ بدون هیچ حرفی برگش

 :و خواست به سمت در برود، که گفتم

 !نرید_

 :پدرم متوقف شد، اما برنگشت. با صدایی آرام که از ناراحتی بیش از حدم بود، گفتم

 !حاال که زندگیم نابود شد به فکرش افتادید؟_

ا به غم در نگاهش به قدری مشهود بود که دلم لرزید. انگشت اشاره ام ر با این حرفم، پدرم به سمتم برگشت. 

 :سمتِ گوشم بردم و گفتم

 ...شنوه یکی از گوش هام دیگه نمی _

بااین حرفم، قلب خودم هم آتش می گرفت؛ وای به حالِ پدرم که حاال با این حرف هایم خودش را مقصرِ همه 

 !یِ اتفاقات می دانست

 :، گفتبه او خیره شده بودم، او هم خیره یِ من بود. با لحنی که پشیمانی در آن موج می زد
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  .خوام جبران کنم من می_

 :لبخندی تلخ زدم؛ کمی از بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم

 !کردی کجا بودی بابا؟ اون موقعی که باید کمکم می_

بابا را به طور کشیده بیان کردم. لحظه ای مردمک چشم هایش لرزید و قلب من هم لرزید. هرچه که بود، پدر 

. سرزنش کردنِ کسی که خودش پشیمان است، بیشتر  ه کرد و حال پشیمان استبود! پدری که یک بار اشتبا

 .داد عذابش می

برایِ عوض کردن بحث، به آرمانی نگاه کردم که خیره یِ زمین بود. سرفه ای مصلحتی کردم و سعی کردم 

 :صدایم را صاف کنم؛ در همان حال گفتم

 !توام برو_

به من خیره شد. خواست حرفی بزند که دست هایم را جلو آوردم و آرمان متعجب نگاهش را از زمین گرفت و 

 :گفتم

 !فقط برو_

دیگر فرصتِ حرف زدن به هیچ کدامشان را ندادم و وارد اتاق بهار شدم. به آرامی به سمت کمد لباسم رفتم و 

جب از رویِ صندلی . مادرم که رویِ صندلی روبرویی ام نشسته بود، متع بعد از آماده شدن، از اتاق بیرون آمدم

 :برخواست؛ به سمتم آمد و پرسید

 !کجا؟_

 :چشم چرخاندم؛ پدرم را ندیدم، اما چیزی نپرسیدم و رو به مادرم گفتم

 .باید برم مانتویِ مشتریم رو تحویل بدم! اگه بهار بیدار شد، بهش بگید زود میام_

 

گفتم؛دیگر نه حرفی زدم و نه فرصت به سمت میز رفتم و مانتو را برداشتم. فقط یک خداحافظی کوچک 

 .حرف زدن را به او دادم... فوری از خانه بیرون آمدم

حوصله یِ آسانسور را نداشتم؛ برایِ همین تند تند از پله هایِ تاریک که با رد شدنم المپ هایش روشن می 

آن می گفت  شد، پایین آمدم. پوزخندی زدم؛ دخترکم خیلی این المپ هایِ چشمی را دوست داشت و به

دقایقی ایستادم اما   ! لبخندی تلخ زدم. در را باز کردم و فوراً به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم."چراغ جادویی"
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نیامد. کالفه به سمت صندلی رفتم رویِ آن نشستم. دست هایم را رویِ پاهایم قرار دادم و با پاهایم روی زمین 

 .ضرب گرفتم

رد کردم. خواستم به سمتِ ایستگاه اتوبوس بروم، که کسی جلویم قرار بعد از تحویل دادنِ مانتو، عقب گ

گرفت. متعجب سرم را باال آوردم تا ببینم چه کسی سدِ راهم شده است؛ با دیدنِ آرمان، متعجب و کالفه به او 

که  این که برای من نبود، کالفه بودم. بدون خیره شدم. از تهِ دل بابت دوباره دیدنش ذوق داشتم، ولی از این

با دست هایش متوقفم کرد و این اجازه را نداد.آهی کشیدم و  حرفی بزنم، خواستم از کنارش بگذرم، که 

خواستم از سمت دیگرش رد شوم که خیلی زود سر راهم ایستاد. اخم هایم را در هم کشیدم و به او خیره 

 :! کالفه گفتمچیز نبود؛ نمی توانستم چیزی را از نگاهش بخوانم شدم. در نگاهش هیچ

 !برو کنار، من باید برم_

 :آرمان دست هایش را در جیبِ شلوارش برد و گفت

 !تا باهات صحبت نکنم، هیچ جا نمی رم_

 :پر حرص سرم را باال آوردم و گفتم

 .چی رو می خوای بشنوی؟! هرچیزی که الزم بود رو بهنام گفته_

 :آرمان شانه باال انداخت و گفت

 . بپرسممی خوام از خودت _

پوفی گفتم و پر حرص دستم به صورتم کشیدم. نمی دانم چرا، اما به شدت سرد بود! نمی دانم بابت چه بود؛ 

 !اما هرچه بود، دستم را شبیه به درختی که ماه ها در زمستان زیر برف مانده بود،سرد کرد

 :نمی توانستم مقاومت کنم؛ برای همین گفتم

 !فقط یک ربع وقت دارمباشه میام تا صحبت کنیم؛ اما _

با این حرفم، آرمان چندین بار پی در پی سرش را باال پایین کرد؛ دستش را به سمتِ پژویی که گوشه ای 

 :پارک بود، گرفت. با لحنی که آرام بودنش مرا به یاد دریا می انداخت، گفت

 .بفرمایید از این طرف_

متِ ماشینش رفتم. تنها صدایِ باز شدن در ماشین را بی توجه به آن همه مهربانی و احترام در صدایش، به س

که  شنیدم. درِ سمتِ راننده را باز کردم و خیلی سریع نشستم. حال این را نداشتم که با او بحث کنم بابت این
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 .خوب می دانستم چرا عقب نشسته ام! برای همین جلو نشستن را ترجیح دادم. عادت هایِ گذشته اش را 

 :م نشست؛ با صدایی آرام گفتمبعد از من خودش ه

 !خب؟ می شنوم_

 :آرمان ابرویی باال انداخت و گفت

 .زنیم جا حرف می ریم به کافه ای که همین نزدیکی هاست؛ اون شه! می جا که نمی این_

 :که منصرفش کنم، گفتم کالفه تر از قبل پوفی گفتم و برای این

 !الزم به این کار نیست_

 .به حرفم توجه کند، گازش را گرفت و حرکت کرد که ذره ای  یناما کو گوش شنوا؟ بدون ا

طور می توانست  با خیال راحت خیره یِ رو به رویش بود؛ تنها من بودم که از کارهایش حرص می خوردم! چه

 خونسرد و بی خیال باشد؟ گونه نسبت به همه چیز  این

ز پارک کردن پیاده شد ومن هم مجبور شدم پیاده بعد از یک ربع جلویِ کافه ای نسبتاً بزرگ توقف کرد. بعد ا

 .شوم. جلوتر از من وارد کافه شد و من هم به همراه او وارد شدم

افراد زیادی در کافه بودند؛ خیره یِ آن ها بودم، که صدایِ آرمان باعث شد نگاهِ خیره ام را از محیط کافه 

 :اشاره کرد و گفتبگیرم و به آرمان خیره شوم. آرمان به میزی نارنجی رنگ 

 !جا بشین این_

 :بی اهمیت به سمت صندلیِ نارنجی رنگ رفتم و رویِ آن نشستم. با صدایِ کالفه ای گفتم

 !چی می خواستی بگی؟_

آرمان بدون توجه به حرفم، منویِ رویِ میز را برداشت و به دستم داد. از این بی توجهی اش حرصم می 

 !خیال باشد؟گرفت؛ چطور می توانست انقدر آسوده 

کم کم لج کردم و بدون توجه به او، به صندلی تکیه دادم. وقتی او به حرفم گوش نمی داد، من هم دلیلی نمی 

طور منو را سمت من گرفته بود و من فقط به دستش زل زده بودم.  دیدم که به حرف هایش گوش کنم! همان

طور دست به  یین آورد. پوزخندی زدم و همانکمی بعد، وقتی دید خیالِ گرفتن منو را ندارم، دستش را پا

کس اهمیت نمی دادم! کمی به  گونه می شدم؛ به هیچ سینه به او خیره شدم. زمانی که لج می کردم، این

 "چی میل دارید؟"که  چنان منتظر حرف زدنِ آرمان بودم. با آمدن پسری و گفتن این سکوت گذشت و من هم

 :به من نگاه کند گفت که سکوت شکسته شد.آرمان بدون این
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 ...یه شیک وانیل و یه شیک شکالتی_

؛ او هنوز هم به خاطر داشت که من چه چیزی دوست داشتم؟ گارسون بعد از  متعجب به او خیره شده بودم

طور در سکوت به میز خیره شدم، که در  گرفتن سفارش رفت. دوباره سکوت بینمان برقرار شد. دقایقی همان

 :گفتمآخر کالفه شدم و 

 !می شه حرفت رو بزنی؟_

 :که سرش را باال بیاورد، گفت آرمان که سرش پایبن بود و مشغول بازی با دستمالِ رویِ میز بود، بدون این

 !فعال نه_

را به در و  با حرص یک بار چشم هایم را باز و بسته کردم. من چه می کردم با این مرد؟ دوست داشتم سرم 

گونه از شرِ همه یِ این ها خالص شوم! سرم را باال آوردم و به او نگاه کردم ؛ دوباره  ایندیوار بکوبم، تا بلکه 

قلبم به تپش افتاد!همان ابرو، همان چشم هایِ آبی، همان آرمان قدیمی بود! خیره یِ او بودم که یکهو دستش 

ادتش را ترک نکرده بود. را باال آورد و دستی به موهایِ پرپشتش کشید. لبخندی محو زدم؛ هنوز هم این ع

که دست هایش را در موهایش فرو می برد، خوشم می آمد و ذوق می کردم. او هم وقتی  همیشه از این

. لبخندم پررنگ تر شد؛ چقدر این خاطرات را  فهمیده بود که خوشم می آید، مدام این کار را انجام می داد

جا  که فقط من و آرمان بودیم متوقف می شد! همان دوس داشتم! کاش می شد زمان را به عقب برد و درجایی

 .طور در همان حالت می ماند متوقف می شد و همان

بیرون آمدم. با دیدنِ شیک شکالتی که روبرویم بود، لبخندی بزرگ  با قرار گرفتن چیزی رویِ میز، از فکر 

 :گفت  طور خیره به شیک شکالتی ام بودم که صدایی روی لب هایم نشست. همان

 !هنوز هم با دیدنِ این چیزا ذوق می کنی_

با این حرفش فوری از آن حالتم بیرون آمدم و به او خیره شدم. لبخندی رویِ لب هایش بود؛ لبخندی به 

 !زیبایی لبخند هایِ قدیمی اش

هم لبخندی که چشم هایم را نابینا و گوش هایم را ناشنوا می کرد؛ باعث می شد قدرت بیانم را هم از دست بد

 .افتم. از نگاه خیره ام دست برداشتم؛ آهی کشیدم و سرم را پایین انداختم و به لکنت بی

** 

دوست داشتم مدت بیشتری را با رهایم بگذرانم. دلم می خواست حضورش را طوالنی کنم؛ هر چه طوالنی تر 

 !بهتر

رها کمی از شیک خورد و به من زل زد. برق نگاهش بابت خوردن شیک، من را به خنده انداخت؛ برای همین 
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از زور خنده، تک خنده ای کردم. رها متعجب به من خیره شد و کمی بعد چشم هایش را ریز کرد. با این 

را از نگاهش می توانستم نگاهش تنها تک سرفه ای کردم و چیزی نگفتم. رها شدیداً کالفه شده بود؛ این 

بفهمم، اما با دلم چه می کردم؟! دلم دوست داشت لحظات بیشتری را با او بمانم. آهی کشیدم. دیگر نمی 

 :توانستم طولش بدهم؛ برای همین بدون مقدمه چینی گفتم

 !می خوام هرچیزی که بین تو و بهنام اتفاق افتاده، و تو به من نگفتی رو بگی_

ا که مشغول خوردن شیک بود، خیلی سریع سرش را باال آورد و متعجب به من زل زد. با این حرفم، ره

 :باز کند، خیلی سریع میان حرفش پریدم و گفتم نگاهش پر از حرص و کالفگی بود! تا آمد لب 

 .تا نگی بیخیال نمی شم_

 :ید و گفترها متعجب و با دهان باز به من زل زده بود. لبخندی دندان نما زدم. رها پوفی کش

 !جا می مونه و کسی نباید با خبر بشه باشه! ولی هرچی که می گم همین_

 :تند تند سرم رو باال و پایین کردم گفتم

 .باشه_

رها آهی کشید و شروع به تعریف کرد. با هرقسمت از حرف هایش، تعجبم بیشتر از قبل می شد. چطور می 

که دوستش داشتم و به فکرش بودم، اما  سال با وجود این۹توانست این همه سختی را تحمل کند؟! تمام این 

مدام قضاوتش می کردم. آهی کشیدم و به صورت سرخ شده اش نگاه کردم. نمی دانم از خشم بود یا از اشک 

سال رها شده بود و سختی هایِ زیادی  ۹! رهایم در این  ریختنش جلوگیری می کرد. کاش نمی پرسیدم

که از زور نگه داشتن بغضش خفه شود، به  ایش آهسته تر می شد. ترسیده از اینکشیده بود. رها کم کم صد

 :سمت پسر برگشتم و بلند گفتم

 !یه لیوان آب بیارید لطفاً_

طور به رها  پسر که درحالِ نوشتن سفارش هایِ میز بغلی بود، سری تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت.همان

نمی آورد. در سکوت به میز خیره شده بود. پسر که آب را آورد، فوری آب زل زده بودم؛ سرش پایین بود و باال 

را گرفتم و با سر اشاره کردم که برود. آب را باز کردم و به سمتِ رها گرفتم؛ رها کمی مکث کرد اما بعدش کم 

کم دست هایش جلو آمد و آب را گرفت. کمی این دست و آن دست کرد تا در آخرچند قلپ از آب نوشید. 

 .بعد از نوشیدن آب، بطری را رویِ میز قرار داد و نفسی عمیق کشید
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 .دلم به حالِ رهایم سوخت

 :طور به او زل زده بودم که صدایش مرا متوجه خودش ساخت همان

 !از ترحم بدم میاد_

 :خواستم اعتراض کنم، که سوال را نپرسیده خودش پاسخ داد

 !به من ترحم نکن_

 :ی چشمانش بودم، گفتم م و در همان حالت که خیرهمتعجب ابرویی باال انداخت

 ...نکردم! من  منظورت از ترحم چیه؟ من به هیچ وجه ترحم_

طور که خیره ام بود، دست هایش را جلو آورد.  ی حرفم شد. همان کف دستش را به سمتم گرفت و مانع ادامه

یفش برد و کمی پول بیرون آورد و به شیک را به سمتم هول داد. دستش را درون ک خیلی آرام، با دو دستش 

 .سمتم گرفت

 :بدون هیچ حرفی خیره یِ حرکاتِ او بودم، که بلند شد و گفت

این پول شیک شکالتی بود که واسم خریدی...مطمئن باش پول عمل رو هم به زودی میدم به آرزو که بهت _

  .بده

 :د تا به راحتی رد شود، گفتکیفش را برداشت و درهمان حال که سعی داشت صندلی را کنار بزن

 .دیگه رو نبینیم بیا دیگه هم_

 .متعجب به او خیره شده بودم

 :من هم ایستادم و با همان حالتم پرسیدم

 !یعنی چی؟_

 :رها دم عمیقی گرفت. کمی بعد به سقف نگاه کرد؛ چشم هایش را بست و گفت

 ...که تو اومدی! تو اومدی تا اینببین آرمان، من خیلی وقت بود که حتی بهت فکر هم نمی کردم؛ _

 :لب باز کردم و گفتم

 !ش؟ من اومدم...؟خب بقیه_
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 :چانه اش می لرزید، گفت  رها درحالی که

کس جز دخترم نمی خوام  هیچی! فقط بدون من االن یه زنه مطلقه هستم و یه بچه کوچیک دارم؛ و به هیچ_

 !فکر کنم. پس خواهش می کنم دیگه مزاحمم نشو

گفت و فوری از پشت میز بیرون آمد؛ خواست به سمتِ ورودی برود که سریع به خودم آمدم و به  این را

طور به سمتش می رفتم که کسی جلویم قرار گرفت. کالفه نگاهم را به کسی که جلویم  سمتش دویدم. همان

 :که چیزی بگوید، گفتم بود دوختم که با پسر گارسون روبرو شدم. قبل از این

 !ی شه؟قدر م چه_

پسر مبلغ مورد نظر را گفت و من هم بعد از دادن پول، فوری از کافه بیرون زدم. باران شدید بود. در حالی که 

کرده بودم تا قطرات باران درون چشمم نرود، مدام به دور خودم می چرخیدم. آنقدر   چشم هایم را تنگ

رفته بود، می دوید. بدون هیچ وقفه ای به چرخیدم تا باالخره چشمم به زنی خورد که کیفش را رویِ سرش گ

توانست به همین راحتی رهایم کند؛ او خودش خوب می دانست من  سمتش دویدم. مطمئناً رهایم بود. او نمی

 !بدون او نمی توانم زندگی کنم

 :آنقدر دویدم تا باالخره به رها رسیدم؛ بلند فریاد زدم

 !رها؟ _

اما رها نبود! درحالی که نفس نفس می زدم، به زن خیره شده  د، برگشت؛ به رویم بو  رو  با فریادم، زنی که

متعجب بود. درحالی که سعی در کنترل نفس هایِ پی در پی ام داشتم، بعد از قورت  طور  بودم. زن هم همان

 :دادن بزاق دهانم گفتم

 .شرمنده، اشتباه گرفتم_

 .زن تنها سری تکان داد و برگشت

دستی به سرم کشیدم.باران هرلحظه شدیدتر از قبل می شد؛ طوری که حتی نمی توانستم جلوی خودم را هم 

چشم هایم از برخورد قطرات باران هر لحظه بسته تر می شد. نا امید، به سختی از میان باران  ببینم! چون 

اما به هیچ وجه احساس  گذشتم و به سمت ماشینم رفتم. فوری سوار شدم و حرکت کردم.خیس شده بودم،

سرما نمی کردم؛ چون از درون می سوختم! گویا قلبم آتش گرفته بود و هیچ چیزِ سردی نمی توانست 

 !سال پیش شده بود؟ ۹خاموشش کند! مدام حرف هایِ رها در ذهنم اکو می شد. چرا باز همانند 

سته از فکر من بیرون بیاید! پس حرف هایِ گفت رها تمام این چند سال را به فکر من بوده و نتوان بهنام که می

امروزش چه بود؟! مدام حرف هایِ رها در گوشم می پیچید؛ آنقدر پیچید که عصبی شدم و با فریاد مشتی به 
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فرمان ماشین زدم. یک بار،دوبار،سه بار،چهار بار...مشت هایم را پی در پی به فرمان می کوبیدم و هیچ اهمیتی 

  .ادمد به درد دست هایم نمی

 :درمانده و ناالن فریاد زدم

 !بسه خدایا، بسه!به خدا دیگه طاقت ندارم؛ دیگه نمی تونم _

سره یِ ماشینی، متوجه  کم کم اشک در چشم هایم جمع شد؛ همه جا را تار می دیدم. با صدایِ بوق یک 

شده بودم. شخصی که  شدم بد رانندگی می کنم؛ اما درحالی نبودم که بفهمم چه می کنم! همانند دیوانه ها

پشت سرم بود، باز هم بوق زد و این من را عصبی می کرد. من هم لج کردم و اهمیتی به بوق هایش ندادم. 

کرد؛ اما عادت داشتم! چون خیلی چیز ها در زندگی ام تار و بی  باران پی در پی می بارید و دیدم را تار می

  !...رنگ بود؛ همانند خوشبختی

ق آمد. صدای ناهنجارش عصبی ام کرده بود؛ برای همین کنار ایستادم تا رد شود. سرم را به دوباره صدایِ بو

فرمان ماشین تکیه دادم. صدایِ تقه ای که به پنجره خورد مرا متوجه خود کرد؛ سرم را از رویِ فرمان 

م را رویِ فرمان پوزخندی زدم و اهمیتی ندادم و دوباره سر  برداشتم و به مردی که روبه رویم خیره شدم.

که سرم را از رویِ فرمان بردارم،  . کالفه بدون این خورد، آمد گذاشتم. دوباره صدایِ تقه ای که به شیشه می

 :طور سرم را به فرمان تکیه داده بودم،صدایِ مردی به گوشم رسید . همان شیشه را پایین آوردم

 !ث شی تصادف شه! مردم مگه مچل توان؟د آخه مگه من بهت چراغ نمی دم بزن کنار؟حتما باید باع_

که سرم را باال بیاورم نداشتم. مرد بعد از کمی غر  نمی توانستم چیزی بگویم؛ توانش را نداشتم. حتی توان این

بارید. توان ایستادن  چنان می . سرم را از رویِ فرمان برداشتم و در را باز کردم. باران هم و نصیحت، باالخره رفت

جا روی زمین نشستم. دوست داشتم زیر باران بمانم، بلکه آتش درونم خاموش شود. سرم را نداشتم؛ همان

از زمین گرفتم و به  پایین انداختم و خیره یِ زمین شدم؛ زمینی که با قطرات باران خیس شده بود. نگاهم را

 .آسمان که حسابی قرمز شده بود، خیره شدم

ی کرد، چشم دوختم.من به سرم چشم دوخته بودم و مهران آهی کشیدم و به سرمی که قطره قطره چکه م

 !طور رها چنین حرف زده بود؟ مدام زیر گوشم حرف می زد که برای من بی شباهت به وز وز مگس نبود! چه

 !گونه نا امید کرده بود؟ چرا منِ امیدوار را این

  !ماندم چرا نمی خواست بفهمد؟! من بدون او نصفه می

ان که اسمم را صدا می زد، به سمتش برگشتم؛ با ابروهایی که در هم گره خورده بود و به با صدایِ بلند مهر

 :من زل زده بود. چشم چرخاندم و در همان حال گفتم

 !داد نزن_
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 .مهران گوش نداد و دوباره فریاد زد

 :باز هم خیلی آرام تکرار کردم

 !داد نزن_

 :و با فریادی که حتی خودم هم ترسیدم، گفتم با داد بعدی که زد، نتوانستم خودم را کنترل کنم

 !می گم داد نزن؛می فهمی؟_

مهران متحیر و متعجب به من زل زده بود. حالت جنون به من دست داده بود.دستم را رویِ گوشم قرار دادم و 

 :با فریاد گفتم

 !داد نزن  لعنتی دادنزن! می گم_

 :هایم را از رویِ گوشم کنار زد و گفت حالم را دید، سریع به سمتم آمد دست مهران که این

 !شده پسر؟ باش آرمان! چی آ...آروم_

هایم به همراه خود برده  دیگر نمی توانستم تحمل کنم،بغض مجال حرف زدن نداد... غرور مردانه ام را سیل غم

کسی فرو  بود.بغض گلویم را سفت فشرده بود.سرم پایین بود. آنقدر در آن حالت ماندم که بی هوا در آغوش

 :رفتم.بویِ عطرش که می گفت مهران است.خودم را در آغوشش پنهان کردم و گفتم

 !مهران، رفت_

 :با صدایی گرفته که به خاطر بغضِ گلویم بود،ادامه دادم

 !بار واقعاً رفت این_

 :امه دادمدوباره با همان صدایِ گرفته به سختی اد بغض گلوبم آنقدر سنگین بود که به نفس نفس افتاده بودم

 !رهام من رو رها کرد و رفت_

شدم، خودم را از   مادرش رهایش کرده بود. وقتی آرام تر  طور در آغوش مهران بودم؛ شبیه کودکی که همان

آغوش مهران جدا کردم.سرم را بلند کردم با دیدنِ صورتِ غمگینش، خجالت کشیدم.سرم را پایین انداختم و 

 :با صدایی آرام گفتم

 .من قصد ناراحت کردنت رو نداشتمببخشید _
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مهران لبخندی کج زد و سرش را به چپ و راست تکان داد و دستش را به سمتِ صورتش برد؛درحالی که 

 :گفت سعی داشت خودش را خونسرد نشان دهد،

 .نه...نه...بابت این نیست_

 :می رفت، گفت سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم. سکوتم را که دید درحالی که از در بیرون

 .    نگران نباش! من بابت این ناراحت نشدم_

 :آهی کشید و در حالی که می خواست در را ببندد گفت

 .خوب استراحت کن_

 .این را گفت و رفت

تق تقی چشم هایم را به آرامی باز کردم. نگاهی به اطرافم کردم؛ با دیدن بیمارستان، کالفه رویِ  با صدایِ 

تق تق به گوشم رسید. تازه متوجه شدم   دستم را رویِ سرم گذاشتم. باز هم همان صدایتخت دراز کشیدم و 

 :که کسی در می زند! کالفه و به آرامی گفتم

 !بله؟_

  فکر کنم. کمی بعد، در باز شد. با دیدنِ  کار نبودم که به این موارد هم صدایی نیامد. اهمیتی ندادم؛ آنقدر بی

 :میق کشیدم؛ با همان صدایِ آرامم گفتمپرستار پوفی گفتم و نفسی ع

 کار داری؟ چی_

 :پرستار لبخندی کوچکی زد و گفت

 .وقته داروهاتونه آقایِ دکتر_

به دستش نگاه کردم که داروها را سفت گرفته بود. کامل وارد شد و آن ها را رویِ میز قرار داد. سرم را کج 

ردم با دیدن آمپول ها آه از نهادم بلند شد. این چند روز از کردم و به وسایلی که بغلِ تختم قرار داشت، نگاه ک

بس آمپول زده بودم و دارو خورده بودم که از هرچه بیمارستان و بیماری بدم آمده بود. آخر یک تب و لرز 

خیال فکر کردن شدم؛ چشم چرخاندم و به پرستار که در حالِ آماده کردنِ آمپول  ساده که چیزی نبود! بی

 :دم. کالفه دستی به موهایم کشیدم و درحالی که به رو به رویم زل زده بودم، گفتمبود، زل ز

 !نمی خواد من خوب شدم_



 
 
 

 
157www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

پرستار بدون توجه به حرفم مشغول انجام کارش شد. خواستم لبم را تر کنم، اما دهانم خشک بود و از انجام 

 :ادامه دادم این کار عاجز ماندم. دستی به شقیقه ام کشیدم و 

 !ه نشنیدی چی گفتم؟مگ_

 :پرستار آمپولِ در دستش را کنار گذاشت؛ به سمت من برگشت و گفت

 ...   آمپول هارو تزریق کنم؛ من هم  آقایِ دکتر گفتن حتما این _

 :دارم، گفتم در کنترل خشمم  وسطِ حرفش پریدم و با صدایی که معلوم بود سعی 

 ...پس به آقایِ دکترتون بگو بیاد_

 :که اعتراض کند، پر حرص گفت ن اینپرستار بدو

 .باشه_

گونه رفتار کنم، اما بسیار عصبی بودم؛ و همین باعثِ  این  از اتاق بیرون رفت و در را به هم کوبید. نمی خواستم

 .چنین برخورد تندی شد

م زل زده تا خود مهران بیاید. ده دقیقه ای می شد که به دیوار رو به روی  نفسی عمیق کشیدم و منتظر ماندم

بودم و انتظار مهران را می کشیدم؛ اما هنوز نیامده بود! کالفه سرم را سفت در بالش فرو بردم...با صدایِ تقه 

 :یِ در با همان صدایِ آرامم گفتم

 !بله؟_

در باز شد و مهران وارد شد. سرش را به چپ و راست تکان داد و درحالی که خودکارش را درون جیبش می 

 :گذاشت، گفت

 جوری شاکی بود؟ چی کار کردی که این دختره این_

چشم غره ای رفتم و از او رو برگرداندم به دیوارِ روبرویم زل زدم.دوست داشتم ساعت ها بنشینم و به این 

آمد! به فکرم پوزخندی زدم.این روزها افکارم هم  شد و رها می دیوار زل بزنم. کاش می شد این دیوار باز می

 !شبیه بچه هایِ هفت ساله فکر می کردمبچگانه شده بود! 

 !هفت سال؟

هه بهار هم هفت سالش بود، اما دیگر نمی توانستم ببینمش! دیگر نمی توانستم عمو عمو گفتنش را بشنوم. 

 .آهی کشیدم و نگاهم را از دیوار گرفتم
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گود افتاده ام، عصبی به دکمه یِ آخر پیراهنم را هم بستم. بار دیگر به سمتِ آینه رفتم؛ با دیدنِ چشم هایِ 

کنم و گودی سیاه   گونه خودم را آرام سمت آب رفتم و چندین بار به صورتم زدم. گویا قصد داشتم این

 .زیرِ چشمم که بر اثر بی خوابی به وجود آمده را، رفع کنم رنگ 

ه شدم که آب کالفه دستی به چشم هایم کشیدم و لبم را به دندان گرفتم.با صدایِ شر شر آب، تازه متوج

گونه با خیال راحت به آینه خیره شده ام! آب را بستم و بعد از پوشیدن پیراهن  هنوز باز است و من این

سفیدم، از اتاقم خارج شدم. مهران گفت یک هفته ای را در خانه بمانم؛ اما من با اصرار هایِ مکرر خواستم که 

که پنج روز در بیمارستان بخوابم و یک هفته یِ  د نبود خودم در بیمارستان بمانم. اوالً آنقدر هم احوالم ب

دیگر در خانه! دوماً هر قدر تنها می ماندم، بیشتر به رها فکر می کردم؛ و همین باعث می شد به مرز جنون و 

 !دیوانگی برسم

دم. دفتر نفسی عمیق کشیدم و با گام هایِ تند به سمتِ پرستار رفتم و درباره یِ بیماران و وضعیتشان پرسی 

بروم به بیماران سر بزنم، که کسی نامم را صدا زد. متعجب برگشتم که با پدر رها چشم   را برداشتم و خواستم

که جایز نبود من یک روزِ خوش داشته باشم! تا می آمدم خودم را سرگرم  در چشم شدم! پوفی گفتم؛ مثل این

د! گوشه یِ لبم را به دندان گرفتم؛ دست را رویِ کنم، اتفاقی پیش می آمد و باعث می شد فکرم به هم بریز

شقیقه ام قرار دادم و با صدایی آرام و به زور سالم دادم. پدر رها هم سالمی داد با همان صدایِ خش دارم 

 :پرسیدم

 !کاری داشتید؟_

گوهایمان پدر رها سری تکان داد و به پرستارهایی اشاره کرد که با کنجکاوی به ما زل زده بودند و در گفت 

دقیق شده بودند تا ببیند چه می گوییم! کالفه به یکی از پرستار ها گفتم که مهران را خبر کنند و بگویند که 

چاره مهران که تمامی زحمت ها به گردنِ او افتاده بود! به سمت اتاقم چرخیدم و خیلی آرام  مهمان دارم! بی

 :گفتم

 .همراهم بیاید لطفاً_

افتادم. با صدایِ قدم هایش، متوجه آمدنش شدم. به اتاقم که رسیدم، دستگیره را فشردم و به سمت اتاقم راه 

 :در را باز کردم؛ عقب گرد کردم و گفتم

 .بفرمایید_

پدر رها اول نگاهِ متعجبش را به من دوخت، اما کمی بعد به خودش آمد و به سمت اتاق رفت. نفسم را نگه 

جاست، اما این را خوب می  وارد اتاقم شدم.نمی دانستم پدر رها برایِ چه اینداشتم و دقایقی بعد بیرون دادم. 
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 .دانستم که هر چه باشد، موضوع مهمی است؛ پدر رها بیخودی به اینجا نمی آمد

*** 

از سردردِ زیادی کالفه شده بودم. نگاهم از تلوزیون گرفتم و به سمتِ آشپرخانه رفتم؛ کشویِ آخرِ قهوه ای 

را کشیدم و بعد از کلی گشتن، یک مُسَکِن پیدا کردم. یک قرص از آن جدا کردم و به سمتِ  رنگِ کابینت

ظرفشویی رفتم؛ لیوانی که رویِ کابینت بود را برداشتم و پر از آب کردم. قرصی که کفِ دستم بود را در دهانم 

حاال به کجا رسیده بودم  .ولی انداختم و با آب خیلی فوری قورتش دادم. همیشه از قرص خوردن فراری بودم

که قرص می خوردم؛ آن هم مُسَکِن! لیوان را آب کشیدم و روی ظرفشویی گذاشتم. لحظه ای سرم گیج رفت؛ 

طور می شد! کسی  دستم را رویِ سینک قرار دادم تا از هرگونه افتادن جلوگیری کنم. خب معلوم بود که این

 .دکه چند شب پشت هم گریه کند به این روز می افت

طور چشم هایم بسته بودم که صدای بهار آمد.  چشم هایم را بستم و کمی از بزاق دهانم را قورت دادم. همان

هر لحظه نزدیک تر می شد.فوری چشم هایم را باز کردم؛ بهارم را دیدم که با برگه یِ در دستش جلویِ من 

م کنار رفت. دخترکم حتی نمی توانست رژه می رفت. لبخندی زدم؛ اما با دیدنِ آتلِ گردنش لبخند از رویِ لب

گردنش را تکان دهد! بغضی برگلویم نشست. مگر یک زن، یا یک مادر چقدر می توانست طاقت داشته باشد؟! 

جایِ  اما حاال که من به همان "بیخیال همه چیز!"گاهی اوقات آدم به جایی نامعلوم می رسد که می گوید

یم؛ چون دختر دارم! یک دخترکِ هفت ساله که از جانم هم برایم عزیزتر رسیدم، نمی توانم آن را بگو نامعلوم 

است.لبخندی تلخ زدم. با تکان هایِ مداوم کسی، از فکر بیرون آمدم و دوباره خیره یِ بهارکم شدم که مدام 

 :مرا تکان می داد.خم شدم و با لبخند گفتم

 !جانم؟_

 :بهار اخمی ساختگی کرد و گفت

 !جا بود؟حواست ک  تا االن_

حتی دخترکم هم فهمیده بود که حواسم پرت است! برایِ تغییر دادنِ موضوع، لبخندی زدم و پشت بندِ آن 

 :چشمکی زدم و گفتم

 !از بس خوشگلی حواسم رو پرت کردی دیگه_

 همیشه همین بود؛ وقتی از او تعریف می کردم،  ، بهار با ذوق خندید و دست هایش را به هم زد. با این حرفم

که نقاشی را  ذوق می کرد. بهار کاغذ در دستش را جلو آورد و به من نشان داد. لبخندی زدم و قبل از آن

 ببینم، گفتم؛
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 !خب خانم هنرمند چی کشیدی؟_

 :بهار لبخندی زد و با ذوق گفت

 .خودت ببین_

بود، مرد به زن تک خنده ای کردم و سرم را پایین آوردم؛ عکسِ زن و مردی کنار هم و کودکی که بینشان 

 :متعجب سرم را باال آوردم و گفتم گل می داد! 

 !اینا کی ان؟_

 :بهار باهمان لبخند و ذوقش گفت

 .تو، من و عمو آرمان_

متعجب بار دیگر به نقاشی خیره شدم. دخترکم به شدت اصرار داشت من و آرمان را کنار هم قرار دهد؛ اما او 

شم.گاهی اوقات مجبور می شوی دست بکشی از چیز هایی که دوستش که نمی دانست من نمی توانم با او با

داری؛ چون می دانی رسیدن به آن بسیار سخت و حتی امکان ناپذیر است!تنها در جوابش لبخندی زدم و 

دستم را به حالت نوازش گر به موهایش کشیدم موهایِ چربش توجهم را به خودش جلب کرد دخترکم حتی 

بشورم.با فکری که  داشتم.به دنبال نقشه ای بودم که او را به حمام ببرم و موهایش را از حمام رفتن هم هراس

به سرم زد بشکنی زدم همین باعث شد بهار متعجب به سمتم برگرد،لبخندی دندان نما زدم که بهار متعجب 

رفتار می کردم!  گونه خیره یِ من شد.حق هم داشت؛ من اصالً تا به حال از این رفتار ها نداشتم و حاال این

 :که بحث را عوض کنم، با لبخند رو به بهار گفتم برایِ این

 !می دونی امروز چه روزیه؟_

 :بهار سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 !چه روزیه  نه، نمی دونم_

 :دوباره باهمان لبخند گفتم

 .دن روزیه که به تمیز ها جایزه می_

 :بهار شگفت زده گفت

 !مانی؟منظورت چیه ما_
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 :لبخندم را تکرار کردم و گفتم

 .یعنی هر کی موهاش تمیز تر و خوشبو تر باشه، اون برندست و جایزش پیتزاست_

 :بار، متعجب حرف من شد و گفت بهار این

 !یعنی اگه تمیز نباشی نمی تونی پیتزا بخوری؟_

 :فتمچشمکی زدم و پشت بندِ آن یک بشکن زدم برای تاکید حرف سری تکان دادم و گ

 !درست گفتی_

 :بار چشم هایش برق زد دست هایش را به هم زد و گفت بهار این

 !من پیتزا می خوام_

 :انگشت شصت و اشاره ام را به سمت اتاق نشانه گرفتم و گفتم

 !پس بریم برایِ تمیز شدن؟_

 :بهار با ذوق و صدایِ جیغ مانندی گفت

 !آره، آره _

هم دست هایِ کوچکش را دستم قرار داد و به همراه هم به سمت دست هایم را به سمتش گرفتم بهارم 

 . اتاقش رفتیم

وارد حمام شدیم. اول آب را باز کردم و شروع کردم به تنظیم کردن آب. وقتی تنظیم شد، با لبخند به سمت 

هایم دخترکم برگشتم؛ که تازه یادِ آتل در گردنش افتادم. آهی کشیدم ولی سعی کردم لبخندم را رویِ لب 

 :نگه دارم؛ با دست به او اشاره کردم و گفتم

 .جا بمون االن میام همین_

. با حالتِ دو به سمتِ  ای گفت و گوشه ای نشست. لبخندی به دختر حرف گوش کنم زدم "باشه"بهار 

دی آشپزخانه رفتم و شروع کردم به گشتن. با دیدنِ نایلونِ مشکی رنگی که گوشه از کابینت افتاده بود، لبخن

 .زدم و فوری آن را برداشتم و به سمت اتاق رفتم

بهار را دیدم که سرش پایین بود و خیره یِ زمین بود. لبخندِ مصنوعی ام را مثل همیشه بر رویِ لبم نشاندم و 

به سمت دخترکم رفتم.بهار با صدایِ قدم هایم سرش را باال آورد اول لبخندی زد اما بعدش همان لبخند از 
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ایش را به اخمی رویِ پیشانی اش داد. با حالت قهر دست به سینه شد و صورتش را به سمتِ بین رفت و ج

 :دیگری چرخاند.درهمان حال گفت

 !گولم زدی؟_

 :می دانستم به قضیه پی می برد؛ از بس که باهوش بود! برایِ همین گفتم

حرفم خیلی سریع به سمتم این خیلی بزرگه. نصف می شه؛ یکیش برایِ من، یکیش هم برایِ تو! بااین  _

 :برگشت و با ذوق گفت

 !آخ جون_

چشمکی زدم و شروع کردم به نصف کردنِ نایلون مشکی که در دستم بود.سفت بود، نتوانستم. چشم 

چرخاندم تا وسیله ای مناسب برایِ بریدنش پیدا کنم. با دیدنِ قیچیِ که رویِ میز قرار داشت، با ذوق به 

 .شتم شروع کردم به نصف کردن نایلونی که در دستم بودسمتش رفتم و آن را بردا

و به سمت حمام رفتم؛ و بهارهم چون دستش در دست من بود   بعد از آماده شدن، دست بهار را گرفتم

 .چنان به همراهم کشیده می شد هم

لی دیگری لبخندی زدم و صندلی را گوشه ای گذاشتم و بهار را رویِ آن نشاندم؛ بعد از او خودم رویِ صند

که وسیله ای برایِ بازی نیست، لگنِ سفید رنگی که به دیوار آویزان بود را برداشتم و  نشستم. با یاد آوری این

 .بود. برای همین به سختی آن را رویِ زمین قرار دادم  آن را پر از آب کردم. چون از آب پر شده بود،سنگین

من همین کار را انجام می داد. من هم از همین فرصت استفاده تند تند به او آب پاشیدم؛ او هم برای تقلید از 

می کردم و کامل موهایش را میشستم. درست بود حمام کردن برای دخترکم سخت بود، ولی مو شستن با 

بر رویِ هم آب می ریختیم و بلند می خندیدیم. حمام پر   . مدام این همه بازی، مطمئناً او را شادمان می کرد

 !صدایِ خنده یِ من و دخترکم؛ کاش این خنده ها همیشگی می بودشده بود از 

بیرون آمدیم. دست دخترکم را گرفته بودم که لیز نخورد.   که کامل موهایش را شستم، از حمام بعد از این

وقتی کامل از حمام خارج شد، او را روی تخت نشاندم و سشوار را از داخلِ کمد سفید رنگ اتاقم بیرون آوردم؛ 

 .به سشوار کشیدن موهایِ زیبایش  . شروع کردم را به برق زدم و پشت سر بهار نشستم آن

 :که تمام شد، بهار لبخندی زد و گفت بعد از این

 !می ریم پیتزا بخوریم؟_

 :لبخندی زدم و گفتم
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 !می ریم بله که _

ش شد! حق هم داشت؛ از فست فود که برگشتیم،دخترکم از فرط خستگی، در همان سطرِ اولِ داستان، بی هو

 .روزمان پر تحرک گذشته بود

گرفت  رفت و گُر می بیرون که رفتیم، گاهی نگاه دخترکم پی باال و پایین پریدن های هم سن و سال هایش می

شد. نگاهش کمی، فقط کمی غبار گرفته بود. در کل روز خوبی  از غصه. گاهی به خاطر گردنش اذیت می

نگذشت! پیتزایمان را به خوشی و خنده خوردیم؛ فقط گاهی از غبار نگاهِ  داشتیم؛ فقط... فقط کمی خوش

 !نشست دخترکم، بغضی تیز و برنده، کنج گلویم می

 .رفت شد و پیِ جای خالیِ آرمان می مردانه، حواسم از دخترکم جدا می گاهی هم ناجوان

 !شد دار می شد، دلم به هوای آرمان، غصه کمی که دخترکم ساکت می

داستانِ سیندرالی محبوبِ دخترکم را روی میز گذاشتم. خم شدم و بوسه ای روی پیشانی اش کاشتم؛ کتاب 

اش باال آوردم و خیره اش شدم. آتل گردنش عذاب آور بود. کاش  لحاف نقش سیندرالیش را تا قفسه ی سینه

 !رسید خدا به دادمان می

 .فتم و روی مبل سه نفره نشستمبلند شدم و به آرامی از اتاق بهار خارج شدم. به هال ر

ی خالی شد؛ چند روز پیش، در همین ساعت ها، آرمان روی همین مبل نشسته بود.  نگاهم بندِ مبل تک نفره

 !تر شد و حال من بی حال کردم. دلتنگی ملموس تر می نگاه هایش را حس می

 ؟خودم رفتنش را خواسته بودم؛ قبول! ولی او چرا به این سرعت پا پس کشید

من در اوجِ احساساتِ مادرانه ام، نبودنش را خواستم؛ حاال که نبود، حس پشیمانی، بغض وار، گرد گلویم 

 .نشسته بود

ی چشمم راه باز کرده بود را پاک کردم؛ ایستادم و به اتاقم رفتم. عصبی و کالفه  قطره اشکی که از گوشه

هایم چکید؛ از خستگی  م. بی اختیار اشکی چرخ خیاطی و نخ و سوزن های پخش و پالی دورش، شد خیره

بود یا دلتنگی؟ خم شدم و تکه های کوچک پارچه را برداشتم. اشک ریزان پارچه ها را برداشتم و در نایلون 

 .چپاندم

 "یعنی آرمان کجا بود؟"

 .هقی زدم و نخ ها را در ظرف مخصوصشان گذاشتم
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 ".احتماال االن خسته و کوفته در بیمارستان بود"

هایم گونه هایم را خیس کردند و نخ هایی که روی فرش افتاده بودند را ریز ریز جمع کردم. هق زدم و  اشک

 .نخ ها را هم در نایلون انداختم

 "یعنی شام خورده بود؟"

اشک، دیدم را تار کرد. سوزن ها را جمع کردم؛ بی هوا یکی از سوزن ها در نوک انگشتم فرو رفت و آه از 

کردم یا از عذاب  ی انگشتم شدم. از درد انگشتم گریه می با گریه روی زمین نشستم و خیره نهادم بلند کرد.

 دلتنگی؟

اشک هایم را پاک کردم و دم عمیقی گرفتم. دوباره اشک هایم سرازیر شدند و گونه هایم را خیس کردند. 

 :کالفه و عصبی، کف دستم را محکم روی گونه ام کشیدم و نالیدم

 !ین بیرونبسه دیگه! نیا_

 !کرد قطعا این دلتنگی دیوانه ام می

خیالِ تمیز کردن اتاق شدم و خودم را روی تخت انداختم. خسته بودم؛ دلم یک خوابِ عمیق و راحت  بی 

برد؟ این دلتنگی و پشیمانی، خواب را از چشمانم ربوده  خواست! اما مگر با فکر و خیال آرمان، خوابم می می

ماندم. خوابم  ابی ام بود؟ چهار شب! درست چهار شب بود که همچون جغد، بیدار میخو  بود. چندمین شب بی

توانستم بودنش را قبول کنم! من  تپید؛ ولی نمی توانستم بخوابم. دلم برای آرمان، بی وقفه می آمد، ولی نمی می

 .ها پیش از دست داده بودم شانس داشتنش را سال

 :دم. به دیوار خیره شدم؛ صدای مادرِ آرمان در گوشم پیچیددراز کشیدم و جنین وار در خودم جمع ش

دست از سرِ پسرم بردار دخترم. تو یه زن مطلقه ای و بچه داری! نذار بیاد سمتت؛ مطمئنم تو عاقل تر از "_

 "!آرمانی

دم! ام شد؟ من که نداشتنش را قبول کرده بو که اشک بریزم، هق زدم. اصال چرا دوباره وارد زندگی بدون این

سال قبل، درد نداشتنش را در اعماق  ۹چرا دوباره آمد و هر چه رشته کرده بودم را پنبه کرد؟ من که همان 

کردم با دلِ  آمدم؟ من چه می طور با خودم کنار می کردم؟ چه قلبم چال کرده بودم؛ حاال چگونه فراموشش می

 مجنونم؟

ها که آرمان برای ازدواجمان  کاش همان وقت لب گزیدم؛چشم بستم و پلک هایم را روی هم فشار دادم.

گذاشت، دست آرمان  رسیدیم. کاش وقتی پدرم به زور دستم را در دست بهنام می کرد، به هم می فشاری می پا
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شدم. بهنام، بانیِ نابودیِ  رفتم؛ با بهنام آشنا نمی شدیم. کاش آن روز به شرکت پدرم نمی گرفتم و دور می را می

ی  های عاشقانه توانستم در جواب نگاه خوشی های من بود! اگر بهنامی در کار نبود، حاال میتمام آرزوها و 

سال پیش، به هر زور و ضربی که ۹ی دریای چشمانش شوم. اصال اگر بهنام نبود، همان  تر خیره آرمان، عاشقانه

 :کردم. هق هقم اوج گرفت؛ با بیچارگی نالیدم بود، پدرم را راضی می

 !بهنام! لعنتلعنت بهت _

های از ته دلم هم نبود. وجود بهارکم خوب بود؛ خیلی خوب! شاید اگر  اما اگر بهنام نبود؛ بهارکم، بانیِ لبخند

آوردم! بهار در اوج ناامیدی، امیدم بود. در اوج غم و غصه،  بهار نبود، زیر بار این همه غصه و مشکل، طاقت نمی

حال نبود؟ و اما  شد از حضورش خوش ام نشسته بود. مگر میخنده ای بود که قاصدک وار، وسط زندگی 

شد حس ناب  آرمان! آرمان حضور خالص خوشبختی بود؛ لبخند های بی غل و غش و صادقانه! مگر می

 وجودش را حس نکرد؟

 ...دوستان طعنه زنندم که چرا دل به تو دادم باید اول ز تو پرسید چنین خوب چرایی"

 " *سعدی*

حظه ای خواب میهمان چشمانم نشد؛ خاطره هایم با آرمان را هق زدم و برای جانانِ از دست تا صبح، حتی ل

قرارم  ام کیلو کیلو غصه خوردم. نبودنش را زار زدم و برای نداشتنش زانوی غم بغل گرفتم. برای دلِ بی رفته

ز دست رفته، و وصالی های خوش ا الالیی خواندم دست نوازش بر سرش کشیدم. و در آخر فاتحه ای برای روز

 !که به حقیقت نپیوست، فاتحه ای سوزناک خواندم

 .من آن شب را نخوابیدم، اما حس عاشقی و دلدادگی بیدار شده ام را، به خوابی عمیق فرستادم

کسل و بی حوصله از روی تخت بلند شدم. دست و صورتم را شستم و برای آماده کردن صبحانه، به آشپزخانه 

 .گردو، کره و مربای توت فرنگی مورد عالقه ی بهار را روی میز چیدمرفتم. پنیر ، 

به اتاق دخترکم رفتم؛ بیدار بود، ولی همچنان روی تختش دراز کشیده بود. لبخندی روی لب هایم آوردم و 

کنارش روی تخت نشستم. به آرامی سالم کرد و بی حرف به عروسکش خیره شد. دستش را در دستم گرفتم 

 :روی موهایش زدم و بوسه ای

 !سالم عزیزدل مامان، صبحت به خیر_

 :نگاهش را از عروسکش گرفت و به لبخندم دوخت. بدون مقدمه زمزمه کرد

 چرا من بابا ندارم مامانی؟_
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شد رک و  گفتم؟ اصالً مگر می اش شدم و دستش را رها کردم. چه می ی چشمان اشکی مات و مبهوت خیره

 .م با پدرش، توضیح بدهم؟ متعجب خندیدم و ایستادما صریح در مورد دلیل جدایی

 :دستش را دوباره در دستم گرفتم

 .بریم صبحونه بخوریم_

ی رو به رویش شد. دخترکم قهر کرده بود؟ با من؟ مگر  دستش را از دستم بیرون کشید و دست به سینه خیره

 :آرام باشم. به در اشاره کردم و گفتمنامردیِ بهنام تقصیر من بود؟ بزاق دهانم را قورت دادم و سعی کردم 

 !رم آشپزخونه، تو هم بیا من می_

 :با بغض زمزمه کرد

 !خوام خوام؛ بابام رو می نمیام! من صبحونه نمی_

 :عصبی و سر خورده، دوباره کنارش نشستم. بغضم را قورت دادم و به آرامی گفتم

 !کنه دختر قشنگم، تو بابا داری؛ فقط پیش ما زندگی نمی_

 :سرش را به سمتم چرخاند و گفت

 کنن؟ مگه بابا ها پیش بچه هاشون زندگی نمی_

 :لبخندی زدم و گفتم

 شن. کدومشون جدا نمی شن؛ ولی بچه ها از هیچ ها و بابا ها از هم جدا می ها، مامان چرا! ولی بعضی وقت_

 :شد. متفکر گفت دخترک باهوشم کم کم متوجه حرفم می

 ؟پس یعنی من بابا دارم_

 :فهمیدمش! چشمانم را باز و بسته کردم نیاز به تایید حرفش داشت؛ می

 .آره عزیزم_

 :لب برچید و دوباره چشمان زیباش را اشک در بر گرفت

 .خوام از بابام دور باشم ولی من نمی_

 :دار نالیدم درمانده و غصه
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 .تونی بابات رو ببینی گلم تو هر وقت خواستی می_

 :لجوجانه گفت

 .وام بابام همیشه پیشم باشهخ من می_

 :آهی کشیدم و دستش را نوازش کردم

 .برمت پیش بابات، که ببینیش مونی، هر وقت هم خواستی، می شه که! تو پیش من می نمی_

 :بی حرف، مظلومانه نگاهم کرد. کالفه و غمگین دستی بر روی موهای زیبایش کشیدم

 .بینیش دلت تنگ شد میجوری نگاهم نکن نفس من! گفتم که، هر وقت  این_

 :نگاهش را از من گرفت و زمزمه کرد

 شه امروز ببینمش؟ می_

دار زمزمه  کردم با دخترکم و این دلتنگیِ غلیان کرده اش؟ سکوتم را که دید، بغض مات ماندم! من چه می

 :کرد

 شه، نه؟ نمی_

 :دلم از بغضش گرفت؛ تند تند سر تکان دادم و گفتم

 ؟شه عزیزم، چرا نشه می_

 :هایش را به هم کوبید حالی کف دست با خوش

 !مرسی مامانی_

 :به زور لبخندی زدم و دستش را کشیدم

 .برمت پیشِ بابات اول صبحونه بخوریم، بعد می_

از تختش پایین آمد و در چشم بر هم زدنی، دست و صورتش را شست و به آشپزخانه رفت. من هم با اعصابی 

خورد. نفس عمیقی کشیدم و  گرفت و می پشت میز نشسته بود؛ تند تند لقمه میاش رفتم.  داغان و بیچاره، پی

 :کنارش روی صندلی نشستم. لقمه ی در دهانش را قورت داد و گفت

 خوری؟ مامانی، شما چرا نمی_
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 :چشمانم را باز و بسته کردم و گفتم

 .من خوردم مامان جان... نوش جونت_

گرفت و برای همیشه کنارش  ام. اگر بهنام از این دلتنگیِ بهار بل میخیره نگاهش کردم و حواسم رفت پیِ بهن

چند، من قانوناً حضانت بهار را داشتم؛ ولی ناخودآگاه از این دلتنگیِ بهار،   داشت چه؟ هر  نگهش می

ادامه ی ناپدرانه اش را  ترسیدم. امیدم به بی مسئولیتی و بی تفاوتیِ بهنام بود؛ امیدوارم بودم که هم رویه می

 !دهد

 :گویا زیادی بی حواس، خیره ی بهار بودم که متعجب گفت

 کنی؟ جوری نگاهم می مامان! چرا این_

 :سری تکان دادم و بی حرف سفره را جمع کردم. بهار بی توجه به حال خرابم، گفت

 .دستت درد نکنه مامان_

 :لبخندی زدم زیر لب زمزمه کردم

 !نوش جان_

 :هوا گفت را داخل یخجال گذاشتم و ظرف خالیِ مربا و کره را شستم. بهار بیپنیر و گردوی دست نخورده 

 زنی؟ مامان، به بابا زنگ نمی_

 :که به سمتش برگردم، گفتم بغضم را قورت دادم و بدون این

 .زنم هارو بشورم، چشم زنگ می اجازه بده ظرف_

به من دادی، دلتنگت شده است؟ گفتم دختری که حضانتش را با کمال میل  گفتم؟ می به بهنام چه می

 !کرد اش تماس را قطع می خیالی خندید و با همان بی دیوانگیِ محض! حتماً می

پاسخ ماند!   ی بهنام را گرفتم. چند بوق خورد و در آخر تماسم بی با اصرار بهار، گوشی ام را برداشتم و شماره

 :با بغض نگاهم کردنگاهم را به بهار دوختم و گوشی را روی میز گذاشتم. بهار 

 برنداشت؟_

ی سبز رنگ گذاشتم و  تا آمدم حرفی بزنم، صدای زنگ گوشی ام بلند شد؛ بهنام بود! انگشتم را روی دایره

 :گوشی را دم گوشم گرفتم. صدای بهنام در گوشم پیچید
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 الو، رها؟_

 :آهسته گفتم

 .بله؟ سالم_

 :سرفه کرد و گفت

 ع شد. چیزی شده؟سالم... حموم بودم؛ تا برداشتم قط_

 .صدایش کمی گرفته بود؛ احتمال دادم سرما خورده باشد

 :داد؛ کالفه گفتم نگاهی به بهار انداختم که با اشتیاق گوش می

 !خواد ببینتت. اگه خونه ای، بیارمش راستش... بهار دلش برات تنگ شده؛ می_

 :فتبهنام کمی مکث کرد؛ مطمئناً تعجب کرده بود. دوباره سرفه کرد و گ

 ...من االن تهران نیستم؛ شیرازم_

حالی ام بیشتر طول  پوزخندی زدم؛ طبق تصوراتم، برای ندیدن بهار، بهانه تراشیده بود! ولی اجازه نداد خوش

 :بکشد؛بر خالف تصوراتم، ادامه داد

 .گردم، خودم میام دنبالش تا دو روز دیگه برمی_

نبود؛ فقط کمی کنجکاو شده بودم. نگاهم را از بهار گرفتم و تعجب کردم؛ پس واقعاً شیراز بود؟هرچند، مهم 

 :گفتم

 .باشه...خداحافظ_

 :تا آمدم قطع کنم، بهنام صدایم زد. با تعجب گفتم

 بله؟_

 :آهی کشید و گفت

 !هیچی. مراقب بهار... و خودت باش_

 ۹شی، با بهنامی که که چیزی بگویم، قطع کرد! مات و مبهوت روی صندلی نشستم.بهنام پشت گو قبل از این

 !ام بود، زمین تا آسمان فرق داشت سال شریک زندگی
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سال با او زندگی کرده بودم، مردی  ۹بهنام پشت گوشی، مردی آرام و پدری مهربان بود! ولی بهنامی که 

 کردم؟ بهنام اهل محبت کردن نبود؛ خیال بود! کدام را باور می عصبی و بی تفاوت، و پدری بی مسئولیت و بی

 !گفت مراقب خودم و بهار باشم؟! شگفتا غیر از مادرش، با هیچ احدوالناسی مهربان نبود! حاال می

 :با صدای بهار، به خودم آمدم

 ریم پیش بابا؟ مامان، می_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .نه عزیزم؛ بابات تهران نیست. گفت هروقت اومد، خودش میاد دنبالت_

 :؛ با گریه گفتقطره ای اشک، رو گونه اش سر خورد

 !ولی من دلم براش تنگ شده_

 :پوفی کردم و کنار پایش زانو زدم؛ اشک هایش را پاک کردم و گفتم

 !جا نیست عزیزم خب این_

 :آمد! کالفه و تسلیم شده، گفتم گریه اش بند نمی

 دوباره زنگ بزنم خودت باهاش حرف بزنی؟_ 

 :بار سریع پاسخ داد و دوباره شماره ی بهنام را گرفتم. این سرش را تکان داد. گوشی ام را از روی میز برداشتم

 جانم رها؟_

 :ش را نادیده گرفتم و گفتم"جانم"

 .خواد باهات حرف بزنه بهار می_

 :با لحنی محبت آمیز گفت

 .بابا قربونش بره! بده حرف بزنم باهاش_

مات و مبهوتِ قربان صدقه اش، گوشی را به سمت بهار گرفتم. بهنام و بهار، بیشتر از نیم ساعت حرف زدند. 

رفت. از اذیت کردن آتل گردنش  گفت و با تشویق و احسنت بهنام، دلش ضعف می بهار از نقاشی هایش می
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هم حرف زد. دخترکم به قدری رفت. حتی از عمو آرمان و خاله آرزویش  گفت و بهنام قربان صدقه اش می می

 !زد عقده ی حرف زدن با پدرش را داشت، که از هر دری حرف می

شدم؛ در روزهایی که بهنام، بی تفاوت ترین  محو حرف زدنشان شده بودم و هر از گاهی در گذشته غرق می

قیامت شده است؟  کردم که آیا آمد، با خودم فکر می ی بهنام می مرد روی زمین بود! وقتی صدای قربان صدقه

بار، آن در عید نوروز، با سردی تمام، بهار را در آغوش  برم؟ آخر بهنام، سالی یک یا من در رویا به سر می

گونه محبت پدری اش به فوران  گرفت؛ بدون هیچ حرف محبت آمیزی! حاال چه اتفاقی افتاده بود که این می

 در آمده بود؟

 :سمتم گرفت و گفتبهار با چشمانی براق، گوشی را به 

 :مامانی، بابا کارت داره. گوشی را دم گوشم گذاشتم و گفتم_

 :کاری داشتی؟ بهنام زمزمه کرد_

 .زنم که مزاحمت نشم خواستم بگم، لطفاً اجازه بده بهار هرروز بهم زنگ بزنه... خودم زنگ نمی می_

 :بهت زده گفتم

 !با...باشه_

های امروزش را هضم کنم!  توانستم حرف شدم. نمی بهنام نمیهای  گوشی دم گوشم بود، ولی متوجه حرف

 !کردم تعجب و بهت زدگی ام را، با تمام وجودم لمس و حس می

 :بهار دستم را گرفت و تکان داد

 .زنن مامان! در می_

 .ی گوشی نگاه کردم؛ تماس قطع شده بود. گوشی را روی میز گذاشتم و به سمت در رفتم به صفحه

 :کردم، آرزو با چهره ای پر از تشویش، جلوی در بود. با تعجب نگاهش کردم، که فوراً گفتدر را که باز 

 !باید حرف بزنیم رها_

 :نگرانی اش به من هم منتقل شده بود. از جلوی در کنار رفتم و گفتم

 !شده؟ چی_

 :وارد خانه که شد، بهار جیغ زنان به سمتش آمد
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 !وای! خاله آرزو اومده_

 :بهار را در آغوشش گرفت. بوسه ای روی گونه اش کاشت و گفتآرزو خم شد و 

 !خاله آرزو به فدای تو وروجک_ 

 :بهار خندید و آرزو را بوسید. آرزو با بهار، روی مبل نشست و نگاهم کرد

 .بیا بشین رها_

ن حرارتش به آشپزخانه رفتم و شربت آلبالو درست کردم. آرزو شربت آلبالو را خیلی دوست داشت؛ شاید از ای

 !کرد کم می

کدام از حرف هایش  زد. هیچ شربت هارا داخل سینی گذاشتم و به هال رفتم. بهار با ذوق و تند تند حرف می

حال بود!  پرید. از حرف زدن با پدرش، بسی خوش هم به دیگری ربطی نداشت؛ از این شاخه به آن شاخه می

کرد. بهار هم با ذوق لیوانی برداشت و سر کشید! آرزو  سینی را جلوی آرزو گرفتم؛ شربتش را برداشت و تشکر

حالی  که نگران وابسته شدن بهار به بهنام بودم؛ اما خوش با تعجب به بهار اشاره کرد؛ شانه باال انداختم. با این

 .کرد اش، روح و دلم را شاد می

 :آرزو گفتبهار، لیوان را روی میز گذاشت؛ بلند شد و با ذوقِ آشکار در صدایش، رو به 

 .رم نقاشی بکشم خاله من می_

 :آرزو لبخندی زد و گفت

 !برو بکش خانمِ هنرمند_

 :زده به اتاقش رفت. آرزو به سمتم برگشت و گفت بهار ذوق

 حاله؟ خبریه؟ بهار چرا انقدر خوش_

 :سرم را با تاسف تکان دادم و گفتم

 ...با بهنام حرف زد_

 :آرزو متعجب خیره ام شد. ادامه دادم

 !کنه بهنام انقدر قربون صدقه ش رفته، که بهار رو ابرا سِیر می_
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 :تعجب آرزو دو چندان شد؛ مبهوت گفت

 ...مگه نگفته بودی_

 :میان حرفش پریدم و کالفه گفتم

 !شناسم، این بهنامی که پشت گوشی باهامون حرف زد، نیست خودمم هنوز تو شوکم! انگار بهنامی که می_

 :و نگران، گفتآرزو نفس عمیقی کشید 

 اگه بهار بهش وابسته بشه چی؟_

 :کف دستم را روی پیشانی ام کشیدم و چشمانم را بستم؛ پر از نگرانی، نالیدم

 !ی منه دونم! خودمم نگرانم؛ بهار تنها داشته نمی_

 :آرزو با همدردی دستم را گرفت و لبخند زد

 .جای تو رو براش پر کنهتونه  درسته! شاید به بهنام وابسته بشه، ولی بهنام نمی_

 :با تردید نگاهش کردم که چشمانش را باز و بسته کرد

 !نگران نباش_ 

 :آهی کشیدم و لحظه ای به میز خیره شدم. حالِ بدِ آرزو که یادم آمد، سر بلند کردم و گفتم

 تو چرا ناراحت بودی؟_

 :سرش را پایین انداخت و دست هایش را در هم گره زد. دوباره گفتم

 شده آرزو؟ چی_

 :که نگاهم کند، گفت بدون این 

 ...آرمان_

 :با نگرانی دستش را گرفتم

 آرمان چی؟_

 :با بغض گفت
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 ...ی دیوونه خل شده! انگار دوباره برگشته به روزی که پسره_

 :ساکت شد و نگاهم کرد. سؤالی نگاهش کردم، که با صدای تحلیل رفته ای ادامه داد

 !روزی که تو ولش کردی_

شتیِ مبل تکیه دادم و آهی کشیدم. من باز هم رهایش کرده بودم! آرزو خودش را جلو کشید و با تردید به پ

 :پرسید

 رها، چیزی شده؟_

 :زده زمزمه کردم شرم

 !بهش گفتم از زندگیم بره بیرون

 :آرزو وا رفته، نالید

 !آخه چرا؟_

 :نگاهش کردم، که گفت

 کارو کردی؟ ایناالن که دیگه مانعی بینتون نیست! چرا _

 :حق به جانب نگاهش کردم و گفتم

 !فهمی یعنی چی؟ من یه دختر دارم م آرزو! می من مطلقه ا_

 :آرزو عصبی گفت

 !قدر بهار رو دوست داره بینی چه این قضیه باید برای آرمان مهم باشه، که نیست! خودت هم می_

 :هایم گرفتم و گفتم سرم را بین دست

ی آرمان باهاتون خراب شه. اصالً... اصالً نامردیه من بخوام آرمان رو امیدوار  ام رابطهخو کافی نیست! من نمی_

 !کنم

 :آرزو مشکوک نگاهم کرد و گفت

 ی ما داره؟ بودن تو با آرمان، چه ربطی به خراب شدن رابطه_
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ش آرمان گفتم، به گو لب گزیدم و سکوت را ترجیح دادم. مطمئناً اگر به آرزو، از نارضایتی مادرش می

 .ماند رسید؛ قطعاً آرمان ساکت نمی می

 :آرزو کالفه گفت

 !شده رها؟ چند روز پیش که خوب بودید یه چیزی این وسط اشتباهه! چی_

 :خسته و عصبی گفتم

 .خواد من و آرمان با هم بمونیم مامانت نمی_

 :آرزو لحظه ای مات ماند. بعد از چند لحظه، اخمی کرد و سرزنش وار گفت

 گم؟ م گفته خوش نداره تو و آرمان رو با هم ببینه، و تو هم آرمان رو از خودت روندی؛ درست میمامان_

 :لب گزیدم و سر تکان دادم. آرزو با صدای بلندی گفت

 ای رها! آخه مگه قراره با مامان من زندگی کنی؟ خیلی بچه_

** 

ن هم بد نبود؛ فقط نیاز به مراقبت ویژه کردم. وضعیتش چندا ی یکی از بیمارانم را با دقت بررسی می پرونده

 .ای داشت

 :مهران بدون در زدن، وارد اتاق شد. سرم را از روی پرونده، بلند کردم و با اخم نگاهش کردم

 این در رو برای چی گذاشتن؟_

 :مهران شانه ای باال انداخت و گفت

 !جا بیمارستانه؛ شاید مریض بودن این_

 :پوفی کردم و گفتم

 کار داری؟ لوده بازی، بگو چیبه جای _

 :جلوتر آمد و روی مبل نشست. کمی خیره نگاهم کرد و سپس گفت

 !دکتر فروز گفت بری اتاقش_

 :کالفه و بی حوصله نگاهش کردم



 
 
 

 
176www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 احیاناً شما نامه رسون دکتر فروز نیستی؟_

 :بی حرف خندید. پرونده را بستم و از روی صندلی بلند شدم 

 !بیخی در راههبریم ببینیم باز چه تو_

 :که تکان بخورد، گفت مهران بدون این

 !من چرا بیام؟ با تو کار داره_

سری تکان دادم و از اتاق خارج شدم. از آن روزی که با بهنام دست به یقه شده بودیم، با دایی حرف نزده 

لزل شده بود که بودم. چندین بار زنگ زده بود و من خیلی محترمانه، پیچانده بودمش! به قدری اعصابم متز

 !ی آرزو را هم نداشتم حتی حوصله

آمدم، بی معرفت بودن  برد. باید با خودم کنار می آیم؛ ولی زمان می مطمئن بودم که باالخره با خودم کنار می

ها بعد، دوباره دیده بودمش، دیوانگی بود اگر  رفتم! حاال که سال اش می کردم و دوباره پی رها را هضم می

 !خواست کشیدم؛ حتی اگر خودش می بار پا پس نمی شدم. این خیالش می بی

ی ورود، وارد اتاق شدم. پشت میزش نشسته و مشغول  ای به در زدم و بعد از اجازه به اتاق دایی که رسیدم، تقه

. جلوتر رفتم و روی مبل   که نگاهم کند، کف دستش را به سمتم گرفت نوشتن بود. تا سالم کردم، بدون این

 .نشستم

 :لحظاتی بعد، دست از نوشتن برداشت و نگاهم کرد؛ بی مقدمه گفت

 تو باز چته؟_

 :ابرویی باال انداختم و پرسیدم

 من باز چمه؟_

 :اخمی میان ابروانش نشست و چشمان مشکی اش را ریز کرد

 !دن سؤال رو با سؤال جواب نمی_

 :منتظر نگاهش کردم. اخمش باز شد و گفت

 !نه شدیگه باز دیوو مادرت می_

 :خندیدم و گفتم
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 !نه واال! من سالمم_

 :ام، گفت نفس عمیقی کشید و بی توجه به نمک پرانی

 رها دوباره رفته؟_

خواند و حرف دلم را از بر بود. تسلیم شدم و  خنده ام محو شد. دایی همین بود؛ از نگاهم تا عمق وجودم را می

 :گفتم

 !ذارم بره بار نمی ولی این_

 :ه کشیددایی، ناراحت آ

 چرا؟_

 :ی ساعت روی دیوار شدم خیره

 !تونه بی دلیل باشه دونم؛ ولی نمی نمی_

 :دایی کنارم نشست

 خودش هیچی نگفت؟_

 :چینی به ابرویم دادم و گفتم

 !فقط گفت از زندگیش برم بیرون_

 :دایی دستش را روی شانه ام گذاشت و محکم فشرد

 !شه مرد؛ غمت نباشه درست می_

دستش گذاشتم و در فکر فرو رفتم. رها چند روز قبل از درگیری ام با بهنام، کامالً عادی بود و دستم را روی 

گونه بی هوا، دوری را برگزید؟ من که کاری نکرده بودم!  حرف از دوری و دوستی، نبود. چه شده بود که این

ی  که با آمدن دوباره ا اینکسی چیزی گفته بود؟ یک آن، فکرم سمت مادرم پر کشید؛ ولی نه! امکان نداشت!ب

کشبد! پس مشکل چه بود؟ شاید آرزو خبردار بود؛  وقت در زندگیِ من، سرک نمی رها مخالف بود، ولی هیچ

 !پذیرفتم! دل بود، بچه بازی که نبود بار نبود رها را نمی زدم. این باید با او حرف می

 چه بود سزای تو؟ رود از سر من هوای تو داده فلک سزای من تا روم و نمی می "
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 " *رهی معیری*

با سرعتِ هرچه تمام تر گاز می دادم. مهران همیشه باعثِ دردسر بود؛ به یاد مکالمه یِ چند دقیقه پیش 

 :افتادم

 "!جا تصادف کردم؛ اوضاع به هم ریخته داداش زود خودت رو برسون! من این"

.آنقدر  که من نگران می شوم! کالفه پوفی کشیدم بعد از آدرس دادن، گوشی را قطع کرد و اصالً اهمیتی نداد 

سرعتم زیاد بود که بعد از نیم ساعت، رسیدم! ماشین را گوشه ای پارک کردم و بعد از برداشتنِ گوشی، فوری 

طور که سریع به جلو می رفتم، سوئیچ را پشتم نگه داشتم و بعد از فشردن  از ماشین پیاده شدم. همان

ایستاده بود و مدام  چشم چرخاندم؛ با دیدنِ مهرانی که کنارِ کوپه یِ قرمز رنگش  ماشین را قفل کردم. دکمه، 

حرص می خورد و بلند حرف می زد، سری از رویِ تاسف به چپ و راست تکان دادم. حقش بود! من بارها به 

د؟ شخصیت آدم ها، نه از رویِ او گفته بودم یک پراید یا پژو بخرد؛ ماشین، ماشین است دیگر! چه فرقی دار

ماشینی که دارند، از رویِ رفتارشان قضاوت می شود. هرلحظه صدایِ مهران بیش تر از قبل، اوج می گرفت. 

طور که تند حرف می زد، چشم چرخاند که  برایِ جلوگیری از هر اتفاقی، سریع به سمتش رفتم. مهران همان

را به او داده باشند، چنان ذوق کرد و به سمتم آمد که ترسیده چشمش به من خورد؛ با دیدنم گویی که دنیا 

گونه ندیده بودم! مهران به من که رسید، دستم را گرفت و به  یک قدم عقب رفتم! تا به حال، مهران را این

 :همراه خود کشید. متعجب پرسیدم

 !چی شده؟_

 :مهران کنارِ ماشینش ایستاد؛ به روبرویش خیره شد و گفت

 !ین خانم از پشت زدن به من، حاال طلبکارم هستنهیچی! ا_

ساله ها می  ۰۱بیشتر به  متعجب به رو به رویم نگاه کردم؛ با دیدنِ دخترکِ ریزه میزه ای که در اصل سنش 

 .خورد، اما با آرایشی که داشت سنش را باال برده بود، ابروهایم دو برابر باال رفت

ا به سمتِ ماشینش چرخاند و همانند دخترها، لبش را غنچه کرد. دوباره نگاهش را از دختر گرفت؛ سرش ر

 :گفت دستی به ماشینش کشید با صدایِ بغض دارش 

 !ماشین نازنینم_

لبم را کج کردم و با نگاهِ تاسف باری به او خیره شدم. یکهو حرصی شدم و دست هایم را مشت کردم و با 

ون انتظار این حرکت را نداشت، با صدایی که ناله در آن حرص کوبیدم به پهلویش. مهران از درد خم شد و چ

 :مشهود بود، گفت
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 !...د آخه چرا_

 :نگذاشتم ادامه دهد و فوری پریدم وسط حرفش

 !من بارها بهت گفتم از این ماشینا نخر، ولی کو گوش شنوا؟_

 :مهران صاف ایستاد و کم کم اخم هایش در هم رفت؛ درهمان حال گفت

 !حرفاست؟االن جایِ این _

با چشم و ابرو به اطرافش اشاره کرد. چشم غره ای رفتم و به اطراف نگاه کردم؛ با دیدنِ مردمی که با خنده 

نظاره گر ما بودند، پوفی سر دادم. همیشه تماشایِ اتفاقات یک سرگرمی برایِ این افراد بود. به سمتِ دختر 

 :رفتم و با صدایِ جدی گفتم

 !مشکل شما چیه؟_

 .نگاهش به ساعت بود، با صدایم نگاهش را از ساعت گرفت ؛سرش را باال آورد و به من زل زد دختر که

 :نگاهش نگران بود، یکهو با صدایی آرام و مودبانه گفت

ببخشید آقا! اما من واقعا دیرم شده! به این دوستتون هم گفتم که عجله دارم و کارتش رو بده، ولی چنان _

 .که خودمم خجالت کشیدم و مجبور شدم جوابشون رو بدمداد و بیدادی راه انداخت 

برخالف قیافه اش، چه خوب و محترمانه صحبت می کرد! لحظه ای از قضاوتم خجالت کشیدم. یکی از اخالق 

کس کامل  هایِ بدم این بود که زود آدم ها را قضاوت می کردم. هرچند هر انسانی یک اخالق بدی دارد و هیچ

 :هایِ در هم رفته به سمت مهران برگشتم و گفتم اخم  دختر، سری تکان دادم و بانیست.در جوابِ حرف 

 .ت رو بده تا بعد از انجام کارش بهت زنگ بزنه خب شماره_

 :مهران حق به جانب دست به سینه شد و گفت

 !از کجا معلوم این خانم راستش رو بگه؟_

 :خواستم حرف بزنم که دختر جلو آمد و گفت

 .ماشینم رو پیش شما می ذارماصالً من _

 :مهران دوباره باهمان حالت قبلی گفت

 !از کجا معلوم ماشین خودت باشه؟_
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!با همان حالت متعجبم  چشم هایم بیش از حد گرد شده بود؛؛ مهرانی که من می شناختم انقدر گستاخ نبود

 :گفتم

 !یعنی چی؟_

 :مهران شانه ای باال انداخت و گفت

 !خودش می دونه_

ستم حرفی بزنم که ناگهان کسی به تندی از کنارم گذشت و به سمت مهران رفت؛ با صدایِ داد مهران خوا

 !متعجب سرم را باال آوردم دختر کیف به دست به جانِ مهران افتاده بود و مدام او را می زد

! بعد از مدت ها برایِ لبم را به دندان گرفتم تا نخندم، اما نتوانستم خودم را کنترل کنم و بلند زدم زیر خنده

اولین بار، از تهِ دلم می خندیدم. نه تنها من، بلکه تمام افرادی که آنجا ایستاده بودند، با صدایِ بلند می 

 .خندیدند

صدایِ کمک خواستن مهران را شنیدم، اما اهمیتی ندادم. عقب رفتم و به ماشینی که پشتم بود، تکیه دادم و 

طور که مهران را می زد، با  نی که به دستِ دختر کتک می خورد. دختر هماندست به سینه زل زدم به مهرا

 :حرص حرف هایش را می زد

  اگه مصاحبه یِ امروزم رو از دست بدم وای به حالته! با هزار زور و زحمت این شغل رو پیدا کردم. مگه_

 !ندیدی ماشین نازنین منم داغون شده؟! به من تهمت زدی؟! به من؟

استفاده می کرد. دستی به صورتم  "آخ"،"نزن"ش را باالیِ سرش گرفته بود و تنها از کلماتمهران دست

کشیدم و قهقهه زدم. مگر می شد این صحنه را دید و نخندید؟! لحظه ای فکری به سرم زد؛ خیلی سریع رمزِ 

رفتنم تمام شد، با وقتی فیلم گ گوشی را زدم و به قسمت فیلمبرداری اش رفتم. شروع کردم به فیلم گرفتن. 

 :خنده به سمتِ دختر و مهران رفتم؛ با صدایی که سعی در کنترل خنده ام داشتم، گفتم

 !خانم شما کارت من رو بگیرید؛ وقتی کارتون حل شد، در اسرع وقت با من تماس بگیرید_

ستم بود را دختر که کمی آرام شد، صاف ایستاد و به سمتم برگشت. دستش را جلو آورد و کارتی که در د

 :که حرکت کند، گفت گرفت.تشکری کرد و به سمتِ ماشینش رفتو سوار شد. قبل از این

 .من در اسرع وقت با شما تماس می گیرم_
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تنها سری تکان دادم. دختر بدون اینکه به کسی نگاه کند، ماشین را روشن کرد و حرکت کرد.برگشتم و به 

 .با اخم به من زل زده بود.تک خنده ای کردم و چشمکی زدم مهران زل زدم ؛ دستش رویِ بازوهایش بود و

باخستگی تمام ، کیفم را رویِ مبل پرت کردم. بعد از آن، خودم هم با یک حالت پرشی رویِ مبل پریدم. 

پاهایم را دراز کردم؛ سرم را به کناره یِ مبل تکیه دادم، دستم را رویِ پیشانی ام قرار دادم و به سقف خیره 

داد! خسته شدم از این پیچ هایی که پیچ گوشتی هم،  قدر زندگی پیچیدگی اش را به من نشان می چهشدم. 

کنم و تنها یک  گوشتی من هستم که هیچ حرکتی نمی  دانم شاید هم آن پیچ قادر به باز کردن آن نبود! نمی

؛ آن کتک هایی که مهران از آن  گوشه نشسته و زانویِ غم بغلم گرفته ام! از حق نگذریم، امروز روزِ خوبی بود

قدر عصبی ندیده بودم! همین اتفاق بس بود  خنداند! تا به حال، مهران را آن دختر خورده بود، مرا به شدت می

  .تا مرا بخنداند

؛ با دیدنِ  با صدایِ زنگِ گوشی، سرم را به زور از رویِ مبل برداشتم. پرحرص و کالفه به گوشی نگاه کردم

و، پوفی سر دادم و اهمیتی ندادم. دوباره به همان حالت دراز کشیدم. گوشی قطع شد. دوباره شماره یِ آرز

چشم هایم را رویِ هم قرار دادم، که باز هم صدایِ زنگ گوشی بلند شد. این بار عصبی از رویِ مبل بلند شدم؛ 

 :جواب دادمبه حالت نشسته گوشی را پر حرص برداشتم و با صدایی که حرص در آن مشهود بود، 

 !بله؟_

 :صدایِ پر استرس و نگران آرزو در تلفن پیچید

 ...سالم_

 :چرا، این نگرانی به من هم سرایت کرده بود؛ اما سعی کردم مثبت فکر کنم و تنها پرسیدم  دانم نمی

 !چی شده؟_

 :آرزو با همان صدایِ پر از استرسش، گفت

 !ارحالش بد شدهآرمان، زود خودت رو برسون خونه یِ رها اینا؛ به_

با این حرفش، چنان از رویِ مبل بلند شدم که پاهایم به عسلی روبرویی خورد؛ اما دردی که در پاهایم می 

دانم  پیچید، اصالً برایم اهمیت نداشت. تنها چیزی که اهمیت داشت، این بود که خودم را به بهار برسانم. نمی

گشت به قسمی که  برایِ دومین بار پس زده بودش شاید بر می چرا آنقدر نگران بودم! آن هم دخترِ زنی که مرا

سال ها پیش خورده بودم؛ قسمی که هر دکتری می خورد و باید تا تهش پایِ بیمارش می ماند. آیا به راستی 

 !بود؟  تنها به خاطرِ قسمم
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د. کیفِ رویِ مبل را آم اصالً توجهی نکردم به موبایلی که هنوز تویِ دستم روشن بود و مدام صدایِ آرزو می

برداشتم به سمت اتاقم رفتم؛ بعد از برداشتن وسایل مورد نظر، از اتاق بیرون آمدم. بعد از برداشتنِ کتِ رویِ 

برق کنارِ در را فشردم که اتاق کامالً خاموش شد. در خانه را باز  مبل و سوییچ رویِ میز ، به در خروجی رفتم؛ 

 .  آوردم؛ با دیدنِ مادرم که دستش رویِ هوا مانده بود، متعجب شدمکردم. سرم که پایین بود را باال

کرد! همان  کرد؟! چرا االن؟!پوفی از ته دل کشیدم به خاطرِ  بدشانسی ام که مرا رها نمی جا چه کار می او این

دم و کردم. مادرم متعجب به من خیره شده بود. لبخندی زورکی ز جا جلویِ در ، خشکم زده بود و حرکت نمی

 :گفتم

 !سالم به مادر گرامی! چه عجب اومدی خونه م! ولی چرا االن؟_

چرت است! این را از چشم هایِ   دانستم که حرف هایم گفتم؛ ولی این را می چه می  فهمیدم نمی  هم  خودم

 .متعجب مادرم هم خواندم. مادرم که متوجه شد من قصد کنار رفتن ندارم، خودش جلو آمد

هول داد و خودش هم وارد شد. با دیدنِ خانه یِ تاریک، کمی مکث کرد. کمی بعد، به سمتِ مرا به داخل 

طور که به مادرم زل زده  راست رفت و بعد از فشردنِ دکمه، برق را روشن کرد. کالفه، کامل وارد شدم. همان

! با صدایِ مادرم، دست دانستم چه کنم و چه بهانه ای بیاورم کردم؛ نمی بودم، کتم را این دست و آن دست می

 :از فکر کردن برداشتم و به سمتش برگشتم؛ چون کامل متوجه حرفش نشدم، باحالتی متعجب، گفتم

 !جان؟_

 :کمی بعد سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت  سکوت کردم مادرم 

 !خواستی کجا بری؟ گم می می_

ایِ همین، فوری گوشی ام را بیرون آوردم و شماره یِ توانستم بیش تر از این صبر کنم؛ بر لبم را تر کردم. نمی

کرد که چرا گوشی را  آرزو را گرفتم. بعد از سه بوق، صدایِ نگران آرزو در گوشی پیچید. مدام مرا سرزنش می

 :قطع کردم! اما حرفی نداشتم که بزنم؛ کمی بعد که آرام شد، گفت

 !حاال چی کار داشتی؟_

 :فشردم، گفتم را رویِ هم میدرحالی که کالفه دندان هایم 

 .رسونم اگه اجازه بدی خواستم بگم بهار رو ببرید بیمارستان؛ منم زود خودم رو می_

 :آرزو متعجب گفت
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 !خب، خودت بیا_

 :آهی کشیدم و گفتم

 .بینمت جا. همون بیمارستان می تونم مامان اومده این نمی _

، که نپرسیدم بهار  قدر هول بودم گوشی را قطع کردم. آنکه فرصت حرف زدن دوباره را به او بدهم،  بدون این

طور است؟! سرم که پایین بود را باال آوردم، که با  به هوش هست، یا نه؟! حتی نتوانستم بپرسم که حال رها چه

نگاهِ متعجب مادرم رو به رو شدم. لبخندی محو زدم؛اما با حرفی که مادرم زد، همان لبخندم هم از لبم کنار 

 :رفت

 !شون رو یاد بگیرم؟ ترسی خونه می_

 :طور متعجب سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم همان

 !منظورتون چیه؟_

 :مادرم آهی کشید؛ نگاهش را از من گرفت، به رو به رویش نگاه کرد و گفت

 !خودت فهمیدی منظورم چیه_

 :کالفه، سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 !منظورتون رو نفهمیدم اتفاقاً من اصالً_

عصر را  ۶:۱۱طور که سکوت کرده بود، به رو به رویش زل زده بود. کالفه به ساعتم نگاه کردم که  مادرم همان

داد. کالفه پوفی گفتم. فوری نگاهم را از ساعت گرفتم و به مادرم خیره شدم؛ با لحنی مضطرب،  نشان می

 :گفتم

 !م بیامن باید برم؛ اگه دوست داری، همراه_

بی   مادرم قدر پا فشاری کردم، که  مادرم جوابی نداد. پوفی گفتم و دوباره شروع به اصرار و پا فشاری کردم. آن

همانند قدیم ها، قرار است به دنبالم   ترسیده دو قدم به عقب رفتم و حس کردم هوا از جایش برخاست؛ 

خ رویِ لبم نشست. همه چی خیلی زود می بیوفتد. با یادآوری خاطرات قدیمی و بچگی ام، لبخندی تل

 .گذشت

اخمی ریز رویِ پیشانی اش نشسته  طور که  با صدایِ مادرم، از فکر بیرون آمدم و به او خیره شدم. مادرم همان

 :بود، با جدیت گفت
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 !منم همراهت میام_

 ...اما امروزآمد؛  گاه به محلِ کارم نمی متعجب از جوابش، به او خیره شدم. عجیب بود! او هیچ

به هر حال، هر چه که بود، بهتر از هیچی بود. جلو تر از مادرم به راه افتادم؛ مادرم هم به همراهم آمد و پشت 

بندِ آن در را هم بست. نفسِ حبس شده ام را بیرون فرستادم و دکمه یِ آسانسور را فشردم. تا آسانسور باال 

دست هایم را در جیبم فرو بردم و شروع کردم به  رفته بودم. بیاید، با کفش و پاهایم بر رویِ زمین ضرب گ

نگاه نکردم.  شد، همین سوت زدن بود. اصالً به مادرم  سوت زدن. اصوالً یکی از مواردی که باعث آرام شدنم می

کردم. آسانسور  ولی مطئمن بودم که او به من خیره شده؛ زیرا سنگینی نگاهش را خیلی محسوس، حس می

را باز کردم و اول منتظر ماندم مادرم وارد شود. مادرم بعد از کمی مکث، وارد آسانسور شد؛ من هم رسید؛ در 

آن دادم. گویا  و تکیه ام را به دیواره ی   به همراه او، وارد آسانسور شدم. دکمه را فشردم؛ به تهِ آسانسور رفتم

  !شد نتوانم استراحت کنم افتاد و باعث می یآمدم استراحت کنم، اتفاقی م استراحت به من نیامده بود! تا می

شد، گوشم را نوازش می داد. کمی چشمم را بستم تا برایِ  صدایِ آهنگِ بی کالمی که از آسانسور پخش می

 .در خلسه ای از آرامش، فرو روم لحظه یِ کوتاهی هم که شده، 

چشم هایم را از هم باز کردم. با دیدنِ  کرد، بلند شد. کالفه طولی نکشید که صدایِ زنی که طبقه را اعالم می

اخم هایِ در هم رفته یِ مادرم، پوفی گفتم و فوری از آسانسور خارج شدم. سوئیچ ماشینم را از جیبم بیرون 

آوردم و بعد از باز کردنِ قفل آن، به سمتش رفتم و بعد از باز کردنِ قفل فرمان، ماشین را روشن کردم. 

زدم. مهران همیشه از این کارم  شین را در پارکینگ می گذاشتم، قفل فرمان میما  که همیشه با وجود این

 :گفت خورد و می حرص می

زنی! بابا دزد ماشین تو رو بدزده هم چند روز دیگه  می  من موندم این ماشین چی داره که قفل فرمون هم"_

 "!ها بخر! ناسالمتی دکتری؛ بیا برو یه دونه از این عروسک دو دره  فرسته پس می

با یادآوری گفت و گویِ چند ماه پیشمان، لبخندی مهمان لب هاین شد؛ مخصوصاً از لحن مهران که ماشین را 

خطاب کرده بود. با کوبیده شدنِ محکمِ درِ ماشین، از فکر بیرون آمدم. با دیدنِ مادرم که با اخم و  "دو دره"

ر دلم پوفی گفتم. خواستم راه بیفتم، که مادرم با لحنی دست به سینه به رو به رویش زل زده بود، بارِ دیگر د

 :تلخ و جدی، گفت

  

 !وقت بلد نیستی تعارف کنی حداقل احترام به مادرت یادت نره. مثالً دکتری! اون_

 :متعجب از حرفی که زد، به سمتش برگشتم و با همان لحن گفتم
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ت تر سوار شید؛ خب خودتون زود اومدید. ولی من اومدم سوار شم که ماشین رو بیارم نزدیک تر تا شما راح_

 !بازم شرمنده

جا هم  طور که خیره به رو به رویش بود، جوابم را نداد. آهی کشیدم و حرکت کردم. تا همین مادرم همان

 .کرد خیلی دیر کرده بودم؛ و این، نگرانی ام را برایِ بهار، دو برابر می

افتاد! باید با این قلب که  طمئناً باز هم قلبم با دیدنش به تپش میدانستم برخوردم با رها چگونه باشد؛ م نمی

اش نبود، چه می کردم؟ کاش به جایِ قلبم، در سینه ام چیزی دیگر ، همانند سنگی  حالی هیچ حرفی 

تپید! از نظر من، این، بهترین درمان برایِ عاشقانی است که از  سنگین بود؛ تا با دیدنِ معشوقش، مدام نمی

 !ق خود دور هستندمعشو

داشتم، متوجه نگاهِ پر از تعجبِ پرستار ها و خدمه هایِ بیمارستان شدم. حق  طور در راهرو قدم بر می همان

کرد و  آمدم. هر که بود، تعجب می رفتم و هی می هم داشتند! بیمارستان برایم همانند پارک شده بود؛ هی می

 . دادم من این حق را به آن ها می

توانستم او  می  فهمیدم؛ نه ر از من، وارد بیمارستان شده بود. دلیل این همه رفتارهایِ تلخش را نمیمادرم زودت

طور که به سمتِ اتاقم  توانستم درکش کنم. گوشه ای از لبم را به دندان گرفتم و همان را بفهمم، و نه می

سوخت و  ریِ بیش از حد، میهایم به علتِ بیدا  رفتم، طبق عادتم دستی به شقیقه ام کشیدم. چشم می

. بعد از پوشیدنِ پیراهنِ سفید رنگ، فوری از اتاق بیرون آمدم.  توانستم حدس بزنم که قرمز شده است می

طور  امشب نه من شیفت بودم، و نه مهران! این شد که برای آمدن به بیمارستان، من پا پیش گذاشتم. همان

داشتم. یکهو با برخورد به چیزی، با اخم سرم را باال  دم بر میکردم و به جلو ق که سرم پایین بود، فکر می

عرشیا، متعجب به او خیره شدم؛ اما او طبق معمول، با همان پوزخندِ همیشگی اش به من زل  آوردم. با دیدنِ 

 :زده بود. کالفه پوفی کشیدم و زیر لب گفتم

 .گل بود، به سبزه نیز آراسته شد_

 :حرف زدنِ زمزمه وار، دست بردارمصدایی آمد که باعث شد از 

 .نچ نچ! اشتباه نکن... من سبزه نیستم؛ من خودِ گلم_

گویا عرشیا گوشش تیز تر از این حرف ها بود. بابتِ اعتماد به نفسش، پوزخندی زدم و بی اهمیت به او تنه ای 

 :بلندی گفتمرفتم، با صدایِ  طور که به سمتِ پرستار سعیدی می زدم و از کنارش گذاشتم. همان

 .بیمارم منتظرمه؛ برای همین وقتِ سر و کله زدن باهات رو ندارم_
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طور که ایستاده بودم، رویِ پنجه  پا چرخیدم و دستم را  چیزی که گفت، باعث توقف من میانِ راه شد. همان

 :درون جیبم فرو بردم؛ در همان حال، با حالتی عصبی، گفتم

  !چی گفتی؟_

 :فت، بارِ دیگر حرفش را تکرار کردر عرشیا که از رو نمی

 !گفتم خیلی خوشگل تر شده_

خشم تمام وجودم را فرا گرفت. نتوانستم خودم را کنترل کنم؛ برایِ  منظورش را خیلی خوب می فهمیدم. 

همین، با گام هایِ بلند و سریع، خودم را به او رساندم. یقه اش را در دست هایم گرفتم و عصبی به سمت 

 :فشردم، گفتم حال، با دندان هایی که رویِ هم می  مش؛ و در همانخودم کشاند

 !اگه جرات داری یک بار دیگه تکرار کن_

عرشیا که نترس تر از این حرفا بود، چینی به بینی عقابی اش داد و دوباره تکرار کرد. نتوانستم خودم را کنترل 

قدر عصبی  . آن زو مرا از این حالت بیرون آوردکنم؛ دستِ آزادم را مشت کردم و خواستم بزنمش، که صدایِ آر

 :زد شدم و او تنها غر می دانستم کجا هستم! وقتی به خودم آمدم که به همراهِ آرزو، کشیده می بودم که نمی

قدر درد داشت که با  چاره ان دیر کرده؛ حاال برایِ ما قلدر بازی در میاره! خوبه بهت گفتم زودتر بیا؛ بچه بی_

 !فهمی؟ وندنش... میمسکن خواب

پوزخندی محو به حرفش زدم؛ مگر در حالی بودم که بتوانم حرف هایش را بفهمم؟ به اتاق رسیدیم؛ چشم 

چرخاندم که چشمم با دو چشمِ درشت قهوه ای رنگ رو به رو شد. چشم هایی که بدجور من را شیفته یِ 

ببینم؛ اما برای چه؟! رها که خودش من را توانستم نگرانی را درون آن دو چشم درشت،  خود کرده بود! می

 !دیدم؟ را می هایش نگرانی، و در ابروهایِ در هم گره خورده اش، تاسف  پس زده بود؛ پس چرا حاال در چشم

گوشی پزشکی را رویِ میز قرار دادم. سر درد امانم را بریده بود! دو دستم را رویِ سرم قرار دادم و با صدایِ در، 

 :را بلند کردمصدای گرفته ام 

 !بله؟_

 :کسی چیزی نگفت؛ پوفی کردم و گفتم

 !بفرمایید_
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دانستم  نمی .  یک ثانیه هم نشد که در باز شد و شخصِ پشت در وارد شد. با دیدنِ رها، تنها به او زل زدم

گرمایِ عشق  سرد رفتار کنم. سخت است درونت پر از   عکس العملم چه باشد؛ برایِ همین تصمیم گرفتم

شد، اما خودت را سرد نشان دهی! عشق خیلی جالب است؛ خیلی ناگهانی خودش را با سرعت تمام وارد با

رود! حس راننده  کند! وقتی کامل خودش را در دلت جا کرد، به همان سرعت آمدنش، می ات می زندگی

د، بگذرد. عشق از ماشینی که آن را خیلی دوست دار ماشینی را دارم که برایِ رفع مشکالتش، مجبور است 

طور بود؛ برایِ خیلی چیزهایی که به نفعمان است، مجبور بودیم از عشقی که سال هاست  من و رها هم همان

طور که در فکر فرو رفته بودم، نگاه سردم را هم به رهایی که این پا و اون  جوانه زده، بگذریم! همان  در دلمان

 !کرد تا حرفی بزند، دوختم پا می

 :مکث و استرس، باالخره عزمش را جزم کرد و تند گفتبعد از کلی 

  !چی  خیلی ممنون بابت همه_

 :تنها سری تکان دادم و خیلی سرد گفتم

 !کنم خواهش می_

گفت به واهلل این سرما ظاهری است؛ باطنم پر است از عشقی که به تو  می قلبم   گفت من سردم، اما ظاهرم می

زدی! مجنون نشدی  کاش این قلبِ عاشقم را پس نمی"زد که ویم بود، تشر میرهایی که جل  دارم! قلبم مدام به

تواند تکه  کسی نمی شوی که  قدر ریز می شکنی و آن که بدانی پس زده شدن توسط لیلی، چه حالی دارد! می

 "!گذاشتی؛ ای کاش را جایِ مجنون می  برایِ یک ثانیه، خود هایت را پیدا کند! ای کاش حداقل 

کرد، نگاه به ظاهر سردم را از رها گرفتم و فوری از اتاق  خانم سعیدی که پشت هم من را پیج می با صدایِ

هوش بود. چراغ قوه ام را از جیبم بیرون  بیرون رفتم. با دیدنِ بیماری اورژانسی، به سمتش رفتم؛ بیمار بی

به پرستارها با حالتی عصبی آوردم. بعد از معاینه ی کامل، فهمیدم مشکل از قلبش هست؛ برای همین رو 

 :گفتم

 !تونید اینم تشخیص بدید؟ من جراح مغز و اعصابم؛ ایشون مشکلشون قلب و عروقه. نمی _

 :کسی چیزی نگفت؛ عصبی تر از قبل به آن ها گفتم

 !ببریدش پیش دکتر سهرابی_

 .همگی تند سری تکان دادن و به همراه برانکارد دویدند
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راغ قوه را درون جیبم گذاشتم و فوری به سمتِ اتاقم راهی شدم. وارد راهرو شدم؛ سری با تاسف تکان دادم. چ

با دیدنِ رهایی که از اتاقم بیرون آمده بود و با نگاهی افسرده به من زل زده بود، دلم گرفت. اما سعی کردم 

ج شد. او یک قدم جلو از اتاق خار نگاه، کامل   قلب رئوفم را تبدیل به قلبی از جنس سنگ بکنم. رها با همان

شد رها هم یک قدم  داشتم، باعث می رفتم. هر یک قدمی که بر می من یک قدم به سمتش می آمد و  می

قدر این یک قدم ها زیاد شد، که وقتی به خودم  خواستیم به همین زودی از هم دور شویم. آن بردارد. گویا نمی

 :نگاه پر بغضش تالقی کرد. در دلم گفتمآمدم، دیدم رها کنارم ایستاده است. نگاه سردم با 

ریزد و همانند تکه یِ آتش، قلبم را سوراخ  ریزی، در قلبم فرو می نریز این اشک ها را که هر اشکی که می_

 !کند می

نگاه خیره، یک قدم دیگر به جلو برداشتم و از او دور شدم. صدایِ پاشنه یِ کفشش   برایِ پایان دادن به این 

آن کرد که او هم یک قدم برداشته. حاال که پشتم به او بود، اجازه دادم بغضم سر باز کند و به من را متوجه 

قدر قدم هایم طوالنی شد که نفهمیدم کی  هایش هجوم بیاورد. دوباره یک قدم و باز یک قدم دیگر... آن چشم

، همان بغضی بود که با هر قدمم، به اتاقم رسیدم. حاال رها ازم دور شده بود؛ تنها چیزی که همراهم مانده بود

 .در گلویم به وجود آمده بود

خواستم در حالِ و هوایِ تنهاییِ خودم باشم.  در را قفل کردم و برق اتاق را خاموش کردم. یک امروز را می

 .سرم را رویِ میز قرار دادم و به سقف خیره شدم

دردناک تر از دردِ جدایی از معشوق نباشد! قلبم درد داشت؛ درد دوری! شاید برایِ یک عاشق، هیچ دردی، 

 !سوزاند تا عاشق را خاکستر کند قدر می دردی که نخ به نخِ وجودش را می سوزاند؛ آن

توانستم سیگار را بهانه ای برای فراموشیِ مشکالتی که دست از  ؛ کاش حداقل دکتر نبودم تا می آهی کشیدم

 :. آهی طوالنی تر و سوزناک تر از قبل کشیدم و با خود گفتمداشتند، کنم.لبم را دندان گرفتم سرم بر نمی

 .جوری تکلیفم با خودم مشخص بود کاش دلیلی برایِ دوباره رد کردنم داشتی! حداقل این_

صدایِ در آمد و پشت بندِ آن، صدایِ مادرم و آرزو. جواب ندادم. حسِ سرما و گرما را باهم داشتم؛ مطمئناً  

شد و یک بار دیگر  باره گرمم می حس دلتنگ واقعی ام،دعوایشان شده بود! چون به یکحسِ سردِ تظاهرم، با 

امروز   یک  خواستم طور رویِ میز گذاشتم. می که حسِ خوبی نداشتم، اما سرم را باال نیاوردم و همان سرد! با این

  خواست نباشم! دلم میخواستم یک امروز کسی پیجم نکند... یک امروز آرمانِ دکتر  کسی صدایم نکند... می

 .سال پیش باشم؛ تنها باشم و با تنهایی خودم بسوزم و بسازم ۹امروز، همان آرمان   یک

که بخوابم، بلکه تنهایی مزه اش  آهی سوزناک کشیدم و کم کم چشم هایم را رویِ هم قرار دادم. نه برای این

چیزی را نبینم و حاال با بستن چشمم  ،که به ماندن در تاریکی بود. دوست داشتم جوری همه جا تاریک باشد

 .این حس را پیدا کرده بودم
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، به واقعیت "بعد از هر تاریکی طلوعی جدید وجود دارد"گفتند:  زدند و می امیدوار بودم آن حرفی که همه می

. کمی بعد، چشم هایم را باز کردم ولی ۰۱تا ۰تبدیل شود! همان طور چشم بسته شروع کردم به شمردن 

گفتند  جا تاریک بود! پوزخندی زدم؛ حتی امید دادن هایِ مردم هم الکی شده بود؛ هرچه که می  وز همههن

  !دروغ بود؟

هایم را بستم و در تاریکی فرو رفتم؛ پس چرا جایی روشن نشد؟! پوزخندی به افکار بچگانه و  من چشم

 :ادم و زمزمه وار، با پوزخند گفتملجوجانه ام زدم. سپس آهی کشیدم؛ دوباره سرم رو رویِ میز قرار د

 !که رسید، پوچی رسید به ما_

گفتم گل است، آن دست  من همیشه همین بودم؛ حتی در گل یا پوچ هم شانس نداشتم! به هردستی که می

 .زدم شد و پوچ بود! اما من تنها در برابر همه چی لبخند می باز می

گونه بغض کنم. به یادِ بهار افتادم؛ امروز زمانی  جا، این این شود! نامردی است االن گفتم غصه نخور؛ حل می می

 :دادم، بهار گفت که باید عکس برداری مجدد انجام می

 !عمو باز من رو می برن تونل وحشت؟_

 :او زل زدم و گفتم  متعجب و متحیر به

 !تونل وحشت؟ کی تو رو برده  _

 :گفت بهار دستی به گردنش کشید و بعد از کمی خاراندن آن،

 !همون جایی که االن قراره من رو ببری_

قدر این  گوید تونل وحشت، نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم زیر خنده. چه وقتی فهمیدم به ام آر آی می

گوید، جایِ بدی نیست؛ و او هم  بچه شیرین بود! بعد از کلی حرف هایِ شیرین، به او فهماندم آن تونلی که می

 !خوردگول حرف هایم را 

لبخندی تلخ زدم و پلک هایم را رویِ هم قرار دادم. صدایِ باز شدن در آمد؛ اما باز هم اهمیتی ندادم و سرم را 

 .باال نیاوردم

صدایِ آرامی که همیشه برایم آشنا بود، در گوشم پیچید. اما باز هم سرم را باال نیاوردم؛ در که باز شد، 

ادم. آن صدایِ آشنا صدایِ کسی نبود، جز دایی ام. اما حاال به حالی صداهایی از بیرون آمد، اما اهمیتی ند

رسیده بودم که حوصله یِ صحبت با مرحم دردم را هم نداشتم! صدایِ کشیده شدن صندلیِ رو به رویم آمد؛ 

 اما باز هم اهمیتی ندادم! در همین یک ثانیه، همه چیز برایم بی اهمیت و بی معنی شده بود! هیچ چیزی بدتر

زن ها  "گویند:  از این نبود که یک مرد نسبت به همه چیز بی اهمیت شود. همیشه یک دسته ای از افراد، می
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که ببینند مردهایی هم هستند که احساسات سرشان شود. مثالً   حاال آن افراد کجا هستند "احساساتی هستند

نم! صدایِ دایی ام من را از فکرم دور کرد. منی که از مجنون بودن زیادی، همینم مانده بود که سر به بیابان بز

 :سرم را باال نیاوردم، اما گوش هایم را تیز کرده بودم

 !چی شده پسر خوب؟_

هایم را رویِ هم قرار دادم. دایی که سکوتم را دید، خودش ادامه   سکوت کردم و درهمان حالت، تنها چشم

 :داد

 !گی چی شده؟ب  دونم ناراحتی؛ اما بهتر نیست االن به من می_

 :باز هم سکوت کردم و چیزی نگفتم. دایی کم نیاورد و ادامه داد

شن؛ پس حرف بزن که آروم بشی. خوب نیست تو فکرِ درگیرت که مثل دریایِ  ها با حرف زدن آروم می آدم_

 !مونه، تنها بمونی... ممکنه غرق بشی طوفانی می

 :که سرم را باال بیاورم، گفتم بدون این

 !حالِ غرق شدنم؛ فایده ای ندارهدیگه در _

خنده ای کرد که آن لحظه به نظرم بی معنی آمد! برایِ همین چیزی نگفتم. خودش سرفه ای کرد   تک دایی 

 :و ادامه داد

پس غریق نجات برایِ چیه؟! تو درحالِ غرق شدنی؛ پس مطمئن باش اون لحظه غریق نجات میاد و نجاتت _

شی! بهتره حرفات رو بزنی؛ چون غرق شی و بمیری یه سری حرفایی که  ده؛ هنوز وقت داری تا غرق می

 !مونه رو دلت وقت نگفتی، می هیچ

که درست روبرویم  بهتر دیدم با دایی حرف بزنم؛ برایِ همین به زحمت سرم را باال آوردم و به چهره یِ دایی 

 .نشسته بود، خیره شدم

دهانم خشک بود، که یک قطره هم به زور از آن چکید! آهی  قدر کمی از بزاق دهانم را قورت دادم؛ اما آن

 :کشیدم و گفتم

 .زنم باشه، حرف می_
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که منتظر حرفی از جانبِ دایی باشم، شروع کردم به صحبت کردن. از اول تا آخر را گفتم و  بدون این

 .ای آرام ماند  هم تنها شنونده دایی 

 :من شد. نگاه خیره اش را که دیدم، پوزخندی زدم و گفتم هایم، دایی لحظه ای خیره یِ بعد از اتمام حرف

 !خیلی دیوونم  دونم خیلی ضایعم؟! می_

 :دایی لبخندی زد و گفت

 .نچ!دیوونه نیستی، فقط عاشقی_

  نگاهی به ساعتش انداخت و مور مورم شد. دایی   باحرفش، بدنم

 :رفت، گفت بلند شد؛ درحالی که به سمت در می فوری  

جا بشینی و زانویِ غم بغلت بگیری، برو دنبالِ  که این ش اون دختر یه دلیلی داشته. به جایِ اینمطمئن با_

  !دلیلش. من دیگه دیرم شده؛ باید برم

 !که منتظر حرفم باشد، رفت. رفت و من ماندم و حرف هایی که دایی لحظه آخر زد بدون این

کرد، دلیل محکمی داشت. مطمئناً این کار های  ه میگفت. رها خود سر نبود؛ هر کاری ک شاید دایی راست می

کردیم. باید  زدم. شاید هم باید از همان اوایل شروع می ضد و نقیضش هم بی دلیل نبودند. باید با او حرف می

سال پیش بود.  ۹ی  زدیم. چرا که دلیل تمام پس لرزه های امروز، زلزله سال پیش، عمیقا حرف می ۹در مورد 

ها بچه  ها و دلخوری گفت؛ این دوری جا هم نمی ای می آمد. دایی بی ای، روشنی از پس هر تاریکیولی باالخره 

 !بازی بود

هایم، از بیمارستان خارج شدم. تصمیمم را گرفته بودم؛ باید همین امروز، این  بلند شدم و پس از تعویض لباس

ام، عمیقاً درد داشت. تا کی باید تحمل  هو جدایی از رها، برای دلِ دیوان  کردم. دوری دوری را تمام می

ای دیدار بود. حاال که  ها، چشمان عاشقم، در انتظار لحظه سال انتظار بس نبود؟ تمام این سال ۹کردم؟  می

 .همه عذاب و دلتنگی به قلب بی نوایم روا نبود آمده بود، هجوم این

ی آپارتمان رها بودم. دلم برای بهار هم تنگ به قدری در فکر فرو رفته بودم،که وقتی به خودم آمدم که جلو

 زدم. چه بهتر از این؟ دیدم و هم با رها حرف می زدم؛ هم بهار را می بود. با یک تیر، دو نشان می

که از آسانسور  به آرامی از ماشین پیاده شدم. در آپارتمان باز بود؛ وارد شدم و به سمت آسانسور رفتم. با این

 !آمد ی قرار بود با این اتاقک به رها برسم، عجیب دلپذیر میآمد، ولی وقت  بدم می
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آسانسور ایستاد. خارج شدم و به سمت واحد رها رفتم. زنگ کنار در را فشردم و منتظر ماندم. کمی بعد، در 

قدر زیبا و معصوم شده  اش شدم؛ چه باز شد و رها با چادر نماز سفید، در چارچوب در، نمایان شد. مات چهره

ممکن بود! با صدای آرامش به خودم  توانستم؟ غیر کشیدم؟ اصال می من چگونه از این دلبرِ زیبا دست می بود!

 :آمدم

 کنی؟ کار می جا چی این_

پراند. بی شک ساحره بود!  دو بار پلک زدم تا حواسم را جمع کنم. این زن تمام هوش و حواسم را از سرم می

 :های ریز چادرش دوختم گل نگاهم را از چشمان زیبایش گرفتم و به

 .اومدم تکلیفمون رو روشن کنم_

 :اش نشست اخمی ریز میان ابروهای کمانی

 .تلکیفمون روشنه_

دنده؟ جواب اخمش را با  ی اول؟ آدم هم انقدر لجباز و یک گشت سر خانه اعصابم تحریک شده بود. چرا بر می

 :اخمی غلیظ تر دادم و غریدم

 !تصمیم بگیریتونی به جای من  تو نمی _

 :ابرویی باال انداخت و چادرش را سفت چسبید

 .زندگیِ منه و منم تصمیمم رو گرفتم _

خواستم با باال بردن صدایم، برنجانمش. با  کرد. نمی ام می چشمانم را بستم و دندان به هم فشردم. رها عصبی

 :خاطر عصبانیت خش دار شده بود،گفتم صدایی که به

 !رها، لج نکن_

حرفی بزند، در کناری باز شد و زنی بیرون آمد. با دیدن من، بی حرکت جلوی در ایستاد و با تعجب  تا آمد

نگاهش را به رها داد. رها رو به زنِ همسایه، لبخندی حرصی زد و سری تکان داد. سپس به ناچار، رو به من 

 :گفت

 .بفرمایید داخل_

 !خوردند ول هم گاهی به درد میهای فض دوباره سری تکان داد و کنار رفت. پس همسایه
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 :وارد خانه شدم. رها در را بست و کالفه نگاهم کرد. زیر لب زمزمه کرد

 .ست...بگو برای دیدن بهار اومدی باباخونه_

 :بار من ابرو باال انداختم این 

 مگه دروغ دارم؟_

 :اخمی کرد و گفت

 .خوام بابا فکر کنه چیزی بینمونه نمی_

 :خیره نگاهش کردم

 نیست؟_

 :ی چادرش را در دستش فشرد و با حرص گفت گوشه

 !نیست_

 :لبخندی به حرص خوردنش زدم

 .باشه نیست؛ ولی این فقط نظر توئه_

 :بار چشمانش برق زد از عصبانیت این

 .تونه باشه بس کن آرمان! بین من و تو هیچی نیست و نمی_

کرد؛ حاال هم با گفتم اسمم دلم را لرزانده  میی چشمان زیبایش شدم. هر لحظه بیشتر و بیشتر دلبری  خیره

توانست مثل او اسمم را بگوید؟ زنی در اوج عصبانیت باشد و به این زیبایی صدا بزند؟  بود. اصالً چه کسی می

داد؛ به همان اندازه شیرین و به همه اندازه دل انگیز!  به واهلل که نوبر است! طعم چای هل در عصر بهار را می

 :ش شدم و بی توجه به عصبانیتش، زمزمه کردممات چشمان

 !دلم برای صدا زدنت تنگ شده بود_

دهم برای  هایش رنگ گرفت و سر به زیر انداخت. گفته بودم جان می به آنی، عصبانیتش فرو کش کرد. گونه

ب هایم را مشت کردم تا برای در آغوش کشیدنش جلو نروند. این زن با قل های بکرش؟ دست خجالت کشیدن

 :کرد؟ مانده بود به کوه و بیابان بزنم از فرط دلداگی! کالفه دستی پشت گردنم کشیدم و گفتم من چه می
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 بهار تو اتاقشه؟_

 :سرش را بلند کرد و آرام گفت

 .وای، تو راهرو واستادیم! بریم تو_

کرد. با  تماشا میبه سمت هال به راه افتاد و منم به دنبالش رفتم. پدرش روی مبل نشسته بود و تلویزیون 

ای صدایم را صاف کردم و سالم دادم. به سمت من چرخید و با اخم جواب سالمم را داد. سپس با حالت  سرفه

 :سؤالی، نگاهش را به رها داد. رها فوری گفت

 .اومده بهار رو ببینه_

 .ی تلویزیون شد پدرش سری تکان داد و با همان اخم، دوباره خیره

 :من گفترها به آرامی، رو به 

 ...اتاق ته راهرو_

 :سؤالی نگاهش کردم، که گفت

 .اتاق بهار_

سری تکان دادم و بی حرف به سمت اتاق ته راهرو، حرکت کردم. رها هم به آشپزخانه رفت. از کنار اتاقی 

رد. خو های پرت و پالی وسط اتاق، به چشم می گذشتم که نا خودآگاه ایستادم. درِ اتاق نیمه باز بود و لباس می

ی  ی چرخ خیاطی شدم. از تخت دو نفره که وارد اتاق شوم، خیره درِ نیمه بازِ اتاق را کامل باز کردم و بدون این

کرد. ولی او که از خیاطی کردن خوشش  ی اتاق، مشخص بود که اتاقِ رها است. پس رها خیاطی می گوشه

 !آمد نمی

وی میز آرایشش دیدم، افتادم و دوباره در را باز کردم. با اعصابی متشنج، در را کمی بستم. به یاد چیزی که ر

نگاهم روی گوی برفی روی میز، ثابت ماند. این گوی، همانی بود که برای تولدش گرفته بودم؛ خیلی دوستش 

 .هایم نشست. جانِ من! هنوز هم نگهش داشته بود! دوباره در اتاق را بستم داشت. کم کم لبخندی روی لب

ه سمت اتاق بهار رفتم. مطمئن بودم رها فراموشم نکرده است. دیدن آن گوی هم تاییدی مات و بی حواس ب

راند؟ قطعا چیزی، یا کسی باعث اذیت شدنش،  گونه مصمم مرا از خودش می بود بر افکارم. پس چرا این

از دستش شدم. ابداً برای بار دوم،  شد؛ ولی چه؟ هر طور که شده، باید از سر و ته ماجرا با خبر می می
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هایش  ام گرفت. حتماً با عروسک دادم! به اتاق بهار که رسیدم، صدای حرف زدنش به گوشم رسید. خنده نمی

 .زد حرف می

 :تقه به در زدم. بدون مکث گفت

 !بفرمایید_

هایم نشست. الحق که دخترِ رها بود! در را به آرامی باز کردم. پشت به من، روی  لبخند عمیقی روی لب

 :که متوجه من باشد، با ذوق گفت کرد. بدون این هایش بازی می ه بود و با عروسکتختش نشست

 .های زرد هم داشته باشه دوزی؟ بنفش باشه؛ گل مامانی، برای میشو لباش می_

 :خندیدم و گفتم

 گل زرد دوست داری؟_

ین آمد و به سمتم حالی از روی تخت پای با شنیدن صدایم، به سمتم برگشت. تا چشمش به من افتاد، با خوش

 :حالی و خنده گفت دوید. روی زمین زانو زدم و در آغوشش گرفتم. دمِ گوشم با خوش

 !دلم برات خیلی خیلی تنگ شده بود عمو_

 :اش زدم موهای نرمش را نوازش کردم و بوسه ای روی پیشانی

 .منم دلم برات تنگ شده بود خانم کوچولو_

 :هایش را به سمتم گرفت. با تعجب نگاهش کردم، که گفت عروسک خندید و از آغوشم بیرون آمد. یکی از

 .خواد تورو ببینه تیپ دارم. اونم همش می گم یه عمو آرمانِ خوش زنم، همش بهش می با میشو که حرف می_

که بهار ناراحت نشود،  ی آن عروسک زشت شدم. برای این بلند بلند خندیدم. میشو را از دستش گرفتم و خیره

 :گفتم

 .، من همون آرمانِ بهارم سالم آقا میشو_

 :هایش را به کمرش زد و حق به جانب گفت بهار دست

 !میشو آقا نیست، خانمه_

 :ی باال آمده تا پشت لبم را فرو خوردم و گفتم خنده
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 .آخ،آخ! ببخشید، میشو خانم_

 :بهار دوباره خندید و میشو را گرفت. دستم را گرفت و گفت

 .بشین عمو. منم برم برات چایی بیارمپاشو روی صندلی _

ام را قورت دهم. ایستادم و روی صندلیِ پشت میزِ تحریرش نشستم. بهار  توانستم خنده کردم، نمی چه می هر

های رنگ به رنگش شدم. زندگیِ ما به کجا پیش  ی کتاب داستان هم دوان دوان از اتاق خارج شد. خیره

های  کردیم؟ نگاهم روی مداد رنگی شان کرده بودند که پیداشان نمی نههای خوشمان کجا را خا رفت؟ لحظه می

سال از  ۹کند.  ها، رنگ عوض می ام مانند همین مداد رنگی کردم زندگی بهار ثابت ماند؛ دقیقا حس می

 ۹ام! شاید اگر رها بود، در این  های زندگی سال از بهترین سال ۹ام به تباهی و سردی گذشته بود؛  زندگی

گونه  خورد. این زندگی با ما چه کرده بود؟ چه شد که این ها در کنار رها، برایم رقم می ، بهترین لحظهسال

 درمانده شدم؟

 :با صدای بهار، به سمت در برگشتم

 .مامانم گفت هوا گرمه، شربت بهتره. برات شربت آوردیم عمو_

 :سینی را روی میز گذاشت. نگاهش کردمرها که کنار بهار ایستاده بود، سینیِ شربت به دست، نزدیک شد. 

 .ممنون_

 :سر به زیر انداخت و زمزمه کرد

 .نوش جان_

 :با صدای زنگ در، بهار با ذوق داد زد

 ...مامان بزرگ اومده! قرار بود برام پاستیل بخره_

 .ی حرفی به ما بدهد، دوباره از اتاق خارج شد که اجازه بدون این

که صدایش زدم. ایستاد و با کمی مکث، به سمتم برگشت. بی حرف،  رها هم قدمی به سمت در برداشت

منتظر نگاهم کرد. از روی صندلی بلند شدم و در چند قدمی اش ایستادم. نگاهم را روی صورتش چرخاندم؛ 

 :روی چشمانِ قهوه رنگش مکث کردم و گفتم
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 جوری عذابم بدی؟ خوای این تا کی می_

 :مات و مبهوت پلک زد

 ...مگه من_

 :کف دستم را به سمتش گرفتم و محکم گفتم

 ...تو به من بدهکاری_

 :دستم را بین موهایم کشیدم

 .تو به قلب من، یه توضیح بدهکاری_

 :سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. عصبی خندیدم و گفتم

 تا کی قراره موش و گربه بازی کنیم؟ _

 ...باز هم سکوت

 :غصه دار نالیدم

 ت رو ازم بگیری؟خوای نگاه تا کی می_

 :سرش را باال گرفت و با بغض گفت

 ...تو از هیچی خبر نداری _

 :دندان به هم فشردم. عصبی بودم از این راز های مبهم و پیچیده. دستم را مشت کردم و غریدم

 شد که دستم رو ول کردی رها؟ بگو که بدونم. چی_

 :سرخورده گفتمهایش کردم و   ی اشکِ سر خورده روی گونه نگاهم را خیره

 شد که آرزوی من برای بهنام شد خاطره؟ چی_

هایش شدت گرفت و دوباره سر به زیر انداخت. به رها پشت کردم و مشتم را بند موهایم کردم. بغض و  اشک

گرفتم؟ منِ فرهاد، باید کدام گوشه از کوهِ سفت  داد. منِ مجنون، کجای این بیابان آرام می درماندگی امانم نمی

  های این رابطه را حوا لرزانده بود، یا منِ آدم؟ کَندم برای وصال شیرینم؟ پایه ت را میو سخ

 :صدای هق هقش در گوشم پیچید. عصبی به سمتش برگشتم و تهدید گرانه غریدم
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 !حق نداری گریه کنی. حق نداری گریه کنی وقتی مقصر این جدایی تویی و بس_

 :زد نگاه دلگیرش، به جانم چنگ می

 !جوری نگو نای_

... من که دنیا را یک تنه حریف بودم اگر او پا  گفتم؟ من که به هر دری زده بودم برای داشتنش مگر دروغ می

 کشید! دردش چه بود؟ پس نمی

 :هایش شدم ی اشک توبیخ گر خیره

رو به هات  ی غم جوری حرف بزنم؟ صد بار گفتم تو خوش باش، غصه هات مال من... گفتم تو بخند، همه چه_

کنم... گفتم تو کنارم بمون، دنیام رو به  خرم... گفتم دلت رو غصه نگیره، مشکالتت رو خودم حل می جون می

طور دلت اومد از این همه عشق دل بکَنی و بری؟ چی کم گذاشتم که بهنام رو  ریزم. نگفتم؟ لعنتی چه پات می

  به من ترجیح دادی رها؟

 :هایش را پاک کرد اخمی کرد و اخم

 .خوای باور کنی، ولی من مجبور بودم من مجبور بودم؛ تو نمی_

 بهار کجا رفته بود که پیدایش نبود؟

 :عصبی گفتم

 .بگو برای چی مجبور بودی؟ بگو تا باور کنم... بگو تا مطمئن شم_

 :هایش را مشت کرد اخمش غلیظ تر شد و دست

 !برام مهم نیست که باور کنی، یا نه... برو بیرون_

ام زیر بارِ پس  کردم غرور مردانه ف نگاهش کردم که عقب گرد کرد و از اتاق بیرون رفت. حس میبی حر

رفتم، اصرار فایده نداشت. اصالً از اول هم نباید پیگیر  . باید می های مکرر رها، خرد و خاکشیر شده است زدن

  شدم؛ می

  .کردم اصرار میها فقط و فقط پنهان شده بود،  نباید برای گفتن حرفی که سال

دم عمیقی گرفتم و از اتاق خارج شدم. از پدر رها خبری نبود. مادر رها و بهار هم روی مبل نشسته بودند و 

  .های رها بود هایش هم شبیه خنده خندید. خنده ی پاستیل به دست، می بهار بسته
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 .رها را هم ندیدم

 :بهار با دیدنم ایستاد و با ذوق گفت

 ، مامان بزرگ؟دیدی گفتم نرفته_

توانستم  نگاه فرزانه خانم که به من افتاد، سالم کردم و به بهار چشم دوختم. به احتمال زیاد، دیگر نمی

 .ببینمش

ای روی موهای بهار نشاند و چیزی در گوشش زمزمه کرد. بهار نگاهی به من کرد و به اتاقش  فرزانه خانم بوسه

  .رفت

 زد؛ تازه یادشان افتاده بود؟ . در چشمانش شرمندگی موج میفرزانه خانم ایستاد و به سمتم آمد

 :دار زمزمه کرد رو به رویم ایستاد و در مقابل نگاهِ منتظرم، غم

 ...هاتون با رها رو شنیدم حرف_

 :آهی کشید و ادامه داد

 . دم. تو گناهی نداشتی دیر شده؛ ولی حق رو به تو می_

و روزم انقدر اسفناک بود که حتی فرزانه خانم را هم ناراحت هایم جای گرفت. حال  لبخند تلخی روی لب

 کرده بود؟

 :با صدایی لرزان، زمزمه کرد

 بخشی ما رو؟ می_

های به  هایم را چال کرده بودند. قاتل رویاهایم بودند؛ حتی سر قبر آرزو ها خوشی لبخندم را تکرار کردم. آن

انتظار بخشش داشتند؟ در کدام گوشه از این جهان بی در و ام، فاتحه نخوانده بودند. حاال از من  قتل رسیده

زدند!  پیکر، قاتالن لیاقت بخشش داشتند؟ قاتالن احساس، تا ابد باید در باتالق عذاب وجدان، دست و پا می

  .ای نبودم... سادیسم هم نداشتم؛ اما داغی که بر دلم گذاشته بودند، به قدری عمیق بود که زمینم بزند عقده

  .های مشکیِ چشمانش هم شبیه چشمان رها بود شمانش خیره شدم. حتی رگهیه چ

 :لبخندم محو شد. مانند خودش زمزمه کردم

 ...تونست دختر من باشه بهار می_
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 :گرفت شد و احساسِ دلشکستگی من اوج می اش بیشتر می شرمندگی

 .شههای زندگیم با تونست برام بهترین سال سالی که گذشت، می ۹ی اون  همه_

 :اشکِ جمع شده در چشمانش را نادیده گرفتم

 .سال عذاب و انتظار، کمی سخته ۹_

  .ی چشمش را پاک کرد اش، اشکِ راه یافته در گوشه ی روسری با گوشه

 :رحمانه ادامه دادم بی

 .گناه، زیر و رو بشه ی بی بانیِ تنهاییِ رها شمایید. شما باعث شدید زندگیِ یه بچه_

 :ته و غصه دار، گفتفرزانه خانم گرف

 .قدر گالیه کنی، حق داری حق داری... هر چه_

 :پوزخندم را به رخش کشیدم

های  اینا گالیه نیست؛ حقیقت رو فراموش کردید... من یادآوری کردم. شما تا آخر عمرتون مدیون دل_

 .ی ما هستید شکسته

 :برگه را از دستش گرفتم. با تعجب گفتم ای به سمتم گرفت. جلوی پایش زانو زدم و بهار کنارمان آمد و برگه

 این چیه خانم کوچولو؟_

 :ای باال انداخت با افتخار گفت شانه

 .شم نقاشیه. من کشیدمش... مامان بزرگ گفته من آخرش نقاش می_

ی برگه شدم. زن و مردی کشیده بود و دخترکی مو طالیی، میانشان. نگاهم را از برگه گرفتم  خندیدم و خیره

 :هار دوختمو به ب

 ان عمو جون؟ قدر قشنگ شده! اینا کی به به، چه_

 :حالی گفت چشمانش برقی زد و با خوش

  .مامان، شما و من_
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لبخندم خشک شد و مات ماندم. دوباره نگاهم را به نقاشی دوختم. مرد قد بلند بود و زن، قد کوتاه. سرم را باال 

 :آوردم و به بهار دوختم

 عمو؟رو نکشیدی  چرا بابات_

 :ای باال انداخت لب برچید و شانه

 .من بابا ندارم که! فقط شما رو دارم_

ی پدر  دلم از فرط غصه، در حال ترکیدن بود. بهار چه گناهی داشت؟ دخترک زیبا و دلبری که باید عزیز کرده

برگه را رها کنم، که  هم پیوند زد. بدون این رنگی، ابروهایم را به شد، چه گناهی داشت؟ اخم کم و مادرش می

 :بهار را در آغوش گرفتم. آهسته در گوشش زمزمه کردم

 .تو بابا داری... تو منو داری_

توانست دختر من باشد...  هایش دور گردنم را که حس کردم، دردی در قلبم پیچید. بهار می محکم شدن دست

ها را به  گفتم... آخر هفته قصه میها، برای به خواب رفتنش،  بافتم و شب اگر دختر من بود، موهایش را می

رفتم و دور از چشم مادرش،  اش می شمردیم. وقت تعطیلی مدرسه، پی ها را می رفتیم و پرنده پارک جنگلی می

سپردم. وقتی اولین  های پر ذوقش گوش می گشتیم و به خنده ها را می بازی رفتیم. تمام شهر به فست فود می

  .خریدم رفتم و درد و بالهایش را به جان می اش می خواند، قربان صدقه می "بابا"اش مرا  بار، با آن لحن بچگانه

 :با صدای رها، بهار را رها کردم و به سمتش برگشتم

 بابا کجاست؟_

هایم! اگر به جای بهنام، با  ی من باشد... مادرِ بچه توانست خانم خانه . رها می به چشمان محزونش خیره شدم

  .دادم نشست، از فرط خوشبختی، کل شهر را مهمانی می یی عقد م من سر سفره

  !شدم شد، بی شک خوشبخت ترین مرد روی زمین می ی من می اگر رها خانم خانه

 .انصاف نبود دریغ کردن خودش از منِ مجنون

 :که جواب سوال بهار را بدهد، رو به من گفت فرزانه خانم، بدون این

 .گه چیز رو برات می  تظرته... اون همهپایین، رو به روی ساختمون رضا من_

 :کرد. با تعجب پرسید نگاهم را به رها دوختم؛ او هم مبهوت مادرش را نگاه می
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 خبره؟ ده مامان؟ چه چی رو توضیح می_

 :کرد را پاک کرد و گفت اشکی که دوباره از چشمش راه پیدا می  فرزانه خانم قطره

 .دوتاتون هم حاللمون کنید_

که به رها چیزی بگویم،  رها رفت و در را بست. گویا بیش از حد تصورم، پشیمان بود. بدون این سپس به اتاق

 :دوباره بهار را در آغوش گرفتم و عطر موهایش را نفس کشیدم. به آرامی در گوشش گفتم

 .باز هم میام دیدنت؛ ولی اگه غصه بخوری نمیام_

 :گفت ام سفت کرد و با ذوق های کوچکش را گرد شانه دست

 .خورم اگه شما بیای، من دیگه غصه نمی_

. دل کَندن از این مادر و دختر، خیلی سخت  ای روی موهای ابریشم مانندش زدم و با اکراه رهایش کردم بوسه

  .بود

کرد؛ اما با هر  ای، از در خارج شدم. سنگینیِ نگاهِ رها، پای رفتنم را سست می بلند شدم و بدون حرف اضافه

که سوار  ی که بود، از خانه خارج شدم. در را بستم و چند قدمی به سمت آسانسور رفتم. قبل از اینزور و ضرب

طور  داد. چه آسانسور شوم، بی طاقت برگشتم و به در خیره شدم. در همین چند قدمی هم دلتنگی امانم نمی

  کردم؟ رین میی چشمانش، زندگی را به کامم شی طور بدونِ قهوه آوردم ندیدنش را؟ چه تاب می

شد.  تر می گذراندم، اعصابم ضعیف دستی به گردنم کشیدم و سوار آسانسور شدم. هر لحظه که بدون رها می

هایی که چند دقیقه  ترسیدم. قطعاً حرف هایی که قرار بود از او بشنوم، می حواسم پیِ پدر رها رفت. از حرف

دانستم به  دانستم چه ها در انتظارم بود، ولی می  نمیرسید، چندان خوشایند نخواهند بود.  بعد، به گوشم می

جایی که، رها امروز به معنای واقعیِ کلمه پسم زده بود، مطمئناً  رسیدم. از آن ها به خوشبختی نمی این زودی

  !چشیدم. در نظر من، خوشبختی فقط با رها امکان پذیر بود و بس تا آخر عمرم طعم خوشبختی را نمی

اقک خارج شدم و به سمت خروجی ساختمان رفتم. پدر رها، درست جلوی در ساختمان ایستاده به آرامی از ات

 :ای کردم و گفتم بود و به درختِ کاجِ رو به روی ساختمان خیره شده بود. سرفه

 .فرزانه خانم گفتن باهام حرف دارید_

 :که به سمتم برگردد، گفت بدون این

 ...چند سال پیش، هممون اشتباه کردیم_
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 :ترجیح دادم سکوت کنم و فقط گوش کنم. آهی کشید و ادامه داد 

 .هممون اشتباه کردیم، به جز تو_

 :ی حرفش را گرفت سرش را به سمت من چرخاند و دنباله

 .تو تقاص گناه یکی دیگه رو پس دادی_

روی هم فشردم و  هایم را محکم ها بود! پلک مات ماندم... پس قضیه دنباله دار تر و پیچیده تر از این حرف

  !ام کشیدم. فقط امیدوار بودم قضیه جنایی نشود دستی به پیشانی

 :چشمانم را باز کردم و گفتم

 .بفرمایید بریم یه جای دیگه حرف بزنیم_

 :سری تکان داد. دستم را به سمت ماشین گرفتم و تکرار کردم

 ...بفرمایید_

 :من هم سوار شدم و گفتمام کرد و بی حرف سوار ماشین شد.  نیم نگاهی روانه

 کجا بریم؟_

 :به رو به رو خیره شد و گفت

 ...یه جای خلوت_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 .ی من اگر مشکلی نداره بریم خونه_

فقط سر تکان داد. دندان به هم فشردم و ماشین را روشن کردم. بی شک رها به پدرش کشیده بود؛ سخت و 

  !سفت

کرد که چگونه  کرد. گویی فکر می تفکر و عصبی، با نگاهش خیابان ها را وجب میبین راه، حرفی نزد. م

  .ی تلخ و پر تشویش، با من اختالط کند ی آن گذشته درباره

جا جلوی ساختمان پارک کردم.  ام رسیدیم، باز هم بدون حرف، پیاده شد. ماشین را همان وقتی به خانه

  .رساندم. با تاکسی راهی کردنش، به دور از احترام بود خانه می احتماالً بعد از ساعاتی، آقا رضا را به
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ها را داخل سینی گذاشتم و پولکی  چند دقیقه بعد، در آشپزخانه مشغول ریختن چایی در فنجان بودم. فنجان

ی بس  کردم. صحنه ا ام گرفته بود؛ کدبانو وار، از ویرانگر رویاهایم پذیرایی می را هم کنارشان جای دادم. خنده

که تعارف کنم، روی مبل رو به روی آقا رضا نشستم و  جالبی بود! سینی را برداشتم و به هال رفتم. بدون این

  .سینی را روی میز گذاشتم

 :بی صبرانه پرسیدم

 دلیلتون برای رد کردن من چی بود؟ من تقاص گناه کی رو پس دادم؟_

 :ایم چشم دوخت و گفتآقا رضا فنجان چایی را برداشت و کمی نوشید. به موه

  ...موهات سفید شدن_

 :اش شدم و صریح گفتم کردند. خیره گفت. ال به الی موهای رنگِ شبم، تار های سفید خودنمایی می راست می

 .رو ازم گرفتید  جوونیم_

 :فنجان را روی سینی گذاشت و اخم کرد

 .قسمت نبود_

 :نگاهم را از اخمش گرفتم و به فنجان دوختم

 سال انتظار بود؟ ۹قسمتم _

 :صدای آهش را شنیدم

 .نشد که بشه_

 :دوباره نگاهم را به چشمانش دوختم

چرا؟ چرا نشد؟ من حاضر بودم دنیام رو به پای رها بریزم؛ ولی شما ترجیح دادید دستش رو توی دستای _

 .بدبختی بذارید

 :دوباره آه کشید و گفت

 ...سال پیش ۰۰گرده به  قضیه برمی_

 :کردم، که ادامه داد منتظر نگاهش
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شدیم. تک تک کارمندامون قابل اعتماد بودن و  تر می شرکت خانوادگیمون توی اوج بود؛ رفته رفته قوی_

دار شرکت بود. به قدری کاربلد و زیرک بود که تقریباً نصف  مهندسامون کار کشته... ولی از همه بهتر، حساب

  .چرخوند شرکت رو اون می

 :پس ادامه دادای مکث کرد و س لحظه

 .دارمون داییت بود حساب_

 :متعجب نگاهش کردم، که گفت

هامون کم کم  که یه روز، بی هوا کل حساب شرکت، خالی شد. مشتری رفت؛ تا این همه چیز خوب پیش می_

کدوم از کارمندا به جز داییت، به حساب شرکت دسترسی نداشت.  کردن... هیچ قرارداد هاشون رو فسخ می

 ...شدیم خالی شده بود؛ داییت هم غیبش زده بود و ما داشتیم ورشکست می حساب شرکت

. اصالً مگر دایی دکتر نیست؟ او را چه  ها نبود که کار مات و مبهوت نگاهش کردم. امکان نداشت! دایی اهل این

  داری؟ به حساب

 :پلکی زدم و گفتم

 کنید دیگه... نه؟ شوخی می_

 :و گفتسرش را به چپ و راست تکان داد 

 .تونی از خودش بپرسی می_

 :به میز خیره شدم و زمزمه کردم

 !ولی... آخه اون دکتره_

 :که توجهی به حرفم کند، گفت بدون این

 ...وقتی ورشکست شدیم، پدرم سکته کرد و زمین گیر شد. چند ماه بعدش فوت کرد_

 :نگاهش کردم، که ادامه داد

 .ی اونی واهر زادهوقتی تو اومدی خواستگاری رها، شناختم خ_

  !گفت اون؟ تنفرش به جایی رسیده بود که حتی اسمش را هم نمی
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 :کمی به جلو خم شدم و گفتم

 از کجا فهمیدی؟ به قول خودتون، مگه داییم غیبش نزده بود؟_

 :دم عمیقی گرفت و گفت

پیش مادر بزرگت بودی... موقع  شناختم. تو اون ما با داییت رفت و آمد خانوادگی داشتیم. پدر و مادرت رو می_

 .وقت ندیدمت هیچ

ماندیم. دو سال بعد  کرد. من و آرزو، کنارش می گفت. مادر بزرگم مریض بود؛ پرستار هم قبول نمی راست می

  .ی خودمان برگشتیم و زندگی را از سر گرفتیم که فوت کرد، به خانه

 :سرخورده گفتم

 د؟ من به کنار... چرا دخترتون رو بدبخت کردید؟داییم اون کارو کرد؛ چرا از من تقاصشو گرفتی_

 :نگاهش را به ساعت روی دیوار دوخت

 .خواستم دخترم بدبخت شه ی اون بودی. نمی تو هم خواهر زاده_

زد که چرا رها را مجبور به  هایش برایم مهم نبود... فقط از ذهنم پی این چرخ می ها و توهین کدام از حرف هیچ

 ازدواج کردند؟

 :ای گفتم صدای کنترل شدهبا 

 !رها رو وقتی بدبخت کردید که مجبورش کردید با بهنام ازدواج کنه_

 :دوباره نگاهش را به سمت من، سر داد

که تو رو رد کردیم، شرکت بدهکار شد و کار به شکایت رسید. چند میلیارد بدهکار بودیم؛ دستمون  بعد این_

 .رفتم زندان رفت، هم من باید می هم شرکت از دستمون می خالی بود و امکان نداشت بتونیم پس بدیم.

 :با عصبانیت دستی به گردنم کشیدم و گفتم

 .که برید زندان، دخترتون رو بدبخت کنید شما هم ترجیح دادید به جای این_

 :بی توجه به حرفم، ادامه داد

اومد برای  یه بار هم بهنام میهایی بود که باهاش قرداد داشتیم. هر چند وقت  بهرام صاحب یکی از شرکت_

 ...ها... یه بار که رها اومده بود، بهنام بهش عالقمند شد جلسه
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 :هایش در هم رفت و دستش را محکم به ته ریشش کشید اخم

 ...وقتی قرض باال آوردیم، بهنام گفت_

که بر سر چشمانش را محکم بست و نفس عمیقی کشید. انگار برای خودش هم سنگین بود یادآوری بالیی 

  .زندگیِ دخترش آورده بود

 :چند لحظه بعد، ادامه داد

 .شرکت رو صاف کنه  قرار شد رها با بهنام ازدواج کنه، و بهرام هم بدهی_

 :که نگاهم کند، گفت بدون این

کنه، ربطی به ما  که رها ردت می سال پیش ما باعث جداییتون بودیم؛ ولی امروز، ما کنار کشیدیم. این ۹_

 .نداره

  .کردم هایش را حالجی می مات و مبهوت، حرف

تقریبا بهنام از دلیل ازدواجش با رها، گفته بود؛ اما از دلیل پس زده شدنِ من، کسی چیزی نگفته بود. باورم 

گرفتم، داییِ مهربان و صادقم، امکان  کار ها نبود. اگر دکتر بودنِ دایی را نادیده می شد! آخر دایی اهل این نمی

 !چنین کاری بکندنداشت 

ها، رها چرا پسم زد؟ حاال که بهنامی نبود، پدر و مادری هم نبود که سد راهمان باشند؛ پس  گذشته از این

 ها چه بود؟ دلیل این پس زدن

 !شد؟ حرف چشمانش و حرف زبانش، اصالً با هم، همخوانی نداشتند. رها را چه می

 .دانست ا نمیکس جوابشان ر هایی که هیچ ذهنم پر بود از سؤال

 :آقا رضا ایستاد و گفت

 .ها رو گفتم. از این به بعد، اگه رها قبولت نکرد، حق نداری دورش بیای گفتنی_

  .ی مبل برداشت و تن زد کتش را از روی دسته

 :من هم ایستادم و از روی میز، سوئیچ ماشین را برداشتم

 .رسونمتون می_
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 :نگاهی به من کرد و گفت

 .خوام کمی پیاده روی کنم مینیازی نیست. _

 .خواست کمی با خودش خلوت کند، و وجدانش را برای بخشش خودش، راضی کند شاید می

 :که از در خارج شود، زمزمه کرد اش کردم. قبل از این بی حرف، تا دم در، همراهی

 ...حاللم کن_

 !نی خسته، و دلی شکستهکه منتظر جوابی از جانب من باشد، بیرون رفت. من ماندم و ذه و بدون این

  .دانستم باید چه کنم روی مبل نشستم و چشمانم را بستم. همه چیز در هم گره خورده بود و نمی

های آقا رضا در  شد دایی چنین کاری کرده باشد. حرف زدم. هنوز هم باورم نمی اول باید با دایی حرف می

 .افزود هایم می شد و به سؤال ذهنم تکرار می

ی گوشی،  ام روی صفحه ی گوشی خیره شدم؛ نام دایی ام، افکارم پراکنده شدند. به صفحه گ گوشیبا صدای زن

 :شد. گوشی را دم گوشم گذاشتم روشن و خاموش می

 ...الو، دایی_

 :ام، نگران و متعجب گفت با شنیدن صدای گرفته  دایی

 شده؟ خوبی تو؟ چی_

 :ام. آهی کشیدم و گفتم دهخبر نداشت چندین دقیقه قبل، چه ها در موردش شنی

 کجایید؟_

 :یی بعد از کمی مکث، گفتدا

 .ت دارم میام خونه ا_

 :، درموردش بحث کرد. به آرامی گفتم این مسئله، طوری نبود که بشود پشت تلفن

 .پس من منتظرتونم_

ز کردنشان شدند و من از با ام رفته رفته بیشتر می های زندگی گوشی به دست، روی مبل دراز کشیدم. گره

عاجز بودم. نیم ساعت بعد، زنگ در، به صدا در آمد. سست و گرفته، از روی مبل بلند شدم و به سمت در 
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رفتم. در را که باز کردم، آرزو و دایی، جلوی در بودند. سالمی دادم و بدون حرف، به هال رفتم. به قدری ذهنم 

 !اند هم آمدهدرگیر بود، که حتی برایم مهم نبود چرا آرزو و دایی با

ها با خبر شده بودم،  دوباره روی مبل نشستم و چشمانم را بستم. اتفاقاتی که امروز، بعد از چند سال از آن

باره از من گرفته بودند. نشستن دایی و آرزو، روی مبل را حس کردم. بی حرکت به  ام را به یک تمام انرژی

ای نرسیدنم به رها، پا به پایم غصه خورده بود، دزد بود؟ های آقا رضا فکر کردم. همان دایی نادری که بر حرف

سال، که دایی بدون منت کنارم  ۹تصویر لحظه به لحظه از این   توانستم چنین چیزی را باور کنم؟ طور می چه

 .داد بود، در ذهنم جوالن می

 :با صدای دایی، چشمانم را باز کردم

 !هات غرق شدن بینم که باز کشتی می_

 .توانست پیِ مالِ حرام برود کردم. آن نگاه صادق و بی ریا، نمی فقط نگاهش

 :وقتی سکوتم را دید، گفت

 چیزی شده؟_

 :آرزو به حرف آمد

 ...خاطر رها ناراحتی اگه به_

 :میان حرفش، رو به دایی گفتم

 ...گفت شما باعث شدید ورشکست شن آقا رضا می_

 :آرزو مات ماند و دایی به آرامش پرسید

 چی گفته بهت؟دیگه _

 :ام کشیدم کف دستم را با کالفگی روی پیشانی

 !هاش راست باشن امکان نداره حرف_

 :دایی با همان آرامش گفت

 .راست گفته؛ ولی تو اشتباه متوجه شدی_



 
 
 

 
211www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 :متعجب به سمتش برگشتم

 !یعنی چی؟_

 :لبخندی زد و گفت

 !ش رو ببین؛ نَمیری قیافه_

 :هایش بخندم. بی صبرانه گفتم یتی نبودم که بتوانم به شوخیاش گرفته بود؛ ولی من در وضع شوخی

 یعنی چی راست گفته، دایی؟_

 :خندید. رو به آرزو گفت

 .میره... ببین کی گفتم این امروز می_

 :اش، خندید و گفت آرزو با تمام نگرانی

 !دور از جون دایی_

 :اش را تکرار کرد و به سمت من برگشت دایی خنده

 ...رکت رضا دزدی کردهداییِ تو، از ش_

 :وا رفتم... منتظر بودم که انکار کند. عصبی خندیدم

 کنید؛ نه؟ شوخی می_

 :سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 .کنم. هر چی رضا گفته، خودِ واقعیته. ولی اون داییت من نیستم؛ منظورش ناصره نه، شوخی نمی_

سال پیش، از شرکت آقا رضا دزدی  ۰۰توانست  طور می چه دایی ناصر که خیلی سال پیش، به لندن رفته بود!

 :کند؟ با استیصال نگاهش کردم، که گفت

 .اون سه سالی که تو و آرزو تبریز بودید، ناصر برگشت ایران_

 :ام خط انداخت اخمی روی پیشانی

 دونستیم این موضوع رو؟ چرا ما نمی_

 :دایی ابرویی باال انداخت
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 .تلخ با خبر بشیدنیازی نبود از اتفاقات _

 :هایم را مشت کردم و صدایم کمی باال رفت دست

 ...گفتید ی من رو گرفتن! اگه می ولی آخرش همین اتفاقات تلخ، اومدن یقه_

 :دایی حرفم را قطع کرد و با جدیت گفت

گفتیم، غرورت خرد  شد؟ اون موقع تو اوج جوونیت بودی؛ اگه بهت می دونستی چیزی عوض می اگه می_

 .شد می

 :درمانده گفتم

 .سر دزدی کردن داییم، رها رو ازم گرفتن_

 :ام گذاشت لبخندی زد و دستش را روی شانه

  ...سال، بازم پیداش کردی ۹تونه رها رو ازت بگیره... رها جاش فقط پیش توئه! بعد  هیچکی نمی_

 :هایم در هم رفت های امروز رها، اخم با یاد آوری حرف

 .حرف بزنم... کوتاه نمیاد دایی، حرفش یکیه امروز رفتم باهاش_

 :دایی خندید

 .هاش رو بدونی، ولی من فهمیدم تو نتونستی دلیل کار_

  چه را فهمیده بود؟ اصالً از کجا؟

 :با تعجب پرسیدم

 با رها حرف زدید؟_

 :بار آرزو گفت این

 .من با رها حرف زدم... بهم گفت که چرا ردت کرد—

گزید و با تشویش به دایی خیره شد. دایی با لبخند، چشمانش را باز و بسته کرد. سؤالی نگاهش کردم. لب 

 :آرزو نفس عمیقی کشید و گفت

 ...اون روز که دوباره حال بهار بد شد یادته؟ مامان هم باهات اومد بیمارستان_
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  .آمد آن روز را یادم آمد؛ مادرم پا پیچم شده بود و با اخم و تَخم، همراه من، به بیمارستان

 :سری تکان دادم. آرزو با تاسف ادامه داد

زدم. مامان رها رو تنها گیر آورده بود؛ بهش  تو که رفتی به بهار سر بزنی، منم داشتم با آقا مهران حرف می_

 ...گفته بود که دست از سر تو برداره

 :با کمی مکث، ادامه داد

 ...ست و هم اینکه یه بچه داره گفته که رها یه زن مطلقه _

مان را زیر و رو  شدند؟ چرا زندگی با عصبانیت ایستادم و دستم را محکم، الی موهایم کشیدم. چرا همه سد می

هایشان، پایان  هایش،رها را از من دور کنند. باید به سد شدن گذاشتم با سنگ انداختن بار نمی کردند؟ این می

  .دادم می

 :ه دایی با خونسردی گفتسوئیچ ماشین را برداشتم و به سمت در رفتم، ک

 .شه بشین پسر... با عصبانیت پیش بری همه چی بدتر می_

 :کالفه به سمتش برگشتم

 !گیرن دایی رو به بازی می  یکی باید جلوشون رو بگیره؛ دارن زندگیم_

 :لبخندی زد و گفت

. اگه رها رو بتونی شه. فقط با رها حرف بزن کنه، قضیه پیچیده می با این آتیش پیش نازنین نرو؛ لج می _

 .تونه مانع وصالتون بشه کس نمی راضی کنی، هیچ

 :تا آمدم اعتراض کنم، ایستاد و گفت

ریم. تو هم بشین و خوب فکر کن؛ با عجله کاری نکن که بعداً پشیمونی بار بیاد. خوب  من و آرزو داریم می_

 .فکر کن، بعد برو سراغ رها

که با رها حرف زدم، باید با مادرم اتمام  زدم. ولی حتماً بعد از این می حق با دایی بود؛ نباید بی گدار به آب

  .کردم  حجت می

 :آرزو هم بلند شد و گفت

 .کنه مطمئنم اگه رها رو قانع کنی که برات مهم نیست یه بار ازدواج کرده و یه دختر داره، ردت نمی _
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 !گفتند، همین بود بی شک که میمادرم با افکار و عقاید رها چه کرده بود؟ شست و شوی مغزی 

  .دایی و آرزو را بدرقه کردم و به اتاقم پناه بردم

  

** 

  

بهنام امروز از شیراز برگشته بود. به قولش عمل کرد و به دنبال بهار آمد. بهار به قدری ذوق زده شده بود، کم 

  !مانده اهالی شهر را خبر کند که پدرش آمده است

ای که منتظر ماند  رفت. در چند دقیقه اش می شوق بهار خیره شده بود و قربان صدقه بهنام با محبت به ذوق و

هایی بود که  تا بهار آماده شود، مبهوت رفتارش شده بودم. این رفتار های جدید بهنام، دقیقاً از آن اتفاق

ها  ن، این رفتاردادم که شاید سرش به سنگ خورده باشد. در نظر م خواندنش! گاهی هم احتمال می معجزه می

 !رفت های ظهور به شمار می های محبت آمیز بهنام، از نشانه و حرف

حالی و افتخار، به همراه پدرش رفت. بهنام ، با نهایت احترام گفته بود که شب بهار را به خانه بر  بهار با خوش

بود. و من باز هم در دلم  ام بهار یک روز تمام، کنارش باشد، تشکر کرده که اجازه داده گرداند و از این می

  .های ظهور را بررسی و تحلیل کرده بودم نشانه

 !دهند ام، با تمسخر، قهقهه سر می کردم در و دیوار خانه، به حال زندگی و تنهایی بعد از رفتن بهار، حس می

 .نمود بهار، تمام جان و جهان من بود و حتی ساعتی نبودنش، شدیداً آزار دهنده می

زمان بگذرد، سراغ چرخ خیاطی رفتم. دیروز به تعداد زیادی سفارش گرفته بودم و زمان زیادی  که برای این

توانستم طی یک  دادند، می هم برای تحویل دادنشان نداشتم. البته اگر این مشکالت ریز و درشت اجازه می

  .ها را آماده کنم هفته، تمام سفارش

اش،  خورد. اگر بهار در خانه بود، با آن شیرین زبانی در ذوقم می زدم، نبود بهار هر یک سوزنی که به پارچه می

آورد و با  زد. گاهی هم برایم شربت می اش به یادگیری خیاطی، حرف می نشست و از عالقه کنارم می

 .کرد ام را در می هایش، خستگی بوسه
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نده بود. اصال و ابدا طاقت با کالفگی دست از دوختن برداشتم و به ساعت چشم دوختم. هنوز تا شب، خیلی ما

 .دوری از دخترکم را نداشتم

  .شدم تر می تر و دلتنگ گذشت و من عصبی زمان دیر می

از فرط بی حوصلگی، جارو به دست گرفتم و کل خانه را مرتب کردم. حتی آشپزخانه را هم تمیز کردم. بعد از 

های وسط اتاق را جمع کردم. کمدش را  ستانها و کتاب دا تمیز کردن آشپزخانه، به اتاق بهار رفتم. عروسک

  .هایش را مرتب کردم باز کردم و لباس

 !ها با سر ناسازگاری گذاشته بودند تمام خانه را تمیز و مرتب کرده بودم، اما انگار عقربه

  ها با من چه دردی داشتند؟ شب بود. واقعاً این ساعت ۱دوباره نگاهم را به ساعت دوختم؛ ساعت 

که برای آمدن بهار، هنوز زود بود، برایم اهمیتی نداشت. من  م را تن زدم و از خانه خارج شدم. اینهای لباس

 !گوید، بگوید تحمل دوری از دخترک زیبایم را نداشتم. حاال هر کس هر چه می

اما  ی مجردی داشت. که ازدواج کنیم، بهنام خانه ی بهنام رفتم. قبل از این سوار ماشین شدم و به سمت خانه

ها بگیریم تا هر وقت خواست، بتواند من  ی آن ای نزدیک خانه بعد از ازدواجمان، مادرم شرط گذاشت که خانه

  !زد بار هم به زور سر می هایش، ماهی یک ها و اولدورم بولدورم چند بر عکس حرف را ببیند. هر

ا گرفتم. بعد از چند بوق، با صدای اش ر ام را از کیفم برداشتم و شماره ی بهنام که رسیدم، گوشی به خانه

 :بشاشی جواب داد

 جانم؟_

 :گفتنش را نادیده گرفتم و گفتم "جانم "باز هم مانند چند وقت اخیر، 

 .من جلوی درم... به بهار بگو بیاد_

 :بعد از چند لحظه مکث، گفت

  .ساعت دیگه بریدشه. حتی شام هم نخوردیم. بیا باال، یکی دو  هنوز زوده رها، بهار هم ناراحت می_

تر دخترکم را ببینم،  که هر چه سریع رسید، برای این که کمی احمقانه به نظر می ی بهنام؟ با این رفتن به خانه

حرفی، در باز شد. وارد خانه شدم و در را بستم.   قبول کردم. از ماشین پیاده شدم و زنگ در را زدم. بدون هیچ

  .زد اول ورود، خالی بودنش در ذوق می اش حیاط کوچکی داشت که از همان خانه
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کرد، گذشتم و وارد خانه شدم. تا در هال را باز کردم، بهنام  ای که حیاط را به داخل خانه وصل می از چند پله

 :رو به رویم ظاهر شد. لبخندی زد و گفت

 .خوش اومدی_

های رنگ به رنگ،  با گواش به آرامی سالم کردم و وارد هال شدم. یک مقوای بزرگ، وسط هال بود و بهار

  .کشید نقاشی می

ام به بهار شد، که با  دخترکم به قدری غرق نقاشی بود که متوجه حضورم نشد. گویا بهنام متوجه خیرگی

 :لبخند گفت

 .کنه حالش می نقاشی کردن خوش_

 :. سری تکان دادم و زمزمه کردم نگاهش کردم. لبخندش کامالً بی منظور و عادی بود

 .نمدو می_

 :بهنام لبخندش را تکرار کرد گفت

  بشین لطفاً._

هایش را دور کمرم حلقه کرد. مطمئناً با  . بهار چرخید و با دیدن من، به سمتم دوید و دست نزدیک بهار شدم

. ولی مگر مهم بود؟ مهم بهارکم بود که با  ام را هم نقاشی کرده بود های قرمز رنگش، مانتوی طوسی آن دست

 !کرد اش، مرا فراموش نمی مهربان شدهوجود پدرِ 

 :اش را بوسیدم ی رنگی کنار پایش زانو زدم و گونه

 خوش گذشت نفس من؟_

 :حالی خندید و گفت با خوش

خیلی! با بابا رفتیم شهر بازی... برام کلی عروسک گرفت. پیتزا هم خوردیم. کلی مداد رنگی و گواش هم _

 !خریدیم. خیلی خوش گذشت مامانی

 !هایش را خرج کرده بود ام، حسابی پدرانهپس بهن

 :لبخندی زدم و گفتم

 دلت برای من تنگ نشد؟_
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 :لب برچید و گفت

بری شهر  کردیم. ولی بابا گفت فردا هم شما منو می خواست شما هم بودی و باهم تاب بازی می دلم می_

 .بازی

سپس سمت دخترکم چرخیدم و  کرد.  نیم نگاهی به بهنام انداختم که لبخندش همچنان خود نمایی می

 :گفتم

 .ریم آره عزیز دلم، می_

 :اش را به هم کوبید های رنگی خندید و دست

 آخ جون! پس االن نقاشی بکشیم؟_

 :سری تکان دادم و با لبخند، گفتم

 .بکشیم_

هول ها روی میز بودند. قلمو و گواش صورتی را به سمتم  دستم را گرفت و به سمت میز کشاند. مقوا و گواش

 :داد

 کشی مامانی؟ برام گل می_

آورد.  کشید و گاهی برایمان میوه و تنقالت می می  یک ساعتی به نقاشی کشیدن گذشت. بهنام هم گاهی پرنده

کرد تا ذهنم در گیر  اش، کمی اذیت کننده بود؛ ولی او تمام سعیش را می بودن در کنار بهنام، خصوصاً در خانه

  .حضورش نشود

 :خنده گفتبهنام با 

 خورید سفارش بدم؟ های نقاش! چی می وقت شامه خانم_

 :تا آمدم اعتراض کنم، بهار گفت

 .خوام من کوبیده می_

 :بهنام با محبت لبخندی زد و گفت

  !حتماً خانمِ زیبا_
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، به جان خرید. به سمت من برگشت و خیلی عادی "خانم زیبا "خاطر لفظ ی بهار را به و لبخند ذوق زده

 :پرسید

 خوری رها؟ می تو چی _

 :ی همسرِ سابقم فکر کنم. سری تکان دادم و گفتم توانستم به غذا خوردن در خانه ابداً نمی

 . خورم ممنون، من چیزی نمی_

که اهمیتی به حرفم بدهد، تلفن را برداشت و سه پرس کوبیده سفارش داد. احساس خوبی نداشتم.  بدونِ این

  .ی بهنام، اصالً فکر خوبی نبود بود. آمدن به خانه پشیمانی به جانم چنگ انداخته

ای باز کرد و دوغ را هم به سفره اضافه کرد. دقیقاً مانند یک پدر نمونه،  بعد از دقایقی، غذا رسید. بهنام سفره

دست و صورت بهار را شست و پشت میز نشاند. در تمام این مدت، تعجب را از سر گرفتم و در دل، دوباره 

  .ی خدا را دوره کردمها معجزه

 .با دعوت بهنام،به ناچار سر سفره نشستم

بعد از خوردن غذا، به اصرار بهار، مشغول نقاشی کردن جنگل شدم. چندین دقیقه بعد که نقاشی تمام شد، 

ی بهار مواجه شدم. کمی دستپاچه شدم و  سرم را باال آوردم؛ و با نگاه خیرهِ بهنام، و چشمان به خواب رفته

 :ه کردمزمزم

 .ما دیگه بریم _

 :بهنام آرام گفت

 شه کمی حرف بزنیم؟ می _

 .خورد ها، به جایی بر نمی سر تکان دادم. مطمئناً کمی حرف زدن با مردِ مهربان شدهِ این روز

بهنام به آرامی سر بهار را روی پاهایش بود، روی بالشت کوچکی گذاشت و مانند من، روی زمین نشست. 

شد معذب شوم،  کرد. تنها چیزی که باعث می ی کافی زیاد بود و معذبم نمی به اندازهی بینمان  فاصله

  !داد شب را نشان می ۰۱:۰۱های ساعت بود که  عقربه

 :بهنام نگاهم کرد و گفت

 ...دونم این چند سال، هم تو،و هم بهار رو خیلی اذیت کردم می_



 
 
 

 
218www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 :در دل پوزخندی زدم و گفتم

 !نیک خوبه حداقل انکار نمی_

 :سکوتم را که دید، ادامه داد

 .های تلخی که براتون رقم زدم، بیماریم بود ی اون لحظه دلیل همه_

 زد؟ ای حرف می بار نگاهم رنگ تعجب گرفت. بهنام که بیمار نبود! از چه بیماری این

 :بهنام لبخندی زد و ادامه داد

 .بیماریِ من جسمی نبود، روانی بود_

 تر، دیوانه بود؟ یعنی به زبان خودمانی 

 :با دیدن حالت نگاهم، طوری که تفکراتم را خوانده باشد، بی صدا خندید

 .دیوونه نیستم؛ فقط یه اختالل روانی بود_

 :صادقانه گفتم

 !فهمم نمی_

 :نگاهش را به بهار دوخت. بعد کمی مکث روی بهار، دوباره نگاهش به سمت من برگشت

 .دختر داییم خیلی صمیمی بودم. چند ماه بعد، سرطان گرفت و فوت کرد که با تو آشنا بشم، با قبل از این_

 :احساس بدی تمام وجودم را فرا گرفت. حسودی نبود؛ نوعی دلسوزی بود. با تاسف و ناراحتی زمزمه کردم

 .روحشون شاد_

 :تشکری کرد و ادامه داد

 ...دوستم بعد از فوتِ نگار، افسردگی گرفتم. خب اوج جوونیم بود و نگار تنها_

 :لبخند تلخی به نگاه منتظرم زد

 .افسردگیم رفته رفته حاد تر شد و من تن به دکتر رفتن ندادم. اصالض قبول نداشتم که افسرده شدم_

 :نفسی گرفت و ادامه داد
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 .اون روز که برای اولین بار توی شرکت پدرت دیدمت، از این رو به اون شدم_

 .. هزاران بار به آن روز لعنت فرستاده بودم ناخودآگاه اخمی بین ابروهایم نشست

 :بهنام آهی کشید و گفت

رفتی، آرمان باهات بود و این عصبیم  اومدم. هر جا که می جا رفتی، مثل سایه دنبالت می یه هفته هر _

 .کرد می

 :های زیبای فرش دوخت نگاهش را از من گرفت و به طرح

 .خواستم از دستت بدم  ولی نمی که مشخص بود احساس عمیقی بینتونه، با این_

  .کرد اش هم حالم را خوب نمی شدم که حتی نگاه شرمنده هایش، به قدری منزجر می با شنیدن حرف

 :دوباره آه کشید و گفت

شه و  ش پیش تو بود. بابام بهم گفت که شرکتتون داره ورشکست می دو سه ماه گذشته بود و من فکرم همه_

های شرکتتون رو صاف کنه...  م باید قرارداد رو فسخ کنیم. به بابام گفتم که بدهیکلی بدهی داره؛ گفت ما ه

 .در قبال ازدواجت با من

گونه  توانست زندگیِ دختری را این طور می زد، بغض کردم. یک آدم، چه با تمام تنفری که در وجودم فریاد می

 ویران کند؟

 :که نگاهم کند، گفت بدون این

خوای با اون ازدواج کنی، ولی  دونستم آرمان اومده خواستگاریت و تو می ل کرد. میبابات خیلی زود قبو_

  .سال عاشقت بودم ۹خواستم تو رو هم مثل نگار از دست بدم. تموم اون  نمی

 :ام دوخت اش را به چشمان اشکی نگاه شرمنده

م و تو راحت بذاری بری... ترسیدم عشقم رو بهت نشون بد خاطر نگاهِ بی حست بود. می هام به بد اخالقی_

 .تونست رفتن رو برات آسون کنه دونستم دوستم نداری و این می ترسیدم تو هم مثل نگار تنهام بذاری. می می

 :با بغض و صدایی پر از تنفر زمزمه کردم

ده؟ من مردم بهنام... هر لحظه  شه؟ چرا عذابم دادی؟ کدوم عاشقی معشوقش رو شکنجه می عشق زوری می_

 .ی نگار رو سر من خالی کردی فقط سال رو جون دادم. تو عاشق من نبودی، عقده ۹اون از 
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 :سرش را به چپ و راست تکان داد

ترسیدم از دستت بدم. حضورت رو دوست داشتم؛ حتی اون  نه، من همیشه عاشقت بودم و هستم... فقط می_

 !زدی که ازم متنفری هایی که تو روم داد می وقت

 :هایم سر خورد گونههایم روی  اشک

 .بخشمت وقت نمی هیچ_

سوزاند... من بغض آرمان را دیده بودم و جان  ای دلم را نمی هایش ذره چشمان بهنام هم پر شده بودند. اشک

 .ای برایم اهمیت نداشت اش. بهنامی که رویا هایم را آوار کرده بود، ذره داده بودم برای دلِ شکسته

خواست  خواستم. دلم می شد و من تنهایی می هایم شدید تر می ام انداختم. اشک شانهایستادم و کیفم را روی 

شد: زنِ بی کسی  ام زار بزنم. مطمئناً شکستگی امشبم، تا ابد ماندگار می در اتاقم کز کنم و به حال بی کسی

 !های عزیزانش جان داد که در میان بی رحمی

  

 سدکار دلم به جان رسد، کارد به استخوان ر"

 "...ناله کنم، بگویدم: دم مزن آن بیام مکن

 :به سمت بهار رفتم، که بهنام گفت

 .من میارمش_

های امشب کار ساز بود، که حتی نای راه رفتن هم نداشتم؛ چه برسد به در آغوش گرفتن  اعتراض نکردم. ضربه

 !بهارکم

د. دزدگیر ماشین را زدم. بهنام بهار را در ام آم های لرزان و بی جان، از خانه خارج شدم و بهنام هم پی با قدم

ی بهار زد و  ای روی گونه اش را خاراند. بهنام بوسه صندلی عقب نشاند و کمربند را بست. بهار نقی زد و گونه

  .در را بست

 :بدون حرف، در سمت راننده را باز کردم، که بهنام گفت

 ...رم آلمان ماه دیگه، برای همیشه می ۴تا _

  .شد . برای من نبودنِ بهنام خیلی خوب بود؛ ولی مطمئناً بهار اذیت میسکوت کردم
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 :بهنام ادامه داد

خاطر  دونم سخته ببخشیم، ولی ببخشید؛ به چند ماه یه بار میام دیدنِ بهار. مراقب بهار و خودت باش... می_

  .خوام سال، معذرت می ۹هر لحظه از اون 

 !بخشیدم قطعاً تی پدرم را هم نمیتوانم ببخشمش یا نه. ح دانستم می نمی

  .ی بهنام، ماشین را روشن کردم و دور شدم ای، سوار ماشین شدم. در مقابل نگاهِ غبار گرفته بدون حتی کلمه

 :ی بهار کشیدم. آرام رمزمه کردم به خانه که رسیدیم، در عقب ماشین را باز کردم و دستم را به گونه

 .بهار جان، عزیزم بیدار شو_

از چند دقیقه که نازش را کشیدم، چشمانش را باز کرد. کمی به اطراف نگاه کرد، ولی آنقدر مستِ خواب بعد 

اش کردم.  بود که توان سؤال پرسیدن نداشته باشد. دخترک خوابالودم را در آغوش گرفتم و از ماشین، پیاده

ت گرفتم و وارد ساختمان زمین گذاشتمش و در ماشین را بستم. دزدگیر را زدم. سپس دست بهار را سف

 .شدیم

هایش، خواباندمش. انقدر خسته بود که برای  به خانه که رسیدیم، بهار را به اتاقش بردم و بعد از تعویض لباس

  .اولین بار، قصه نخواست

هایم را نداشتم. هم روحم، و  بعد از خوابیدن بهار، به اتاقم رفتم و روی تختم نشستم. توان عوض کردن لباس

های بهنام، دوباره بغضم سر باز کرد و اشک هایم از هم سبقت  جسمم، عمیقاً خسته بود. با یاد آوری حرفهم 

 !مردم وقت نمی دادم، هیچ ام و آرزوهایم، زار زدم. اگر امشب جان نمی گرفتند. برای بار هزارم، به حال زندگی

بخشیدم. من و  هم! بی شک پدرم را تا ابد نمی آرمان را از دست داده بودم... بهارکم بی پدر شده بود و من نیز

 !دخترک معصومم، تشابه عجیبی داشتیم

های دیشبم، کار خودشان را کرده بودند. از  ها و ضجه صبح، با سردرد جان فرسایی از خواب بیدار شدم. گریه

د و عذابم ش تر می ام را عوض کردم. سردردم رفته رفته شدید های چروکیده روی تخت بلند شدم و لباس

  .داد می

 !آمد شب، کی خوابم برد داد و من یادم نمی ظهر را نشان می ۰۰:۱۱به ساعت نگاه کردم. 

از اتاق خارج شدم و بعد از شستن دست و صورتم، به آشپزخانه رفتم. صبحانه را آماده کردم و به اتاق بهار 

  !ر نرفته بودرفتم. دخترکم غرق خواب بود. گویا خستگیِ دیروز، هنوز از تنش د
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 :گر، روی موهایش کشیدم کنارش نشستم و دستم را نوازش

 !بهارم، مامان جان_

 :با کلی نق نق، چشمانش را باز کرد. لب برچید و گفت

 !من خوابم میاد_

 :اش زدم و دستش را گرفتم ای روی پیشانی بوسه

 !ظهر شد عزیزم... پاشو ببینم_

ها، روی صورتش نمایان بود. باید حمام  شستم. هنوز رد رنگبه زور بلندش کردم و دست و صورتش را 

 .کرد. به آشپزخانه رفتیم و پشت میز نشستیم می

 :ها نگاه کرد و گفت بهار به نان

 امروز نون بربری نداریم؟_

 :سرم را تکان دادم

 .خرم نه عزیزم، منم دیر بیدار شدم. فردا می_

  .ریز خندید و مشغول خوردن شد

ها را شستم. رو به بهار که بی حرف روی صندلی  شدن صبحانه، سفره را جمع کردم و ظرفبعد از تمام 

 :نشسته بود، گفتم

 .مامان جان، پاشو برو حموم_

 :اش را خاراند و گفت بهار چانه

 !آخه من حموم کردن بلد نیستم که_

 :خندیدم و گفتم

 .تو برو، منم االن میام_

. بهارک عزیزم، حرف گوش کن بود و آرام. حضور دخترکم، برای از جایش بلند شد و به سمت حمام رفت

  .کرد ام، مرهم وار عمل می های سر باز کرده زخم
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 .آشپزخانه را مرتب کردم و به حمام رفتم

  

** 

که ذهنم درگیر و قلبم  کرد و من غرق خیاطی شده بودم. با این هایش بازی می عصر بود. بهار با عروسک

  !کردم. من حتی شانس افسرده شدن هم نداشتم خاطر دخترکم، باید کار می شکسته بود، ولی به

با صدای جیغ جیغِ بهار، هراسان پارچه را رها کردم و به هال رفتم. بهار در آغوشِ آرزو بود و با ذوق جیغ 

 :زد. نفس راحتی کشیدم و گفتم می

 !سالم آرزو،خوش اومدی_

 :رویی گفت آرزو به سمت من چرخید و با خوش

 من نیام تو نمیای بهم یه سر بزنی؟_

 :خندیدم و به سمت آشپزخانه رفتم. در همان حال گفتم

 شی؟ بگم نه، ناراحت می_

 .آرزو هم خندید و ناسزایی بارم کرد

 :دستی و کارد برداشتم و به هال برگشتم. آرزو نگاهم کرد و گفت پیش

 .زحمت نکش، اومدم بهار رو ببرم_

 :با تعجب گفتم

 ببری؟کجا _

 :بدون توجه به سؤالم، رو به بهار گفت

 .هات رو بپوش، بریم برو لباس_

حالی به اتاقش رفت. کنار آرزو  بهار به سمت من برگشت و سؤالی نگاهم کرد. سری تکان دادم و با خوش

 :نشستم و گفتم

 بریش؟ کجا می_
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 :دستش را روی دستم گذاشت و فشار داد

 .ظره ما بریم، بیاد باهات حرف بزنهبرمش پارک. آرمان پایین منت می_

 :بزاق دهانم را قورت دادم و بر خالف میلم، گفتم

 .من با ایشون حرفی ندارم_

 :آرزو با اخم گفت

 .هاش گوش کن لج نکن رها! برای آخرین بار به حرف_

 :تا آمدم چیزی بگویم، بهار سر رسید و گفت

 .ام خاله آرزو  من آماده_

 :که از خانه خارج شوند، آرزو دم گوشم زمزمه کرد هار را گرفت. قبل از اینآرزو نگاهم کرد و دست ب

 .کنم خبرای خوب بده بهم خواهش می_

  .و از در بیرون رفتند

چند دقیقه بعد، زنگ در به صدا در آمد. با استرس در را باز کردم. آرمان با آرامش سالم کرد. سری تکان دادم 

  .و کنار رفتم

 :، آرمان گفتوارد هال که شدیم

اومدم برای آخرین بار حرف بزنم... خواهشاً خوب گوش کن؛ اگه جوابت منفی بود، برای همیشه از زندگیت _

 .رم بیرون می

  

** 

  . ی پدرم ببرد های شب بود. از آرزو خواسته بودم بهار را به خانه نیمه

  .بودم ی اتاقم کز کرده بودم و در تاریکی، پاهایم را در آغوش کشیده گوشه

آرمان حرف زده بود و من گوش سپرده بودم به صدای من عاشق کُنَش. از مادرش گفته بود که حق دخالت 

اش را ندارد. از منی گفته بود که مطلقه بودنم برایش اهمیتی ندارد. از بهارکم گفته بود که پدرانه  در زندگی
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اش برای  ن از سوی پدر و مادرم بود. از دلتنگیاش گفته بود که دلیل پس زده شدن آرما دوستش دارد. از دایی

داد، گفته بود. از عشق بی پایان و  سال که عذابش می ۹ی داشتنم در تمام این  حضورم گفته بود. از عقده

 !اش برایم گفته بود. گفته بود زندگیِ ما، به خودمان ربط دارد و بس ابدی

نفسش پا به پایم مو سپید خواهد کرد؛ و اگر پسش بزنم، و در آخر گفته بود که اگر قبولش دارم، تا آخرین 

 .گذارد و هیچ مزاحمتی برایم ایجاد نخواهد کرد برای همیشه راحتم می

 .شود، دوست دارم قدر تن صدایش را وقتی خش دار می و من به این فکر کرده بودم که چه

 .ام را دوست دارم حضورش در زندگیقدر  برایم تا دو روز، وقت داده بود. و من به این فکر کردم که چه

ترسیده کمی جلو آمد با  با حسِ خفگی که در گلویم ایجاد شده بود،به سمتِ آرمان برگشتم. آرمان با دیدنم 

 :لرزیدنش مشهود بود، گفت صدایی که 

 !خوبی؟_

یع از جایش و راست تکان دادم. آرمان که متوجه شد، خیلی سر نیاز به هوا داشتم؛ به سختی سرم را به چپ

برخاست و به حالتِ دو به سمتِ آشپزخانه رفت. کمی بعد با لیوانی پر از آب، به سمتم آمد. با دیدنِ آب، 

چشم هایم برق زد. بعد از این که آب را از دستانش گرفتم، یک نفس سر کشیدم. وقتی راهِ نفس برایم باز شد، 

 .ه رویم بود، قرار دادمباخیالی راحت لیوانِ خالی را رویِ میز عسلی که رو ب

دوباره نگاهم به سمتِ آرمان کشیده شد؛ با لبخند کوچک و شیرینِ رویِ لب هایش که کامِ تلخم را بسیار 

 :رو به رو شدم. کم کم لبخندش عمیق تر شد. متعجب دهان باز کردم و پرسیدم شیرین می کرد 

 چیزی شده؟_

او را به خنده وادار کرده، پاک کنم. بعد از این  در صورتم کشیدم که اگر چیزی  پشت بندِ آن دستی به صورتم

هایم کردم؛ اما با دیدنِ  دستم را صورتم کشیدم، آن را پایین آوردم و نگاهی گذرا به دست یک دور  که کامل 

 .دست هایِ تمیزم، متعجب دوباره نگاهم را به آرمانی که هنوز هم خنده رویِ لب هایش بود، دوختم

 :کردم و پرسیدمتک سرفه ای 

 خندی؟ چرا می_

 :تبدیل می شد، آهی کشید و گفت کم کم لبخند عمیقش به لبخندی محو  آرمان که 

 ...چون هنوزم عادت هایِ قبلت رو ترک نکردی_
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مکث کرد؛ اما کمی بعد صدایش تحلیل رفته بود... صدایش همانند دریایی که یکهو صدایِ حرکت موج هایش  

  :بود، گفت آرام می شود، کم شده

 .خوری هنوزم مثل گذشته ها آب می_

با این حرفش، به یادِ گذشته ها افتادم. درست می گفت؛ همیشه آب را یک جا سر می کشیدم. با یادآوری 

 .ام، لبخندی رویِ لب هایم نشست خاطرات قدیمی

کهو صدایِ آرمان به میز عسلی خیره شده بودم و در همین خاطره یِ کوچکِ گذشته ها پرسه می زدم که ی

مرا از آن پرسه یِ لذت بخش، دور کرد. کالفه نگاهم را به آرمانی که مسبّب قطع شدن این پرسه یِ خوبم 

 :دوختم. آرمان با این نگاهم، لبخندی کج زد و گفت شده بود 

 توام یادت اومد، نه؟_

 :گفتمگونه مچم را گرفته بود، حرصی شدم؛ اما خودم را نباختم و  از این که این

 !منم هست  مگه فقط حق توئه که به گذشته ها فکر کنی؟ اون گذشته سهم_

 :انگشتِ اشاره ام را به سمتِ خودم گرفتم و ادامه دادم

 !پس منم حق دارم_

 :آرمان که با دهانی باز به من زل زده بود، کمی بعد دهانِ باز شده از تعجبش را بست و گفت

 .احمت شدمبله توام حق داری. ببخشید که مز_

 .چشم غره ای به یک باره بانمک شدنش رفتم و از جایم بلند شدم

 . چشم هایِ متعجبش هم با من درحالِ چرخش بود طور به حرکاتم زل زده بود و  آرمان همان

بی اهمیت به چشم هایِ متعجبش، به سمتِ اتاقم رفتم. بعد از پوشیدن یک لباس مناسب، فوری از اتاق 

 :طور متعجب به من زل زده بود، گفتم آرمانی که هنوز هم همان بیرون آمدم و به

  .ده موندن حس خفگی رو بهم می  شه بریم بیرون حرف بزنیم؟ تو خونه هوا خوبه، می_

 :وقتی سکوتِ آرمان را دیدم، گفتم

 .رم البته اگه دوست نداری، من خودم می_
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جا بلند بخندم؛ اما برای حفظ  بعد از مدت ها، همانبااین حرفم، آرمان چنان از جایش برخاست که نزدیک بود 

جدی بودنم، سرفه ای کردم و خنده ام را خوردم. آرمان اخمی رویِ پیشانی اش نشاند و درحالی که کتش را 

 :تنش می کرد، گفت

 !این موقع شب تنها بیرون بری  دلیلی نمی بینم_

ارها را انجام نمی داد... همیشه خودش را درگیرِ قلبم از این همه حمایت خشنود شد. بهنام هیچ گاه این ک

شغلش می کرد. قبل از آمدن بهنام، خودم به تنهایی و با آمدنِ بهار به همراه دخترکم شب ها به پارکی که 

سرکوچه بود، می رفتیم و پیاده روی می کردیم. اما بهنام هیچ گاه نمی پرسید کجا و چرا می روید! آهی 

که اسمم را صدا زد، به سمتش برگشتم. با دیدنِ چشم هایِ پر انتظارش و دست   انکشیدم. با صدایِ آرم

هایش که رویِ دستگیره یِ در، درحال چرخش بود، خودم را به او رساندم. اول من و بعد هم آرمان خارج شد. 

با پاهایم رویِ زمین به سمتِ آسانسور رفتم و بعد از فشردنِ دکمه، در انتظار باال آمدنش، به دیوار تکیه دادم. 

ضرب گرفته بودم که صداهایی نامفهوم به گوشم خورد. متعجب به سمتِ راستی که منبع صداها از آنجا بود، 

برگشتم. با دیدنِ دو همسایه ای که چادر هایِ گل گلی را جلویِ دهانشان گرفته و درحالِ پچ پچ کردن بودند، 

ها صحبت کنم، اما فرصت نکردم. امشب زمانش بود؛ نباید اجازه  کالفه پوفی گفتم. ماه ها پیش قرار بود باآن

می دادم این گونه قضاوتم کنند. فوری به سمتِ آرمان برگشتم؛ سرش پایین بود و اخمی رویِ پیشانی اش 

نقش بسته بود. پس او هم صحبت ها و نگاه هایِ خیره یِ همسایه ها را حس کرده بود! سرفه ای کردم که 

ز خیره شدن به زمینی که هیچ چیز رویِ آن نبود، برداشت و به من خیره شد. با سر، به سمت دست ا  آرمان

 :راست که همسایه ها بودند، اشاره کردم و گفتم

 .من باید با اونا حرف بزنم؛ اگه کالفه می شی، برو پایین... اگرم نه، منتظرم بمون_

 راهم را به سمتِ همسایه ها کج کردم.بدون این که منتظرِ جوابِ و عکس العمل آرمان باشم، 

یکی از آن ها با دیدنم فوری به سمتی دیگر رفت؛ لبخندی محو زدم. وقتی به آن ها رسیدم، با خوش رویی 

 :سالم کردم و گفتم

 چیزی شده؟_

 :خانه بود، چادرش را کنار زد و گفت خانم محرابی که صاحب

 سالم... نه عزیزم، مگه قراره چیزی بشه؟_

 :ای باال انداختم و گفتمشانه 
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 !آخه زل زده بودید به ما_

خانم همتی که خودش را کنار کشیده بود، کمی چادرش را کنار زد و با کنجکاوی، یک بار به آرمان نگاه کرد 

 :و پرسید

 اون آقا کیه؟_

تکیه اش  متعجب ابرویی باال انداختم و به پشت سر برگشتم. با دیدنِ آرمانی که دست هایش در جیبش بود و

 :را به دیوار داده بود، سرفه ای کردم. رو به خانم همتی که هنوز هم با کنجکاوی به من زل زده بود، گفتم

 !دوستمه_

 :خانم همتی ابرویی باال انداخت و گفت

  !دوست؟_

 :اشاره کرد و گفت از پنجره به بیرون که تاریکی شب در آن نمایان بود 

 

 !اونم این موقع شب_

 :باال انداختم و گفتمشانه ای 

 .شب و روز نداره_

 :سرم را کج کردم و گفتم محرابی و همتی همچنان متعجب به من زل زده بودند.   خانم

 ...خب حاال من می پرسم شما به قول خودتون_

 :با دستِ راستم به پنجره اشاره کردم و ادامه دادم

 جا چی کار دارید؟ این موقع شب، این_

 :سؤالم، متعجب آن یکی ابرویش را باال انداخت و گفتخانم همتی با این 

 !خب این چه سؤالیه گلم؟ دیدنِ دوستت که به شب و روز ربطی نداره_

 :لبخندی از این که همان حرف مرا تکرار کرد، رویِ لب هایم نشست و گفتم

 !من رسیدید  دیدید؟ خودتونم به حرف_
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و تنها نظاره گر بود،  بی که در این مکالمات سکوت کرده خانم همتی سکوت کرد و به من زل زد. خانم محرا

 :به حرف آمد

 .شه باهم دوستیم سالی می ۴کنه؛ االن  دوستی ما فرق می_

 :هردو ابرویم را باال انداختم و گفتم

 ...اوه چه خوب! اتفاقاً من و آرمان هم_

 :به سمت آرمان برگشتم به او اشاره کردم و ادامه دادم

 !شه باهم دوستیم سالی می ۹حدوداً _

طور با دهان باز، به من زل زدند. کمی  خانم همتی و هم خانم محرابی سکوت کرده و همان  بااین حرفم، هم

 :درهمان حالت ماندند، که یکهو خانم محرابی به حرف آمد و گفت

 !پسره اما ایشون _

احترامی می آورد؛ آن هم به افرادی که  دیگر صبرم لبریز شده بود، اما خوب می دانستم که بی احترامی، بی

 :بزرگ تر از من بودند. برایِ همین سعی کردم خودم را کنترل کنم و گفتم

 ...شما مشکلتون با این نیست که پسره؛ چون مطمئناً دختر هم بود همین حرفارو تکرار می کردید_

 :دادم و ادامه دادم هردو بدون هیچ حرفی، به من زل زده بودند. سرم را به چپ و راست تکان

مشکل ما آدما اینه که بدون هیچ سؤالی، شخص مورد نظر رو قضاوت می کنیم. درحالی که حتی قاضی و _

بازپرس هم وقتی از مجرم سؤال می پرسن، اجازه یِ دفاع کردن از خودش رو می دن و بعد قضاوتش می 

 !کنن

 :آهی کشیدم و ادامه دادم

 !بود زندگی مثل دادگاه کاش حداقل _

بدهم، که یهکو صدایِ آرمان که حرفم را قطع کرد. متعجب   لحظه ای همه سکوت کردند. خواستم ادامه

 : برگشتم و به آرمانی که در فاصله ی نیم متری از من ایستاده بود، خیره شدم

رم مشکل این خانم قراره با من ازدواج کنه. منم رفت و آمد به این جا رو هیچ مشکلی نمی بینم. امیدوا _

 .شماهم نباشه چون به زودی همسایه می شیم
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هایم را به هم چسبانده بودند. خیره ی مردی بودم که امشب، عجیب  چیزی نمی توانستم بگویم؛ گویا لب

آرمان چشم  گرم شده بود. خانم محرابی سرفه ای کرد و همین باعث شد از  سال پیش، حمایت ۹همانند 

خیال شدم؛ همان  بودند! بی رِ هردویشان به زیر بود؛ گویا از حرف هایشان پشیمان . س بردارم و به او نگاه کنم

که به اشتباه خودپی برده بودند، برایم بس بود. شرمندگی بیش از حد آن ها، مرا هم شرمنده می کرد. تنها 

 :نفسی عمیق کشیدم، دست هایم را جلو بردم و گفتم

 ...ما دیگه باید بریم_

اول خانم محرابی دستم را فشرد، بعد هم خانم همتی. تک سرفه ای  دو سرشان را باال آوردند. با این حرفم، هر

 :کردم و بعد از خم کردن سرم، به سمت آسانسور رفتم که خانم همتی گفت

 !بابت حرفامون شرمنده ایم_

 :، خانم محرابی هم سرش را تکان داد و گفت قبل از این که چیزی بگویم

 !آره متأسفیم_

خیلی آرام لبخند زدم سرم را به چپ و راست تکان دادم و درحالی که دکمه ی آسانسور پایین رفته را می 

 :فشردم، گفتم

 !وقت دربرابر کسی جز خدا شرمنده نباشید هیچ_

 :طور که قصد رفتن به داخل را داشتم؛ ادامه دادم آسانسور باال آمد در را باز کردم و همان 

 !متون...خدانگهداردرحدی نیستم که ببخش_

هم وارد   و پشت بندِ من، آرمان بدون این که منتظر جوابی از سویِ کسی باشم، فوری وارد آسانسور شدم 

 .شد

دستم را جلو بردم که دکمه یِ آسانسور را فشار دهم، اما آرمان زودتر این کار را انجام داد. دست هایِ رو هوا 

اختم. نیم نگاهی هم به آرمان نکردم؛ اما عجیب نگاه خیره اش را حس اند مانده ام را مشت کردم و به پایین 

می کردم! تنها صدایِ دلنوازِ آهنگ آسانسور در گوشم می پیچید و همین باعث آرامشم می شد. اندکی سرم 

 .را به دیواره یِ آسانسور تکیه دادم و در آرامشی عمیق فرو رفتم

طور  می کنی، اما مشکالت این اجازه را به تو نمی دهد. همان گاهی اوقات عجیب به سمتِ آرامش سوق پیدا

. به آرامی چشم  سرم را دیوارِ تکیه داده و چشم هایم را بسته بودم، که صدایی طبقه مورد نظر را اعالم کرد
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ری هایم را باز کردم که با نگاه خیره یِ آرمان رو به رو شدم. از نگاهِ خیره اش، معذب شدم سرفه ای کردم. فو

خنده ای کرد و پشت سرم به راه افتاد. از در که خارج شدم،  از کنارش گذشتم و بیرون رفتم. آرمان تک

باعث به وجود آمدنِ لبخندی  نسیمی خنک، آرامش قبلی را به دلم سرازیر کرد. دلم به یک باره ریخت و همین

 :رو لب هایم شد. صدایِ آرمان از پشت به گوشم رسید

 !همیشه بخند_

که جوابش را بدهم، زودتر به راه افتادم. صدایِ قدم هایِ آرمان را از پشت سرم شنیدم، اما اهمیتی  ون اینبد

 :زدم، که یکهو آرمان گفت ندادم. با لبخند، قدم می

 قرار پیاده بریم؟_

 :لبم را کج کردم و به آرامی گفتم

 !آره_

وارد آن شدم و به سمتِ قسمت هایِ سرسبزی که دیگر از جانبِ آرمان، صدایی نیامد. به پارک که رسیدیم، 

دور و اطراف پارک بود، رفتم. قدم زدن در آن قسمت، روحِ آدم را جال می بخشید. در آرامش فرو رفته بودم، 

 :که صدایی گفت

 چرا تو به اونا نگفتی قراره ازدواج کنیم؟_

شود و توانی برای حرف زدن با مردِ تمام آرامشم فرو خوابید. نفسی عمیق کشیدم که هوا وارد ریه هایم 

 :که آرام شدم، بدون این که به سمتش برگردم، گفتم بعد ازاین دوست داشتنی ام را داشته باشم. 

 .چون من درمورد چیزی که معلوم نیست، حرف نمی زنم_

 :آرمان با صدایی که تعجب در آن مشهود بود، گفت

 !معلوم نیست؟_

 :ابروهایی باال رفته گفتماین بار به سمتش برگشتم و با 

 !معلومه؟_

 :آرمان کالفه پوفی کشید و گفت

 می شه سؤال رو با سؤال جواب ندی؟_
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 :انداختم و گفتم  شانه ای باال

 .این، هم جواب بود، هم سؤال_

 :کالفگی آرمان کامالً محسوس بود. عصبی دستی به پیشانی اش کشید و گفت

 !هنوزم همون دخترِ لجباز_

 :، به رو به رو نگاه کردم. خیره یِ آبشار کوچک در پارک شدم و در همان حال گفتم زدم لبخندی محو

 !توام هنوز همون پسرِ عصبی هستی_

صدایِ نفس هایِ آرمان به گوشم رسید. سکوتی بینمان برقرار بود و تنها صدایِ آبشارِ کوچک سکوت را می 

 :شکست. کمی بعد، آرمان با صدایی آرام گفت

 نه؟قشنگه، _

جا نشستم و به رو به رو خیره  من هم که مسخ آن آبشار شده بودم، تنها سری تکان دادم. ناخود آگاه همان

 .گرفت وجودم را فرا می شدم. همیشه همین بودم؛ با دیدنِ این آبشار، آرامشی عمیق، تمام

سبب دلخوری رهایم نشود، باز هم خندیدم و درحالی که سعی داشتم خنده یِ نسبتاً آرامم، به قهقه تبدیل و 

 :گفتم

 طوره؟ خب خوبی؟ بهار چه_

 :رها که هنوز هم خجالت در کالمش مشهود بود، گفت

 بهارم خوبه تا االن خونه بود. از بس گفت حوصلم سررفته پدرم اومد و بردش پارک._

بت رها بود که از آهانی گفتم و دستی به ریش هایم کشیدم که این روزها شدیداً پرپشت شده بود. این بار نو

 :من سؤال بپرسد

 خب، تو چه خبر؟_

منظورش چیست. هنوز هم همان بود؛ هیچ گاه سؤالش را کامل نمی پرسید و منتظر می ماند تا   می دانستم

 .خودت حرف بزنی

 :من که چیزی نداشتم بگویم؛ اما برایِ این که خیالش را راحت کنم، گفتم

 .خواستگاریهیچی، قراره به زودی بیایم _
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 ...لحظه ای سکوت کرد...سکوت کردم

شدم!  تنها صدایِ نفس هایمان به گوشمان می خورد. کاش زنگ نمی زدم؛ االن از هرلحظه ای بی قرار تر می 

 . می گفتند دوری از معشوق، برایِ خودِ عاشق بهتر است؛ اما باور نمی کردم و فکر می کردم تنها حرف است

و دنبالِ بهانه ای بودم تا گوشی را قطع کنم که صدایِ بوق هایِ پشت هم گوشی ام،  دستی به موهایم کشیدم

بلند شد. فوری گوشی را از گوشم فاصله دادم. با دیدنِ شماره یِ مهران، برایِ اولین بار، لبخندی رویِ لب 

 :هایم نشست. این هم بهانه ای می شد برای قطع کردن تماس. فوری به رها گفتم

مثل این که مهران باز دردسر درست کرده، چون پشتِ خطه و مدام زنگ می زنه... من برم تا  رها جان،_

 !خودش رو نترکونده

با این حرفم، صدایِ خنده یِ ریزش به گوشم خورد که مرا هم وادار به خندیدن کرد. پشت بندش، آرام 

 .را قطع کردمای کوتاه گفت و گوشی را قطع کرد. منم به تبعیت از او گوشی  "باشه"

 :مهران هم که گوشی را قطع کرده بود، کمی بعد، دوباره زنگ زد. جواب دادم

 دیگه چیه باز شماره یِ اون دختر رو می خوای؟_

 :مهران پر استرس گفت

 .نه داداش، این بار خود تورو می خوام_

 :متعجب ابرویی باال انداختم و گفتم

 منظورت چیه؟_

 :س گفتمهران باهمان صدایِ پر استر

جا. این دختره از بس حرف زد مخم  خیال سؤال پیچ کردن شو و خودت رو برسون این داداش، جانِ جدت بی_

 !رو خورد

 :متعجب گفتم 

 کجا بیام؟_

 :مهران کالفه گفت

 !داداش، خوبه همین االن گفتم سؤال نپرس و فقط بیا_

 :کالفه گفتم
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 جوری بیام؟ آخه عقل کل، من تا نفهمم کجایی، چه_

مهران که تازه متوجه همه چیز شد، آهانی گفت و شروع به آدرس دادن کرد. سرم را به چپ و راست تکان 

دادم. گوشی را رویِ اسپیکر قرار دادم و شروع به نوشتن آدرس کردم. وقتی کامل آدرس را نوشتم، بدون هیچ 

به  گونه پایشان  م که این دو چهحرفی، گوشی را قطع کردم و به تندی لباس را تنم زدم. متعجب از این بود

کالنتری باز شده بود! پوفی گفتم و دستم را محکم به موهایم کشیدم. کالفه تر از این نمی توانستم بشوم. بعد 

که کامل آماده شدم، بعد از برداشتن سوئیچ، فوری بیرون رفتم. مدام در آسانسور پاهایم را به درو دیوار  از این

طور بودم؛ طاقت انتظار کشیدن در آسانسور را نداشتم. با ایستادن و باز شدن در،  نمی کوبیدم. همیشه همی

 .و به حالت دو به سمتِ ماشین رفتم فوری از آسانسور بیرون آمدم 

هیچ   همیشه کارش همین بود؛ دردسر درست می کرد و از دیگران می خواست که آن را درست کنند، اما

ه بود. اصال و ابدا نمی توانستم باور کنم که امروز مهران پاهایش به وقت دردسرش تا این حد پیش نرفت

 ۰۱! پرسرعت گاز می دادم و فقط قصد داشتم که خودم را به مقصد برسانم. بعد از  کالنتری باز شده بود

 .جا برسانم. بعد از پارک کردن ماشین، فوراً به سمتِ کالنتری رفتم دقیقه، توانستم خودم را به آن

دنِ سرباز ، خواستم به سمتش بروم تا سؤال بپرسم، که کسی اسمم را صدا زد. متعجب به سمتِ صدا با دی

دختری که آن روز باهم دعوایشان شده بود، رویِ صندلی نشسته   برگشتم؛ با دیدنِ مهران که به همراه همان

را یک دور به چپ و راست کالفه نفسم را فوت کردم. دست هایم را به داخل جیبم فرو بردم و سرم  بودند 

 .تکان دادم

، فوری از جایش برخاست. کم کم لبخندی رویِ لب هایش مهمان شد. اما من اخمی کردم و  مهران با دیدنم

 :گفتم

 جا چی کار می کنی؟ این_

 :مهران شانه ای باال انداخت و گفت

 ...واال برادران محترم اشتباه گرفتن_

 :و گفتمیک تایِ ابرویم را باال انداختم 

 خب؟_

 :ای باال انداخت مهران شانه

 ...خب به جمالت! منم عصبی شدم_
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 :یکی تایِ ابرویم را باال انداختم و گفتم  آن

 خب؟_

 

 :مهران دستش را زیر انداخت و ادامه داد

 .یه درگیری لفظی کوچولو پیش اومد_

 :این بار هردو ابرویم را باال انداختم و گفتم

 .آهان! پس من برم_

 :خیز برداشت و گفت شتم بروم که یکهو مهران با سرعت به سمتم برگ

 

 وایسا! کجا؟_

 :در حالی که دست هایم در جیبم بود، به سمتش برگشتم و گفتم

 من این جا کاری ندارم. یعنی می خوای من شریک جرمت بشم؟_

 :مهران با ابروهایی باال رفته گفت

 

 کی همچین چیزی رو خواست؟_

 

 :انداختم و گفتم نگاهی به اطراف

 وقت انتظار داری من این جا بمونم؟ موندن، یعنی شریک جرم بودن. تو با پلیس درگیر شدی، اون  این جا_

 :مهران با حالتی تدافعی گفت

 !بابا درگیری لفظی بود_

 :سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

مور دولت، یعنی جرم. منم خودم مسائل درگیری، درگیریه. چه لفظی، چه فیزیکی. حاضر جوابی برای ما_

 !مربوط به خودم رو دارم؛ برای همین نمی تونم کاری انجام بدم... شرمنده
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 .خواستم بروم که یهو مهران دستم را محکم گرفت

 :متعجب گفتم

 !ول کن دستم رو_

ت و با صدایی اما مهران بدون توجه به حرفم شروع کرد به کشیدن من. کمی بعد، کنارِ آب خوری نگهم داش

 :تحلیل رفته گفت

 .داداش جبران می کنم. یه امروز آبروم رو بخر_

پشت بندِ آن، به سمتِ راستش اشاره کرد. متعجب به آن سمت نگاه کردم؛ با دیدنِ دختر که متعجب و 

ا باال ناراحت، و البته کنجکاو به ما زل زده بود، آهی کشیدم و درحالی دست هایم در جیبم بود، کالفه سرم ر

 :به زیر انداختم و باهمان صدای کالفه، گفتم گرفتم. بعد سر 

 باز تو عاشق شدی؟_

مهران نوچ نوچی گفت. فوری به سمتش برگشتم و چشم غره ای رفتم. همین کارم باعث شد سرش را به 

 :پایین بیندازد. درهمان حال گفت

ن عشقه. واقعاً، اصالً از وقتی که به دستش خب داداش، خودت که می دونی اونا فقط وابستگی بوده؛ اما ای_

 !کتک خوردم قلبم تاالپ تولوپ به هم می خوره. اصالً یه حالیه المصب

از این توصیفش، لبخندی بر رویِ لب هایم نشست که از چشمِ مهران دور نماند و باعث شد او هم بخندد. اما 

 .ای به او رفتم که نیشش بسته شد من چشم غره

 :چشمم کشیدم و گفتمدستی به پشت 

 حاال من چی کار کنم؟_

 :مهران دستی به موهایِ پر پشتش کشید و گفت

 .راستش، شما فقط با این پلیسه حرف بزنی حل می شه_

 :مشکوک نگاهش کردم

 چرا خودت حرف نزدی؟_
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 :مهران با حرص گفت

 .چون به من توجه نمی کنه_

 :گوشه یِ لبم را به دندان گرفتم و گفتم

 .ارهحق هم د_

،  طور که به آبشار خیره شده بودم دوبار نفسی عمیق کشیدم و کم کم لبخندی بر رویِ لب هایم نشست. همان

 :صدای آرمان به گوشم رسید

 !هنوزم با دیدنِ چنین چیزایی ذوق می کنی_

آورد! لبم سرم را پایین انداختم. چه راحت تمامی اتفاقی و اخالقیات گذشته ام را به خاطر می  با این حرفش 

 :را به دندان گرفتم و درحالی که به آبشار نگاه می کردم گفتم

 !چه ذهنیتِ خوبی داری_

 :صدای تک خنده یِ آرمان به گوشم رسید، اما چیزی نگفتم. آرمان سکوتم را که دید، آهی کشید و گفت

 .من هیچوقت ذهنم از رهام دور نشد... همیشه رهایی تو گوشه هایِ ذهنم وجود داشت_

؛ اما لعنت به سرنوشتی که "هم همیشه آرمان در ذهنم بود  من"بغضی به گلویم چنگ زد. خواستم بگویم: 

همانند معنایِ اسمش آرزو باقی گذاشته بود. آرزویِ خواستنش را داشتم، اما نشد که   آرمان را تنها در ذهنم

 .بشود

هایم با چشم هایِ آبی رنگش تالقی کرد. عجیب با صدایِ آرمان، از فکر بیرون آمدم و به او خیره شدم. چشم 

  .هایش باشم ! دوست داشتم حداقل همان طوفان دریایِ چشم   طوفانی بود این دریایِ چشم هایش

 :هایم و بار دیگر سوال را تکرار کرد آرمان این بار زل زد در چشم

 رو ندادی! حاضری با من ازدواج کنی؟  جوابِ سؤالم_

 :که خیلی سنگین در گلویم جا خوش کرده بود، را قورت دادم و بعد از اندکی مکث، گفتمکمی از بزاق دهانم 

 قول بدی؟  بهم  حاضری_

 :با این سؤالم، آرمان کمی خودش را جا به جا کرد و گفت

 ...هر قولی باشه_
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 : آبشار خیره شدم و گفتم  زدم. به همان پوزخندی 

 !عمل کردن بهش سخت باشه  ممکنهآسون باشه؛ اما   شاید قول دادن همچین_

 :سکوت کرده بود. ادامه دادم  آرمان

 !وقتی قول می دی، باید قولت رو نگه داری... همینه که سختش می کنه_

 

 :کرد. به سمتش برگشتم و گفتم  آرمان باز هم سکوت

 می تونی اونقدر مرد باشی که پایِ قولت وایستی؟_

 

ش را به من دوخت. منظور بدی نداشتم؛ امیدوار بودم او هم منظورم را چشم هایِ متعجب  با این حرفم آرمان

 :بد نگیرد. که خوشبختانه همان شد و او منظورم را بد نگرفت. آرمان کمی بعد سری تکان داد و گفت

 !قول می دم_

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 نگفتم؛ چرا قول می دی؟ هنوز که چیزی _

 :من بود، گفت طور که خیره یِ همان  آرمان

 !مجنون که باشی، می فهمی لیلیت چی می خواد_

 :لبخند محوی زدم. سر به زیر انداختم و گفتم

 ...مجنونی که تو می گی، تاوان سختی رو پس داد_

 :آرمان آهی کشید و گفت

دردِ و حس مجنون رو فقط کسی درک می کنه که مجنون باشه... اون تاوان پس داد؛ اما چون به خاطر _

 !لیلیش بود، همون تاوان، بهترین طعم رو براش داشت

می توانستم این مرد را دوست نداشته باشم؟ کاش زمان به   گونه قلبم با هر یک کلمه از حرفش، می لرزید. چه

وقت دنیا می دید چگونه لیلی هم می تواند زندگی اش  عقب بر می گشت؛ من لیلی می شدم و او مجنون. آن
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 !ندرا فدای مجنونش ک

 :سکوتم را دید، خودش ادامه داد  آرمان که

همه چی رو می دونم؛ حرفای مادرم... اما خواستم بگم من انقدر دوستت دارم که مطمئن باش هرجور   من_

 ...شده، مادرم رو راضی می کنم. این رو خودتم می دونی؛ فقط دوست دارم از زبونِ خودت بشنوم

خوب می دانستم باالخره همه چیز را می فهمید. به هرحال او آرمان بود؛ دیگر ادامه نداد و سکوت کرد. خیلی 

 :طور که سرم پایین بود، گفتم خیالش نمی شد! برای همین، همان تا ازچیزی سر در نمی آورد، بی

 !قول بده تا ابد، پیشم بمونی_

شدم. بدون هیچ حالتی به آرمان سکوت کرد. سرم را باال آوردم که با چشم هایِ متعجبش رو به رو  لحظه ای 

او زل زده بودم و منتظر جوابش بودم.کمی به من زل زد. یکهو به خودش آمد و کمی از بزاق دهانش را قورت 

 :بود، گفت  داد. با فکی که منقبض شده

 !تو االن جدی بودی؟_

 :لبخندی به این هنگ کردنش زدم و گفتم

 .هیچ وقت انقدر جدی نبودم_

د؛ اول به سمتِ آبشار رفت و خیلی ناگهانی خودش را در حوضِ کوچک آن آرمان بی هوا بلند ش

قدر متعجب بودم که نمی توانستم هیچ حرفی بزنم!  متعجب و با دهانی باز به او زل زده بودم. آن انداخت. 

گاهم و باعث شد ن صدایِ ریز اطرافیان مرا از بهت بیرون آورد  طور متعجب به او زل زده بودم که یکهو  همان

به اطراف بچرخانم. با دیدنِ افرادِ زیادی که متعجب به آرمان زل زده بودند، فوری به سمتِ آرمانی رفتم که  را 

 :هنوز هم با ذوق آب را به اطرافش پرت می کرد. با صدایی آرام گفتم

 .هی! بیا بیرون، سرما می خوری_

 :و گفت لحظه ای به من خیره شد اما خیلی زود نگاهش را از من گرفت

 .سرما هم بخورم ارزش داره_

 :دیدم فایده ای ندارد؛ برای همین گفتم

 !باشه، تو بیا بیرون... همه زل زدن به ما_
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با این حرفم، آرمان به سمتم برگشت و کمی بعد به مردمی که اطرافمان بودند، نگاه کرد. به خودش آمد و  

 :گفتبلند شد. درحالی که به سمتم می آمد، نیشخندی زد و 

 .شرمنده! عشقه دیگه ،وقتی جوابِ مثبت بشنوی همین می شه_

فوری از آب بیرون آمد و چشمکی زد. اما من تنها چشم غره ای رفتم و به سمتِ خروجی پارک رفتم. آبرویم 

 !به شدت رفته بود

 :که گفت مان طور تند می رفتم و اهمیتی به صدا کردن هایِ آرمان نمی دادم. درآخر با صدای بلندِ آر همان

 !دوستت دارم_

متعجب به سمتش برگشتم. تند تند درحالی که از لباسش آب می چکید خودش را به من رساند. ولی من 

او زل زدم. وقتی به خودم آمدم که آرمان به من رسیده بود. چشم چرخاندم؛ چند نفری  طور متعجب به همان

 :پرحرص گفتمدر خیابان، به ما زل زده بودند. با صدایی آرام و 

 یکم آروم تر! چه خبره؟_

 :گفت دندان نما زد. شانه ای باال انداخت و  آرمان لبخندی 

 !خب دوستت دارم_

 .کم کم لبخندی از این شیطنت بچه گانه اش بر رویِ لبم نشست

** 

 هزار بار گفتم؛ بازم همونارو می گم. من بدون رها، نمی تونم زندگی کنم! چرا درک نمی کنید؟_

می داد و سعی داشت آرامم کند؛ اما مگر می شد آتش مرا خاموش   دستش را به چپ و راست تکان رم ماد

پدرم، به سمتش برگشتم و خیره یِ نگاهِ پر از  کرد؟ هرلحظه آتشم بیشتر از قبل می شد. با صدایِ نسبتاً بلند 

 :اخمش شدم

 یعنی تا این حد اون دختر رو دوست داری؟_

 :اختم و نسبتاً آرام گفتمسرم را به زیر اند

 دیدید وقتی از یه معتاد موادش رو می گیرن چه حالی می شه؟_

 .دقیقاً منم مثل همون معتادم؛ بدون رها زندگی واسم بی معناست. من تنها و تنها با رها تکمیل می شم
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هم رفته، خیره ام بود. طور با ابروهایِ در  بعد از اتمام حرفم، سرم را باال آوردم. مادرم متعجب و پدرم همان

 :قیافه ام را مظلوم کردم و گفتم

 .نکنید  کار رو با من سال من چجوری بودم! خواهش می کنم این ۹شما خودتون می دونید تو این _

؛ اما مجنون اگر  بود، که قیافه یِ هردویشان در هم رفت. نمی خواستم این گونه رفتار کنم  آنقدر صدایم مظلوم

 .د، کسی جز لیلی نمی توانست جلویش را بگیردبه جنون می رسی

 :پدرم کمی مکث کرد... اما دقایقی بعد، ادامه داد

جوری به ما توهین کردن، بازم اصرار داری باهمون خانواده وصلت  ش چه که می دونی خانواده با وجود این_

 کنیم؟

 :کالفه سرم را به چپ و راست تکان دادم و گفتم

 !اش اون رفتار چی بوده. بعدشم، من قراره با خودش ازدواج کنم، نه با خانوادههمتون می دونید دلیل _

 :پدرم کالفه دستی به سرش کشید و رویِ مبل نشست. در حالی که مدام دست در موهایش می کشید، گفت

 .درسته یه بار داییت اشتباه کرده، اما من هنوزم دلیل اون رفتاراشون رو نفهمیدم_

گونه به گذشته ها فکر می  هنوز هم همان  دم را به صورتم کشیدم. از این عصبی بودم کهکالفه دست هایِ سر

 .کرد و بدتر از همه، آن که رها را وارد آن گذشته می کرد

باید از همان راهی که در ذهنم بود، پیش می رفتم. نمی دانستم این حرفم درست بود، یا نه... اما تنها راهی 

و رها را تبرئه کنم. دست هایم را کنارم انداختم و درحالی که به دیوارِ رو به رویم  بود که می توانستم خودم

 :خیره شده بودم، گفتم

 ...اگه قبول نکنید_

 :نگاهِ خیره یِ هردویشان را که دیدم، سرم را پایین انداختم و ادامه داد

 .من باز برمی گردم آمریکا_

مساوی شد با سیلی که از سویِ پدرم خوردم. تنها صدایِ جیغِ  بالفاصله باز هم سرم را باال آوردم که همین

 .مادرم به گوشم رسید

. اولین سیلی نبود؛ چون در زمانِ جوانی، بارها از پدرم کتک  دست هایم را به آرامی بر رویِ صورتم قرار دادم

رد نداشت. اما امروز ، ای د کدام ذره خوردم، چون جوانِ شری بودم. البته کتک هایش درحدِ نوازش بود و هیچ
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با این سیلی اش تا اعماق وجودم سوخت؛ نه بابت غرورِ خرد شده ام، تنها بابتِ این که پدرم برایِ حرف هایم 

 ارزش قائل نبود. تنها سؤالم این بود آیا تاکنون خودش عاشق نشده بود؟

 .پدرم ایستاده بود، زل زدم  م کهطور که دستم رویِ صورتم قرار داشت، شبیهِ مسخ شده ها به رو به روی همان

. خوب می  تند و سخت نفس می کشید. نگاهم را پایین تر بردم که با دست هایِ مشت شده اش رو به رو شدم

این پشیمانی را به او  دانستم این حرکتش از رویِ پشیمانی است؛ اما غرور و عصبانیت اجازه یِ بروز دادنِ 

حالت بیرون آمدم  خودم، و البته پدرم را نداشتم. برایِ همین به تندی از آن همه حقیر شدنِ  نمی داد. تاب این

و به سمتِ کتم رفتم. بعد از برداشتنِ آن، فوری به سمتِ خروجی رفتم؛ اما قبل از خارج شدن، بدون این که 

 :برگردم، گفتم

 .رو بزاریممنتظر جوابتون هستم؛ اگه راضی بودید، فرداشب بریم خواستگاری تا قرارِ عقد _

دیگر فرصت هیچ حرفی را به آن ها ندادم و فوری از خانه خارج شدم. طاقت انتظار کشیدن برای آسانسور را 

. باچنان سرعتی از پله ها  نداشتم؛ برای همین به سمتِ پله ها رفتم و خیلی سریع پله ها را دوتا یکی کردم

.  ، خیلی سریع به سمتِ ماشین رفتم این که رسیدم کنم. بعد از پایین می رفتم که گویا قصد داشتم پرواز 

.  کاش مرد نبودم کاش می توانستم اشک بریزم و خودم را خالی کنم، تا از هر چه غم و غصه بود، فاصله بگیرم

عذاب بکشیم، چرا عشق را آفریدی؟ چرا مجنونی را خلق کردی که این گونه   همه  خدایا، اگر قرار بود این

باشد؟ فوری به سمتِ ماشین رفتم و بعد از باز کردن در آن، نشستم. تنها جایی که می  عاشق لیلی اش 

 .شوم، در کنارِ دایی بود. فقط او می توانست آرامم کند و باعث فرو خوابیدن غم و غصه ام شود  توانستم آرام

 .کنمفوری به سمتِ بیمارستان رانندگی کردم. باید با دایی حرف می زدم تا راه حلی پیدا 

 .هرچه حرص و غم و غصه بود را رویِ گاز خالی می کردم

آنقدر گاز می دادم که مطمئناً اگر گاز هم جان داشت، از دستم فرار می کرد! اما چه می کردم آنقدر غم و 

 .غصه داشتم، که تا به مقصد نمی رسیدم، آرام نمی شدم

همه استرس   پر استرس، رویِ صندلی نشسته بودم و با پاهایم، رویِ زمین ضرب گرفته بودم. نمی دانستم این

برای چه می باشد، اما این را می دانستم که به تصمیم پدر و مادرم، مرتبط است. دایی گفت که امشب به 

اما من، باز هم دل در دلم نبود. آنقدر  خانه یِ ما می رود؛ درباره هرآنچه که باید اتفاق بیفتد صحبت می کند.

استرس داشتم که نمی دانستم چه کنم! آنقدر با پاهایم بررویِ زمین ضرب گرفتم، که حس می کردم پاهایم 

بی حس شده است. کالفه دست هایِ سردم را به کف پاهایم کشیدم؛ با حسِ قلقلک، متوجه شدم که هنوز بی 

فن رفتم؛ می خواستم خودم را با آن مشغول کنم. به لیست مخاطبین حس نشده. آهی کشیدم و به سمتِ تل

رفتم و سعی کردم شماره یِ رها را پیدا کنم. بعد از گشتن، باالخره پیدایش کردم. کمی به اسمش خیره 
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ذخیره می شد و من هم با هربار دیدنش، به  "عشقم"، "رها"شدم؛ کی زمانش می شد که این اسم به جایِ 

افسوس بخورم، لبخند می زدم! آهی کشیدم رویِ شماره نگه داشتم؛ کمی بعد شماره گیری  که جایِ این

کردم. بعد از خوردن دو بوق، جواب داد. طبق معمول، با آرامشی که در صدایش بود، قلبِ نا آرامم، آرام شد. 

سم، این ترانه یِ به خصوص ساخت تا هرموقع که می خواستم به آرامش بر کاش می شد از صدایش یک ترانه

 :مکثم را دید، برایِ دومین بار گفت  روحم را آرام می کرد. رها که

 !بله؟_

 :لبخندی محو زدم و گفتم

 !خانم  سالم_

 :، رها لحظه ای سکوت کرد. اما کمی بعد، با تردید گفت با این حرفم

 سالم آرمان، چیزی شده؟_

 :کردم که در صدایم معلوم نباشد و در همان حال گفتم اش، بیشتر از قبل شد؛ اما سعی نگرانی  لبخندم از این

 ...آره_

 :رها نگران تر از قبل پرسید

 چ...ی...چی...شده؟_

اش بیش از حد شده  گوشه ای از لبم را به دندان گرفتم؛ سعی کردم نخندم و تنها آهی کشیدم. رها که نگرانی

 :بود، با صدایی نسبتاً بلند گفت

 !آرمان، با تواما_

 :خندیدم و گفتمآرام 

 !خب راستش دل بی قرارم واست تنگ شده، همین_

 :با این حرفم، رها آسوده نفسی عمیق کشید و کمی بعد، پر حرص گفت

 واقعاً دوست داری حرص بدی آدما رو؟_

 :ام می بردم، با صدایی متفکر گفتم اهمی آرام گفتم و درحالی که دستی به چانه
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 .دوسشون داشته باشممن کسایی رو حرص می دم که _

 .صدایِ نفسِ عمیق رها، به طور کلی نشان می داد که خجالت کشیده است

. متعجب دستی به سرم که  ، چنان به پشت گردنم زد که با سر در میز فرو رفتم دایی بعد از اتمام حرفم

 :خاطرِ برخورد با میز درد گرفته بود کشیدم و با صدایی تحلیل رفته، گفتم به

 !ا پس گردنی؟آخه چر_

 :دایی درحالی که چپکی نگاهم می کرد گفت

جوری قرار بود راضیشون کنی؟! خیرسرت دکتری، به  چون حرف زدن بلد نیستی! این چه وضعشه آخه؟ این_

جوری تهدیدشون کردی؟ یه دونه پس گردنی خیلی هم کمه واست.  جایِ این که بامالیمت رفتار کنی، اون

 !یالم راحت شهوایسا دومی رو هم بزنم خ

با این حرفش، فوری از جا برخاستم و به تندی به سمتِ دیگری رفتم. دایی هم درحالی که پره هایِ بینی اش 

 :از عصبانیت باز و بسته می شد، گفت

 !وایسا بزنمت خیالم راحت شه_

 :ترسیده خودم را به گوشه ای چسباندم و گفتم

 !قبول نمی کردن خبخودم پشیمونم ولی اگه اون حرف رو نمی زدم _

 :کالفه دستی به موهایش کشید و گفت دایی  

 !امان از دست تو پسر_

 :پشتِ میز رفت رویِ آن نشست و گفت این را گفت و به

 اگه راضی نشن چی؟_

 :شانه ای به معنای نمی دانم باال انداختم و گفتم

 ...امیدوارم رضایت بدن_

 :تچشم غره ای به من رفت و گف  دایی باز همان

 .اگه بفهمم یه بار دیگه تهدیدشون کردی، خودم میام به حسابت می رسم_

 :نیشخندی زدم و سرم را پایین انداختم. این بار دایی با صدایی آرام تر گفت
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 .خودتم خوب می دونی اونا چقدر بهت وابسته هستن، پس سعی نکن دست بذاری رو نقطه ضعفشون_

 :کمی بعد ول کردم و گفتمگوشه ای از لبم را به دندان گرفتم؛ 

برای این که بقیه رو تحت فشار قرار بدی، بهتره  خودمم دوست ندارم این کار رو انجام بدم؛ اما گاهی اوقات _

 دست بذاری رو نقطه ضعفشون. 

با این حرفم، دایی که سرش پایین بود، خیلی سریع سرش را باال آورد. کم کم اخم کرد و چشم هایش ریز 

شد. متعجب چشم چرخاندم که در دست هایش خودکار را دیدم. تازه متوجه حرکتی که قرار بود انجام دهد 

وار برخورد کرد و کمی بعد . خودکار با دی به سمتِ دیگری رفتم شدم. با پرت شدن خودکار به سمتم، فوری 

 .رنگ گرفتم و به دایی که با پوزخند به من زل زده بود، خیره شدم خودکار آبی  رویِ زمین افتاد. نگاهم را از 

 :متعجب و با چشم هایی که درشت شده بود، گفتم

 چه خبره؟_

 :دایی همانند چند دقیقه ی پیش، شانه ای باال انداخت و گفت

 !ده از نقطه ضعف چه حسی دارهخواستم ببینم استفا_

 :بودم که گفت  متعجب به او زل زده

 !؛ خواستم ببینم چه حسی داره نقطه ضعف تو ترس بود_

تازه متوجه همه چیز شده بودم. برای همین تنها با نگاهی متعجب و حیران به دایی زل زدم و چیزی نگفتم... 

 .چیزی برای گفتن نداشتم

 :به موهایش کشید و گفتمهران این بار کالفه دستی 

 می شه یه بارم که شده طرف من باشی؟_

 :ابرویی باال انداختم

 .من همیشه طرف حقم، خودتم می دونی_

 :مهران کالفه تر از قبل، چشم غره ای رفت و گفت

 !جوری دل بستم ها... نمی زاری که تو عمرم یه بار به یه دختر این_
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هر چه که بود، شیفته یِ هر دختری نمی شد. شاید به ظاهر  دلم به حالش سوخت. راست می گفت؛ مهران

وقت به دلش اجازه ی عاشق شدن را نمی داد. من همیشه در دلم او را  خیلی پسر راحت و شوخی بود، اما هیچ

تشویق می کردم بابت این که چنین پسر خود داری بود؛ اما حاال چه کاری می توانستم انجام دهم؟ کالفه 

 :راهم را به اطراف کج کردم، که مهران گفتآهی کشیدم و 

 (...)اتاق_

دوباره برگشتم. چشم غره ای ناب به او رفتم و به سمتِ اتاقی که مهران گفت، رفتم. بعد از زدن تقه ای به در 

 .و صدور اجازه از سوی شخص مورد نظر، وارد اتاق شدم

 :لبخندی زدم. پلیس هم لبخندی ریز زد و گفت

 !بفرمایید_

 :تم رویِ صندلی که اشاره کرده بود. مرد گفتنشس

 سرهنگ مرادی هستم. بفرمایید، امرتون؟_

 :خجالت زده لبخندی زدم و گفتم 

 .بنده رفیق اون پسری هستم که گویا با شما بحثش شده_

 :سرهنگ ابرویی باال انداخت و گفت

 !همون پسر بی ادبه_

ده ام گرفت؛ اما سعی کردم خودم را کنترل کنم. تنها با از این که سرهنگ او را بی ادب خطاب کرده بود، خن

 :صدایِ آرامی گفتم

 !خودشه  بله، فکر کنم_

 :بدون وقفه گفت سرهنگ سرش را به چپ و راست تکان داد و 

جا پرسیدیم چه نسبتی  واال ما طبق معمول درحالِ گشت زنی بودیم که یهو این دونفر رو دیدیم. رفتیم اون_

برای این که از رویِ هم تقلب نکنن و دروغ تحویلم ندن، گفتم  مشکوک شدم  جواب ندادن.  دارن، هیچ کدوم

م. آقای محترم، شما به من بگو!  همزمان باهم تکرار کنن. یکیشون گفت پسرعممه و اون یکی گفت دختر خاله

 خاله چه ربطی به عمه داره؟
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ق معمول، سعی کردم خودم را کنترل کنم. برایِ بود. اما طب  از این حرفِ سرهنگ، به شدت خنده ام گرفته

 :همین، تک سرفه ای کردم و رو به سرهنگ گفتم

 .بله، شما درست می فرمایید_

 :سرهنگ آهی کشید. سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت

 !واال به جایِ معذرت خواهی پرو بازی هم در میاره_

ام شدید بود که نزدیک بود سرم را به  ر خنده. آنقدر خندهدیگر نتوانستم خودم را نگه دارم و یکهو زدم زی

چاره را در آورده بود که  میزی که رو به رویم قرار داشت بکوبانم! یعنی تا این حد مهران حرص این مرد بی

  !هم به این غظلت جا در حالِ حرص خوردن بود؛ آن این

 .وهایِ باال رفته و متعجبش رو به رو شدمکه با ابر  طور که می خندیدم، به سمتِ سرهنگ برگشتم همان

طور  ؛ اما خنده تمام شد و جایش را به سرفه داد. همان با سرفه هایِ پی در پی سعی کردم خنده ام را نگه دارم

 .پشت هم سرفه می کردم که یکهو لیوانی پر از آب جلویم قرار گرفت

لبخندی محو شد. به  گلویم که به علت خنده یِ زیادی می سوخت را صاف کردم و کم کم خنده تبدیل به 

 .آرامی آب را از سرهنگ گرفتم و کم کم شروع کردم به نوشیدن

 :کرد، گفت طور متعجب به من نگاه می سرهنگ که همان

 !جوون تو خودت بدتر از اونی که_

 :رفتم و با همان لبخند گفتمباال گ " نه"دستم را به معنایِ 

  اصال قصد بی احترامی نداشتم. شما اگه ده که! ببخشید جناب سرهنگ، باور کنید  آخه این پسر اجازه نمی_

 .  شم واقعاً از شما ممنون می این بار رو ببخشید و اجازه بدید بره 

 :سری تکان داد. دستی به ریش نسبتاً بلندش کشید و گفت  سرهنگ

 !شه این دونفر رو آزاد کنم فهمم که نمیولی تا ن_

 :دستی به موهایم کشیدم و گفتم

 . دم اگه صالح بدونید، من خودم به شما توضیح می_

 :سرهنگ سری تکان داد و گفت

 .حداقل ما از این حالت بیرون میایم  ... شم که تعریف کنید قضیه از چه قراره حال هم می اتفاقاً خوش_
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کردم به تعریف هرچه که بین این دو پیش آمده بود. سرهنگ بعد از اتمام حرفم،  سری تکان دادم و شروع

 :سری تکان داد و گفت

 االن چه سندی برای حرفاتون دارید؟_

توانستم او را قانع کنم؟! دستی به شقیقه ام کشیدم. یکهو با یادآوری فکری، فوری  گونه می گفت؛ چه راست می

 :به سرهنگ نگاه کردم و گفتم

جا تا ببینید حداقل  تونید بیاید اون اگه دوست داشتید، می نویسم  ن آدرس محل کارم رو برای شما میم_

 !نیمی حرفامون راسته، یا نه

 :سرهنگ هردو ابرویش را باال انداخت و گفت

 !ری؟ خب به پدر و مادرشون بگید بیان چرا این همه راه می_

 :خودم را به جلو کشاندم و گفتمسرفه ای کردم دستم را رویِ میز قرار دادم. 

؛ چون مقصر اون  پدر و مادر رفیقم که ایران نیستن. اون دخترِ بیچاره هم که دلم نمیاد به پدر و مادرش بگم_

 .رفیقِ منه

 :سرهنگ چندین بار سرش را برای تایید باال و پایین کرد و گفت

 !فکر کنم خودِ شما هم حسابی از دوستتون عاصی هستید_

جا  به دندان گرفتم تا نخندم؛ اما موفق نشدم و دوباره شروع به خندیدن کردم. اگر کمی دیگر این لبم را

گفت من دیوانه هستم! برای همین با همان صدای پر از خنده، رو به  می  ماندم، یقیناً سرهنگ می

 :گفتم سرهنگ 

 !تونم انجام بدم؟  شه بگید من چه کاری می می_

 :و راست تکان داد برگه ای را جلویم گرفت و گفتسرهنگ تنها سری به چپ 

 .هیچی، شما فقط این رو امضا کنید_

 :سرفه ای کردم خودم را جلوتر کشاندم و گفتم

 !شه؟ اگه این رو امضا کنم چی می_

 :سرهنگ دوباره سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت
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 !هیچی، یه تعهده... همین_

 :مابروهایم را باال انداختم و گفت

 !آهان_

 .بعد از امضا کردن و خداحافظی از پلیس، فوری از اتاق بیرون آمدم

چشم چرخاندم؛ با دیدنِ مهران و دختر که درحالِ خندیدن با یکدیگر بودند، اخمی رویِ پیشانی ام نشاندم. 

 .باید ادب می شد و خندیدن چاره یِ کار نبود

پشت سرفه ای کردم و همین باعث شد مهران و دختر تند تند قدم برداشتم؛ وقتی به آن ها رسیدم، از 

 .ترسیده دست از حرف زدن بردارند و فوری به سمتم برگردند

شان تبدیل به نگاهی پر از استرس  طور هردو نگاهِ پر از خنده ، سریع بلند شد. دختر هم همان مهران با دیدنم

حالتی، به آن دو زل زدم. مهران ترسیده لب باز  طور بدون هیچ خیالم را به آن ها دوختم و همان شد. نگاهِ بی

 :کرد و گفت

 !شد؟ داداش چی_

 

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 

 شد؟ شد یهو نگاهت نگران تو که تا االن می خندیدی، چی _

 

 :مهران به معنایِ واقعی خفه شد. سریع نگاهم را به سمتی دیگر چرخاندم و گفتم

 !بیا فوری بریم_

 :گنگ گفت  صداییمهران با 

 !...آخه_

متعجب به سمتش برگشتم که دیدم به پشت برگشته و خیره یِ دختر است. کالفه دستی به شقیقه ام 

 :. مهران با این صدا، به سمتم برگشت. کم کم لبخندی دندان نما زد و گفت کشیدم و پوفی گفتم

 شه برسونیمش؟ می_
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دم و بارها توسط خانواده و رها سوال پیچ می شدم ، حتی از در خانه می مان دیگر تاب نداشتم؛ حاضر بودم 

 !دایی ام پس گردنی می خوردم، اما این گونه مچل این مهران و عشق و عاشقی اش نمی شدم

کالفه درحالِ رانندگی بودم. این مهران هم هی از آینه به پشت نگاه می کرد. یکهو عصبی شدم و با مشت به 

 .ث شد آخی از رویِ درد بگویدپهلویش کوبیدم و همین باع

هایم را دید، نیشخندی زد و به سمتِ دیگری  هایش را در هم کشید به من نگاه کرد؛ اما وقتی اخم اخم

 .برگشت

چه کسی به این بشر مدرک داده بود؛ این اصالً از سنگین و رنگین بودن چیزی نمی دانست، تنها   نمی دانستم

  !پیش غریبه ها ادعا داشت

 . رساندن دختر که در ماشین فهمیدم نامش نرگس است، عقب گرد کردم بعد از

برگشتم به سمتِ مهران که دیدم از پنجره آویزان است. لبخندی ریز بر رویِ لب هایم نشست؛ چون کوچه هم 

را انجام دهم. با سرعت  از لحاظ طول و هم عرض طوالنی بود، می توانستم خیلی راحت تمام کارهای قدیم 

تمام تر، گاز دادم. تنها صدایِ آخ و اوخ گفتن مهران به گوشم می رسید. اما اهمیت ندادم و نیشخندی هرچه 

، قبل از این که کامل سرش را به داخل ماشین بیاورد، دست بردم و شروع  زدم. وقتی به سرِ کوچه رسیدیم

 .آن ماندکردم به فشردن دکمه؛ شیشه به تندی باال رفت و نیمی از موهایِ مهران در 

می زدم. هربار که   لبخندی زدم و گاز دادم. مهران مدام خواهش و تمنا می کرد، اما من تنها در دلم قهقهه

 .سرعتم را بیشتر می کردم، فریاد مهران بیشتر از قبل به هوا می رفت

م. مهران از بال زدن دیدم، دست بردم و شیشه را پایین کشید بعد از یک ربع که دیگر مهران را درحالِ بال

فرصت استفاده کرد و خیلی سریع خود را از حصار شیشه نجات داد. به سمتش برگشتم؛ با دیدنِ موهایش که 

حسابی به هم ریخته بود، با صدایی نسبتاً بلند زدم زیر خنده. مهران مدام به من چپکی نگاه می کرد. اما من 

خواست پیاده شود که فوری  که رسیدیم، مهران می طور می خندیدم. بعد از یک ربع تا به خانه برسم، همان

 .دستش را گرفتم

به دستم نگاه کرد و بعد به صورتم... کم کم اخم هایش را در هم برد و نگاهش را  مهران متعجب برگشت؛ اول 

 .از من گرفت

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 !ادی تو، بعد خودت می خندی؟اینا همه تالفیِ اون همه عشق و عشاق بازیت بود. من رو فرست_

 :مهران یکهو برگشت سمتم و به تندی گفت
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 .باور کن فقط یه خاطره خنده دار تعریف کرد، منم خندیدم...همین_

 :گفتم دادم. دستش را رها کردم و   لبخندی از این ترسیدن و هول شدنش رویِ لب هایم نشست و سری تکان

مردی هستی که نتونستی موهات رو از شیشه بیرون بکشی؟! حاال  طور بازوت کار کن. تو چه یکمم رو زور _

 !دم از زن و زن گرفتن هم می زنی؟

 :مهران درحالی که دستش رویِ موهایش بود گفت

 .حتماً_

طور متعجب به رفتنش خیره شده بودم. مهرانی که من می  بعد از خداحافظی، فوری رفت و من همان

.  تکان دادم  متعجب سرم را به چپ و راست ! "حتماً"می کرد. اما االن گفت شناختم، االن باید از خودش دفاع 

 .خواستم راه بیفتم که صدایِ لرزشِ گوشی متوقفم کرد

متعجب دستم را به سمتِ گوشی بردم؛ خواستم جواب دهم که یکهو قطع شد. به ناچار پوفی گفتم و قفل 

دایی، دلم عجیب شور زد. می ترسیدم خبر خوبی  م از شماره یِ بی پاسخ، آن ه ۰۱گوشی را زدم. با دیدنِ 

. کمی از بزاق دهانم را قورت دادم و درحالی  نداشته باشد! یکهو تمامی نگرانی ها به سمتم روی آورده بودند

 .می خواستم حرکت کنم، ماشین را روشن کردم که 

 :واب دادبار بوق خوردن، باالخره دایی ج ۴گوشی را به سمتِ گوشم بردم بعد از 

دونی چند بار بهت زنگ زدم؟ مگه تو نمی خواستی هر چه زودتر کارت حل شه؟ پس  آخه کجایی تو؟! می_

 !چرا جواب نمی دی؟ می دونی از ساعت چند بهت زنگ می زنم؟

هی می خواستم دهان باز کنم حرفی بزنم، اما نمی گذاشت. به  اصالً اجازه یِ حرف زدن را به من نمی داد! 

 :اجازه دادم هر چه که دوست دارد بگوید، تا بلکه خالی شودناچار 

 .از ساعتِ چهار بهت زنگ می زدم...االن ساعت رو نگاه کن_

را نشان می داد. یعنی من انقدر  ۰۹:۱۱به میدان رسیدم؛ درحالی که راهنما می زدم، به ساعت نگاه کردم که 

 :ی دوباره ادامه دادسرم شلوغ بود اصالً متوجه گذشت زمان نشده بودم! دای

 !اون گوشی رو واسه چی خریدی؟ ها؟_

 :یکهو چنان فریادی زد که که یک متر به هوا پریدم

 !من با تو نیستم پسر؟  مگه_
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 :کالفه دستی به سرم کشیدم و گفتم

خب دایی جان، چرا با خشونت رفتار می کنی؟ اصالً اجازه نمی دی من حرف بزنم! شما اجازه و مهلت بده، _

 .چشم تا خودِ صبح بلبل زبونی می کنم

 :دایی پوفی کشید و گفت 

 ...الزم به بلبل زبونی نیست. خواستم بگم که_

قلبم تند تند می کوبید. می ترسیدم از حرفی که قرار بود بزند. کمی از بزاق دهانم را با صدا قورت دادم. دایی 

 :آهی کشید و گفت

 !قبول کردن_

 :در شیشه فرو می رفتم. دایی ادامه داد روی ترمز که اگر کمربند نبسته بودم این را که گفت، چنان زدم 

 ...ولی یه شرط دارن_

من آنقدر محو این قبول کردنشان بودم که اصالً متوجه کالم آخر دایی نشدم! هول شدم؛ فوری گوشی را قطع 

رها بدهم، که با صدایِ بوق هایِ پی گونه خبر را به  کردم و رویِ داشبورد انداختم. کمی در فکر بودم که چه

 .در پی ماشین هایِ پشتی، تازه به خودم آمدم و حرکت کردم

دوست داشتم فریاد بکشم و با ماشین جلویِ همه  گنجیدم.  حالی بیش از حد، در پوست خودم نمی از خوش

 !ر موفق شدمویراژ بدهم. شیشه را پایین بیاورم و فریاد بکشم... فریاد بکشم که برای اولین با

برای اولین بار این مجنون به لیلی اش رسید. دوست داشتم آنقدر فریاد بزنم که همه ببینند من، آرمان هم 

بخندم، خیلی کارها که انجام ندادم را می توانم انجام   ، می توانم ذوق کنم  حال باشم! می توانم می توانم خوش

 !اشق به معشوقش رسید؟دهم. می خواستم به این دنیا بگویم: دیدی که ع

  !بکنی، نمی توانی من را ناراحت کنی  حاال هرکاری هم

هست. با   کنارم  حال چون رهایم بود، اما امروز خوش  از دستم رها شده  سال پیش ناراحت بودم چون رهایم۹

اغ سبز شوم، قرمز شدنِ چراغ، فوری رویِ ترمز زدم. هربار دیگر بود، این که پشت ماشین بنشینم و منتظر چر

 !مرا آزار می داد. اما امروز آنقدر در فکر فرو رفته بودم که این چیزها برایم معنایی نداشت

 !آرامشی از جنس باران که آرامشی دیگر در راه است؛   با ریزش قطرات باران رویِ شیشه، فهمیدم

ستم، لذتی خاص را به من منتقل می ، دستم را بیرون بردم. برخورد قطرات باران با د شیشه را به پایین آوردم 
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 .کرد

 :که با صدایِ کودکی که گفت  طور محو باران که هرلحظه شدید تر می شد، بودم همان

 !عمو یه گل بخر_

نگاهم را به سمتِ راست که صدا از آن قسمت بود، چرخاندم. با دیدنِ کودکی که دست هایش را دراز کرده 

ت، دلم گرفت. االن که باران شدتش بیشتر از قبل می شد، این کودک بود و از من طلب خرید یک گل را داش

 به چه کسی پناه می برد ؟

آیا برای خواب، سرپناهی داشت؟ به سمتِ چراغ قرمز برگشتم؛ با دیدنِ عدد پنج، فوری داشبورد را باز کردم و 

کودک با دیدنِ پول، خواست و به سمتِ کودک گرفتم.   از داخل آن مبلغ پنجاه هزار تومان را بیرون آوردم

داخل ماشین آمده بود در دست هایم گرفتم و  پول را پس بدهد که این اجازه را به او ندادم. دستش که 

 :گفتم

 !امشب که پنجاه تومن پول در آوردی، پس می تونی راحت بری خونه_

یِ پشتی این اجازه را به او که اصالً حرفی نمی زد، این بار خواست حرفی بزند که صدایِ بوق ماشین ها پسرک

 .نداد

 .من هم بابت بوق هایِ پی در پی ماشین هایِ پشتی، خداحافظی کوتاهی از پسرک کردم و به راه افتادم

 .از او گل نخریده بودم چون دوست داشتم فردا همان گل را جایی دیگر بفروشد و روزی در بیاورد

 .پسرک، بدجور به کامم تلخ شده بود. اوقاتم خوش بود، اما با دیدن این  آهی کشیدم

بازش می  حالی همانند شکالت تلخی که تا وقتی درون پاکت هست به نظر شیرین می آید، اما وقتی  خوش

کنی و یک از گاز کوچک از آن می زنی، می بینی که هرچه فکر می کردی غلط از آب در آمده و همان 

 .تی تلخ بیش نیستکه ساخته یِ ذهن خودمان بود، شکال  شکالت شیرین

 .حالی و البته خوشبختی هردو به ظاهر خوب بودند خوش

 .آهی سوزناک کشیدم و با تمام سرعت گاز دادم

 .بعد از کلی فکر کردن و گاز دادن در این ترافیک، باالخره به خانه رسیدم

 .فراهم می کرداش را  دیگر نزدیک به پاییز بود؛ برایِ همین باران مقدمه باران شدید تر شده بود. 

 .نگه می داشتم  چتر نداشتم و باید کیفم را باالیِ سرم

 .فکر ، اول دستی به سمتِ کیفم بردم و بعد از کلی گشتن، باالخره کلید را پیدا کردم این  با

جا کلید را پیدا می کردم تا وقتی پیاده می  چون قصد نداشتم ماشین را به پارکینگ ببرم، بهتر بود از همین
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 .در زیر باران گرفتار پیدا کردنِ آن نمی شدم شدم،

. کیف را  بعد از زدن قفل فرمان و یک دور چک کردنِ ماشین، فوری پیاده شدم. در را بستم و قفلش کردم

 :، که کسی با صدایی گرفته گفت قرار دادم و خواستم به راه بیفتم  باالیِ سرم

 !آرمان؟_

هایم درشت شد. حرفی نزدم   شده بود، چشم هنامی که کامالً خیس ب متعجب به سمتِ صدا برگشتم با دیدنِ 

لنگان لنگان  طور به او زل زدم. بهنام که سکوت و البته تعجبم را دید، به سمتم آمد. ناگفته نماند که  و همان

هم  راه می رفت. قبل این که به من برسد، پاهایش توانش را از دست داد و نزدیک بود بیفتد؛ برایِ همین من

 .فوری کیفم را پایین آوردم و به سمتش رفتم

 !دستم را دورِ دستش گره کردم. دست هایش می لرزید؛ وای به حال بدنی که در زیر لباس پناه گرفته بود

نمی دانم چرا این گونه شده بود، ولی این را خوب می فهمیدم که حتماً کارِ مهمی داشته که تا این جا آمده. 

دندان هایش را می شنیدم. کاری جز این که او را به خانه ببرم، نمی توانستم انجام دهم.  صدایِ به هم خوردنِ

 .خودم به خانه بردم  بهنام را همراه برای همین به سختی 

. مهم این نبود که او خیس است و تختم خیس می شود، مهم  فوری او را به اتاق بردم و بر رویِ تخت انداختم

  .امکان داشت تب کند و حالش بد شود. فوری کتونی هایش را از پاهایش در آوردم  بهنامی بود که هر آن

داخلِ کمد بیرون آوردم و بر رویِ بهنام انداختم. هر لحظه   به سمتِ کمد دیواری رفتم و پتوی گلبافت را از

 .لرزشش بیشتر می شد و این باعث می شد بیشتر از قبل دلم به حالش بسوزد

 .ش را در بیمارستان از یاد نبردمهنوز هم حرف های

بود، همین بهنامی که االن رویِ تختم با حالی بد   شاید کسی که مسبّب دوباره به هم رسیدنِ من و رها شده

 .خوابیده است، بود

 .اخم هایش مدام در هم می رفت و حرف هایِ نامربوطی می زد که فقط خودش قادر به فهمیدن آن بود

 !که اصالً متوجه نمی شدم چه می گوید آنقدر صدایش آرام بود

 .دستِ راستم را سریع بر رویِ پیشانی اش گذاشتم؛ تب داشت

از جایم بلند شدم به سمتِ کمدِ لباس هایم رفتم و بعد از انتخاب یک لباس مناسب که مطمئناً اندازه  سریع 

 .ها را از کمد بیرون آوردم یِ بهنام بود، آن

از همه لباس هایِ خیسش را از تنش بیرون آوردم و لباس هایِ تمیزم را تنش  ؛ اول به سمتِ بهنام رفتم

 .کردم

 .  بعد از پوشاندن لباس، از اتاق بیرون رفتم و شروع کردم به جمع کردنِ وسایل مورد نیاز
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 . بعد از این که کامل آن ها را آماده کردم، به سمتِ اتاق رفتم

ندِ آن به سمتِ بهنام رفتم. شروع کردم به انجام کارهایِ الزم برای شروع کردم به مرطوب کردن اتاق و پشت ب

 .پایین آوردن تبش

 .بعد از اتمام کار، فوری دست از سرش برداشتم و گوشه ای نشستم

 .شب را نشان می داد ۰۱:۱۱چشم چرخاندم. ساعت 

 .آهی پر صدا کشیدم. دستی به صورتم کشیدم و فوری از اتاق خارج شدم

 .کردنِ وسایل، به سمتِ اتاقم رفتم بعد از جمع

بهنام هنوز خواب بود. اجازه دادم حداقل برای یک بار هم که شده در آرامش باشد. آرامشی که شاید من، و 

 .شاید هم رها، از او گرفته بودیم

 .در خواب خیلی معصوم نشان می داد و خبری از آن مردی که رها همیشه حرفش را می زد، نبود

دم را به صورتم کشیدم. سرم به شدت تیر می کشید؛ آنقدر شدید بود این تیر کشیدن ها، که دست هایِ سر

 !دوست داشتم پیشانی ام را سوراخ کنم تا ببینم چه چیزی باعث این گونه به درد آمدن سرم شده بود

 .بهنام تکانی خورد و همین باعث شد دست از فکر کردن بردارم

 .بار صورتش واضح بودبه پهلویِ راستش خوابید. این 

 .یک جورهایی شباهتِ خاصی به بهار داشت

 .ناراحتی را پشت این چهره ی به خواب رفته اش هم را می توانستم ببینم  اما

 :کمی دهانِ بهنام باز بود. خنده ام گرفته بود و به یادِ حرفی که مردم می زدند افتادم

 "!اگر دنیا را آب می برد، بهنام را خواب می برد"

 آمده بود؟ من   طور می توانست این گونه بخوابد، آن هم وقتی که به خانه یِ چه

 اصالً به چه علت به این جا آمد؟

ام کشیدم و به این فکر کردم که شاید می خواهد بگوید که عروسی بی عروسی و  متعجب دستی به چانه

 !وسی را بهم می ریزمهمانند الت هایِ خیابانی قلدر بازی در بیاورد و بگوید من این عر

 .نچی گفتم. برایِ خودم ابرویی باال انداختم و سر به زیر انداختم

این گونه نمی شد، چون بهنام آنقدر هم جرات چنین کارهایی را نداشت. این را با برخورد هایی که با او داشتم 

 .فهمیده بودم. البته اگر تمام اتفاقات آن روزِ بیمارستان را فاکتور می گرفتم

دستی به پشانی ام کشیدم. نفسی عمیقی که هنوز هم در گلویم جا خوش کرده بود، رها کردم. با صدایی که 

 :گفت
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 !چی شده؟_

 .کردم را از زمین گرفتم و به بهنامی که دراز کشیده خیره من بود، نگاه  فوری نگاهم

 .بهنام خیره یِ دستِ سرم زده اش بود

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

 .اد زیر بارون موندی، برای همین حالت بد شد. منم آوردمت این جازی_

 :بهنام درحالی که ابروهایش از تعجب باال رفته بود گفت

 !واقعاً حالم بد شد؟_

سری تکان دادم. بهنام دیگر چیزی نگفت. تنها خیره نگاهم کرد. از نگاهِ خیره اش، یک جوری شدم. برای 

 .همین سرم را به زیر انداختم

 :پیچید، که گفت  صدایِ بهنام در گوشم

 چرا تو، اما من نه؟_

 :متعجب به او نگاه کردم. بهنام به سختی کمی از بزاق دهانش را قورت داد و کمی بعد گفت

 من نداشتم؟  تو چی داشتی که_

هم دلم به حالش سوخت. خواستم آهی بکشم، اما به یک باره تصمیم گرفتم خودم را در برابرش جدی نشان د

 .تا فکر نکند به او ترحم می کنم

 :با صدایی صاف و سرد گفتم

 !آخه و چرا نداریم تو عشق _

 .به من زل زده بود و چیزی نمی گفت طور بدون هیچ حالتی  بهنام همان

 :ادامه دادم

نفر قبلی رو بگیرن؛ عشق فقط یک بار اتفاق می افته،   عشق مثل دوستی نیست که نفرات بعدی بیان جایِ_

بعضیا یه  اما دیگه بیفته تا ابد تو قلبت می مونه. خیلی کم پیش میاد، البته چون هرکس نظر متفاوتی داره. 

 .چیز می گن و بعضی هام چیزایِ مختلف دیگه

 .طور به او زل زده بودم بهنام کمی بعد، سرش را پایین انداخت. من همان

 :بهنام دستی به موهایش کشید و گفت
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 .اقعیت ها، رها از دستم عصبی شدبه خاطرِ گفتن و_

 :کنجکاوانه به حرف هایش گوش سپردم، که ادامه داد

گاهی اوقات انقدر از خودت بدت میاد که دوست داری بری تو کوه و بیابون و انقدر گشنه بمونی، تا اونایی _

 .که از دستت خستن با این کارت یه نفسِ راحت بکشن

ل زده بودم. بهنام سرش را باال آورد کمی خیره نگاهم کرد و به یک باره بازهم چیزی نگفتم و بی حرف به او ز

 :گفت

 !تو بودی تو اون بیابون چی کار می کردی؟_

طور نگاهش می کردم. اگر من بودم، کاری می کردم که کسانی که اذیتشان می  متعجب از سوالش، همان

 :، گفتمطور که به بهنام نگاه می کردم . همان حال کنم کردم را خوش

 !حال شه کاری می کردم کسی که ازم ناراحته خوش_

 :بهنام با این حرفم پوزخندی زد و گفت

 !راست می گی؛ آخه تو آرمانی، هرکاری کنی دلِ رها رو نمی زنی_

 .کنم و چه چیزی بگویم؛ چون به نوعی حرف هایش راست بود  نمی دانستم چه

 .می شد، همانند کینه ای که از بهنام به دل می گرفت نبود وقت از دستم ناراحت نمی شد؛ اگر هم رها هیچ

 :بهنام سری تکان داد و گفت

 تو و رها قصدتون جدیه؟ خیال!  بی_

با این سوالش سرم را باال آوردم که نگاهم با نگاهش تالقی پیدا کرد. فوری سرم را پایین انداختم و مشغول 

 . بازی با انگشت هایم شدم

 !الخره که چه؟باید می گفتم... با

 .باالخره همه چیز را می فهمید

 :همان طور که سرم پایین بود، گفتم

 .قراره ازدواج کنیم_
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حتی سرم را باال نیاوردم تا نگاهش کنم. نمی دانم چرا بعد از آن روز، در برابر بهنام شرمنده بودم و با این 

وز عکس العملی نشان نداده بودم که خیره شدن هایم دوست نداشتم فکر کند که به او ترحم می کنم. هن

 :یکهو بهنام گفت

 !خوشبختش کن_

با لبخندِ رویِ لبش رو به رو شدم. به او خیره شده بودم و او هم سکوت کرده   متعجب سرم را باال آوردم که

 :بود. اما کمی بعد، دوباره گفت

 !خوشبختش کن_

همه تغییر حالت، آن هم در مدتِ کم، شگفت آور  این نمی دانستم چه بگویم!  تنها سرم را باال پایین انداختم

 !بود

** 

 . کمی از بزاق دهانم را قورت دادم. بعد از خواستگاری دیشب، قرار بر این شد که امروز عقد کنیم

 .درحالی که دست هایم در جیبم بود، با پاهایم رویِ زمین ضرب گرفته بودم

 !آورده بوداسترسم آنقدر زیاد بود که به پاهایم فشار 

 .دهان و لبم به شدت خشک شده بود و همانندِ بیابان بی آب و علف بودم

 .پدرم، رو به رو شدم  چشم چرخاندم که با اخم

 !گونه شب خواستگاری آبرویم را به بازی گرفت . هنوز هم به یاد دارم چه سرم را به زیر انداختم

جه همه چیز شده بودند، اما به رویِ خودشان نمی طور خانواده اش، متو آنقدر اخم کرد که بهار و همان

 .آوردند

شرط پدرم را نمی توانستم فراموش کنم؛ به یاد دارم که واضح و جامع گفته بود که اگر با رها ازدواج کنم، حق 

 !رفت و آمد باهم را نداریم

  سال، تحمل کنم؟ ۹هم بعد   گونه می توانستم دوری لیلی ام، آن منِ مجنون، چه  اما

یک راه بد است و آن یکی بدتر. و از نظر من، انتخاب بدتر بهتر  گاهی اوقات در دوراهی بزرگی گیر می کنی؛ 

 .بود. بر عکس افرادی که بین این دو، بد را انتخاب می کردند

چون به این موضوع اعتقاد داشتم که هم بد و بدتر داریم هم خوب و خوب تر ! پس اگر بدتر را پشت سر می 

 .شتم و کمی صبر و تحمل می کردم، خوب تر وارد زندگی ام می شدگذا

سال  ۹بود آن را از   نفسی عمیق کشیدم دستم را باال آوردم. با دیدنِ حلقه ای که رها به من داده بود و گفته

 .پیش نگه داشته، لبخندی بر رویِ لب هایم نشست
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 !تی را نهاده است؟می توانستم به رها بگویم که پدرم چنین شرط سخ  گونه چه

آهی کشیدم. با صدایِ جیغ دختری، متعجب سرم را باال آوردم؛ با دیدنِ بهاری که از دور اسمم را صدا می زد، 

 .لبخندی رویِ لب هایم نشست

 .این دختر با آتل هم زیبایی و جذابیت خودش را داشت

مادر باشی و بر گردن دخترکت آتل گونه می توانست چنین دردی را تحمل کند؟ این که  آهی کشیدم. رها چه

 .ببینی، دردناک است

لبخندی زدم. رویِ دو زانو نشستم و منتظر ماندم بهار خودش را به من برساند. خیلی آرام و با احتیاط به 

قدر سخت بود برایِ دخترکی به این کوچکی، که نمی توانست همانند هم سن و ساالنش  سمتم می آمد. چه

 !بدود و شادی کند

 .زدم که چشمکی زد و همین باعث شد لبخندی عمیق بزنم به بهار زل  می ک

 .دستی به سرم کشیدم و بلند شدم

 .نگاهم را به اطراف چرخاندم که یکهو چشمم به رها افتاد

 .مانتو به همراهِ شلواری سفید بر تن داشت

رنگ مشکی و درشت تر از  نگاهم را از لباسش گرفتم و به صورتش خیره شدم. چشم هایِ قهو ه ای اش به

قبل شده بود. نفس هایم با دیدنش به شمارش افتاده بود. برای این که قلبم نایستد، تنها سری برایِ همگی 

 .. می دانستم بیشتر ماندنم باعث می شود بند را آب دهم آن ها تکان دادم و تند از آن قسمت گذشتم

 .به دندان گرفتمطور که از راهرو می گذشتم گوشه یِ لبم را  همان

جا بود رفتم و شروع به پرسیدن  می دانستم رها ناراحت می شود، برای همین به سمتِ حاج آقایی که آن

 .سوال هایِ پی در پی کردم

 . جا دور شدنم داشته باشم باید این کار را انجام می دادم تا بتوانم بهانه ای برایِ از آن

 .، که صدایِ سرفه ای از پشت سرم آمد ودمطور مشغول صبحت کردن با حاج آقا ب همان

 . متعجب برگشتم که با نگاه خیره یِ آقا رضا رو به رو شدم

 .رو به حاج آقا سری تکان دادم. از رویِ صندلی بلند شدم و به سمتِ آقا رضا برگشتم

 .و شدمخیلی خلوت رو به ر آقا رضا به سمتی اشاره کرد؛ متعجب به آن سمت نگاه کردم که با اتاقکی 

گونه از من می خواست با او حرف  پس قرار بود پنهانی صحبت کنیم و حتما صحبت هایِ مهمی داشت که این

 .بزنم

 .آهی کشیدم. دستی به سرم کشیدم و سری تکان دادم

آقا رضا زودتر از من به آن سمت رفت، من هم برگشتم و خواستم به همراهش بروم، که با مهران چشم در 
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 .ان هم لبخندی بزرگ تحویلم دادچشم شدم. مهر

 "!باالخره موفق شدی آرمان"من هم لبخندی محو تحویلش دادم. مطمئناً او هم در خیالش می گفت 

 .بی خیال فکر شدم و زودتر به دنبال آقا رضا رفتم

 .پدر رها شروع کرد به نصیحت ها که رها را خوشبخت کنم و این که کلی از من قول گرفت

حرف هایش، تنها تند تند سر تکان می دادم. با صدایِ حاج آقا، فوری به سمت میزِ عقدی  من هم در برابر

 .رفتیم که آن جا قرار داشت

بیرون دادم و به قرآنی  با خوانده شدن خطبه عقد، حسی عجیب به قلبم سرازیر شد. لبخندی زدم. نفسم را 

 .که در دست هر دویمان بود، نگاهم کردم

می کرد! برای بار سوم بود که عاقد از او می پرسید؛ با صدایی که طبق معمول آرام بود، رها چه زیبا نگاه 

 :گفت

 !بله_

بودم. کم کم لبخندی زدم و خدا را شکر   صدایِ دست و سکوت تمام سالن را پر کرده بود. به قرآن زل زده

 .کردم

عشقی که سال ها انتظار و سختی اش را بغضی که در گلویم نهفته بود را به سختی قورت دادم. باالخره به 

 .کشیده بودم، رسیدم

 .انتظار و صبر سخت است، اما نتیجه یِ آن شیرین است

 .گوشه ای از لبم را به دندان گرفتم تا بغضم فوران نکند

 :صدایی در گوشم پیچید که گفت

 .بودم که دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره  پسر! گفته  مبارکه_

  .آوری حرف هایی که همیشه می زد و سعی می کرد من را با آن ها آرام کند، لبخندی محو زدمبا یاد

تصمیم گرفتند بروند. آقا رضا برایِ این   همه هم پدر و مادرم به زور زمزمه کرده بودند،  بعد از تبریک که آن

 .ه همراهِ خود بردیِ خوش گذراندن و پارک،بهار را ب که من و رها را تنها بگذارند، به بهانه

جلویِ ماشین ایستاده بودیم. من سمتِ راننده ایستاده بودم؛ رها هم سمتِ دیگر ماشین. دستی به چانه ام 

 :کشیدم و گفتم

 !خب خانومم؟_
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ای خیره یِ من بود، اما کمی بعد خودش  با این حرفم، نگاهش را از درِ ماشین گرفت و به من خیره شد. لحظه

 :ترا کنترل کرد و گف

 !بریم پاتوقمون_

. سوار ماشین شدم و  با یادآوری پاتوقی که از آن حرف می زد، لبخندی ریز زدم و چشمکی حواله اش کردم

 .بعد از سوار شدنِ رها، به راه افتادم

بود اما خبری از کارکنان قبلی اش  چندین بار به دور خودم چرخیدم و اطرافم را نگاه کردم. هنوز هم همان

با دیدنِ دست  سرم را پایین انداخت.  هم پرسیدیم، گفتند ماه بعد می آیند. شانه ای باال انداختم  نبود وقتی

 ۹هایِ کشیده و ظریف رها، لبخندی محو زدم. صاف ایستادم. رها خیره یِ کاغذ هایِ قدیمی ما که بعد از 

 .ت و متعجب به من خیره شدبودند، شده بود. با این حرکتم به سمتم برگش سال هم هنوز بر رویِ دیوار 

باهمان لبخند محوم، بی اهمیت به نگاه متعجبش خواستم از کنارش بگذرم که دستش رویِ کتم قرار گرفت. 

هر پنج تا انگشتم را میان انگشت هایش قرار دادم. متعجب به من خیره شده بود.  از فرصت استفاده کردم و 

 :به سمتِ گوشش رفتم و آرام گفتم

 .؛ اما خودت خواستی بگیرم دستت رو االن قرارنبور _

رها دهان باز کرد چیزی بگوید که یکهو به سمتِ آن یکی گوشش رفتم. رها جا خورد و ترسیده عقب رفت. 

های متعجبش، در گوشی که شنیدنش مشکل بود، خیلی آرام، آنقدر آرام که با  لبخندی ریز زدم. کنار چشم

 :آن یکی گوشش هم نشنود، گفتم

 !تت دارمدوس_

 :فاصله گرفتم. رها هنوز متعجب خیره ام بود. یکهو به خودش آمد. تکانی خورد و و گفت

 !چی گفتی؟! من نشنیدم_

 :لبخندی عمیق زدم و گفتم

 !نشنیدی، ببین  اگه _

  !به سمتِ کاغذِ زرد رنگ رفتم. خودکار را از جیبم در آوردم و نوشتم: دوستت دارم

. بهار متعجب چند قدمی جلو رفت. با  ر کاغذ هایمان قرار دادم. عقب گرد کردمتاریخ را کنارش زدم و کنا

دیدنِ کاغذ، لحظه ای متوقف شد. کمی بعد برگشت؛ با دیدنِ چشم هایِ اشکی اش، اخمی رویِ پیشانی ام 
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 .نقش بست

 :بهار با صدایی بغض دار گفت

 !دیوونه_

 :اخم هایم کنار رفت. لبخندی زدم و گفتم

 !ه دیوونه نبود، اسمش مجنون نمی شدمجنون اگ_

 :چند بار پلک زد و زمزمه کرد

 !ست، لطفاً لیلی رو دیوونه نکنه مجنون خودش دیوونه_

 :خندیدم و خیره نگاهش کردم. به سمت کاغذ ها چرخید و گفت

 طور دور ننداختنشون؟ چه_

 :ای باال انداختم و گفتم سپس منتظر به سمتم برگشت. شانه

 . من نذاشتم_

 :لبخندی زد و دوباره به سمت کاغذها چرخید

 !ها بخونمشون دوست دارم ساعت_

کمی جلوتر رفت و دستش را رویشان کشید. قدمی به جلو گذاشتم و کنارش ایستادم. انگشتم را روی یکی از 

 :کاغذها گذاشتم و زمزمه وار خواندم

 از من فرار نکن،"_

 من مردِ سرنوشت توام

 شوی، از من رها نمی

 ...خدا مرا برای تو فرستاده

 "نزار قبانی

 :رها با لبخند نگاهش را وصل نگاهم کرد

 ...شوی از من رها نمی_
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 :دستش را گرفتم و زمزمه کردم

 ...خدا مرا برای تو فرستاده_

 :خندید و نگاهش را روی یکی از کاغذ ها ثابت کرد. انگشتش را روی کاغذ گذاشت و گفت

 .نوشته بودمش این رو یادته؟ روز تولدت_

ام را فراموش کنم؟ روز بارانی و پر از  شد بهترین روز زندگی هایم را جال داد. مگر می لبخندی عمیق، لب

 !های تمام نشدنی لبخند

 :ی روی کاغذ را زمزمه کرد به سمتم برگشت و خیره در چشمانم، نوشته

 گونه های تَر من،"_

 دست پر از مِهر کسی را حس کرد

 ها دید نوازشسر من ناز و 

 ! یک نفر نام مرا زیبا برد

 و به اندازه ی قلبم

  .دل او نیز تپید

 "حمید مصدق

. و من به این فکر کردم که این نگاهِ دلبر، چه داشت که مرا به اسارت کشانده  لحظاتی محو نگاه هم شدیم

 کشاند؟ می ی بی نظیر نهفته بود که هر لحظه، بیشتر مرا به جنون بود؟ چه رازی در آن قهوه

 :گر، روی دستش کشیدم و گفتم انگشتم را نوازش

  ...جا که منم ای نیست، از این تا جنون فاصله"_

 "مهدی اخوان ثالث

 :نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست

 !ها تموم شدن ی این جدایی شه همه باورم نمی_
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لمان باور نکردنی بود؛ آن هم با شد... به قدری طعم تلخ دوری را چشیده بودیم که وصا من هم باورم نمی

 !همه مانعی که راهمان را سد کرده بودند این

کردم، باعث جدایی و مانع وصالمان،  توانست مانع فرهاد شود ، به جز شیرین؟ حاال که فکر می اما چه کسی می

 !هم کرده بودنداش را فرا های خوشمان هم خودمان بودیم... بقیه فقط و فقط زمینه خودمان بودیم. قاتل لحظه

 :ی چشمانش شدم اش کردم و خیره دستم را بند چانه

 .تونه جدامون کنه از االن، تا آخر عمر کسی نمی_

** 

ای شده بودم که در اوج شور و شوق نوجوانی، دلدادگی را تجربه کرده است. به  ساله ۰۱درست شبیه دخترک 

 !همان اندازه تازه، و به همان اندازه شور انگیز

  .زد ها را برایم رقم می ها به آرمان رسیدن، رویایی ترین لحظه ز سالبعد ا

های قهوه را در سینی گذاشتم و به هال رفتم. با دیدنم، لبخندی زد و روی مبل، جا به جا شد. کنارش  فنجان

نشستم و سینی را روی میز گذاشتم. بدون حرف، چشمانش را قفل چشمانم کرده بود. ناخودآگاه خندیدم و 

تر شد. با خنده  ام عمیق اش که به گوشم رسید، ذوق کرده، خنده دستم را روی صورتم گذاشتم. صدای خنده

 :گفت

 خندی؟ چرا می_

 :تر شد. با لبخند گفتم رنگ ام کم دستم را از روی صورتم برداشتم. کم کم خنده

 ...خواد تا صبح بخندم دلم می _

 :کنار زد و به چشمانم خیره شد ای از موهایم که روی صورتم ریخته بود، تره

 .تو تا ته دنیا بخند _

 :دم عمیقی گرفتم و لبخندم رنگ گرفت

 ...ذوق دارم_

دادم  شد! و من جان می تر از همیشه می های چشمانش ملموس هایی که عاشقانه چشمانش برق زد؛ دقیق از آن

 .برای این نگاهش



 
 
 

 
265www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 :ا گرفت و خندیدبه دستش که قفل فنجان بود، خیره شدم. رد نگاهم ر

 کنی؟ کنی؟ به فنجون هم حسودی می جوری نگاه می خانم چرا این _

 :ی باال آمده تا پشت لبم را قورت دادم و اخم کردم خنده

 کنی؟ منو مسخره می_

های  هایمان گرفت و چشم فنجان را روی میز گذاشت و دستم را گرفت. با کمی مکث، نگاهش را از دست

 :خندانم دوخت

 ...گم از آرزو هام میدارم _

 :ی دریای چشمانش شدم و زمزمه کردم بغضی تا گلویم باال آمد و چشمانم را تر کرد. خیره

 ...ریزن رو پیشونیت کنم... به موهات که می هاتم حسودی می من حتی به نفس _

 :ی در دستش کشیدم ام را روی حلقه اشاره  انگشت

 ...ای که چفت انگشتته به حلقه _

 :ام را پاک کرد و اخم کردم خورده روی گونهاشک سر 

 !های خوشگلی که صبح تا شب پیشتن به اون پرستار _

 :جدی شد

 خیلی خوشگلن؟_

 :مشکوک و با اخم گفتم

 .آره _

 :هایش به لبخندی باز شد. سریع لبخندش را قورت داد و گفت لب

 یعنی خوشت اومد ازشون؟ بهم میان بریم خواستگاری؟_

 :اندم. چه گفت؟! چند لحظه بعد که متوجه حرفش شدم، با جیغ گفتمای مات م لحظه

 چی گفتی؟_
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 :هایش را باال آورد خندید و کف دست

 !تسلیمم_

 :ای نثارش کردم که با خنده گفت چشم غره

 !ذارم آخه جوری گفتی صبح تا شب پیشتن، انگار من باهاشون قرار می_

 :کردای باال انداختم. خیره نگاهم  خندیدم و شانه

 .هات تنگ شده بود دلم برای صدای خنده_

 :آهی کشیدم

 .آخرین بار با تو خندیده بودم_

 :تا لب باز کرد چیزی بگوید، سریع گفتم

 بریم بیرون؟_

 :ای نگاهم کرد. سپس لبخندی زد و گفت لحظه

 کجا بریم؟_

 :ای باال انداختم شانه

  .دونم، یه جایی که سرسبز باشه نمی_

 :کرد لبخندش را تکرار

 .بریم_

 :خندیدم

 .ی داییت؛ بریم دنبالشون. به آقا مهران هم بگو بیاد بهار رو آرزو برده بود خونه_

 :نگاهی به ساعتش انداخت و گفت

 .زنم بهشون تا تو آماده بشی من زنگ می_

 :دایی یادم رفته بود؛ سریع به سمت آرمان برگشتم و گفتم
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 .به داییت هم بگو بیان_

 .اش را برداشت گوشیی گفت و "چشم"

هایم گوش فلک  ها داد بزنم و خنده خواست ساعت لبخندی زدم و به اتاق رفتم. از فرط ذوق و خوشی، دلم می

 ام کرده بود؛ و چه زیبا تر از این؟ کر کند. گویا خوشبختی دوره

بار  ه پوشیدن؛ اینهایم را که آرمان داخل کمدش گذاشته بود، با لبخند تن زدم. خسته شده بودم از تیر لباس

 .رنگی پوشیده بودم. دوست داشتم آمدن رنگ به دنیایم را، جشن بگیرم

خندید. کیفم را در دستم جا به جا  . آرمان گوشی را دم گوشش گذاشته بود و می لباس پوشیده، به هال رفتم

 :کردم و لبخند زدم

 شده؟ چی_

 :فتآرمان دستش را به سمتم دراز کرد و به شخص پشت گوشی، گ

 . خواست رها بود، باید اون اجازه بده_

 :دستم در در دستش گذاشتم و سؤالی نگاهش کردم. آرمان گوشی را از گوشش فاصله داد و گفت

 .گه اونو هم بیارم یا نه مهران با یه خانمی آشنا شده؛ می_

 :خندیدم

 .بگو بیاره_

 :آرمان به مهران گفت

 .ذاشتم نمیبرو دعا کن رها مهربونه... من بودم _

 :کمی بعد، گوشی را قطع کرد و گفت

 به آرزو هم زنگ زدم... بریم؟_

 :با لبخند سری تکان دادم

 ریم حاال؟ کجا می_

 :چشمکی زد
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 !یه جای سر سبز_

ی لبخندش شدم. دوست داشتم لبخندش را قاب بگیرم... اصالً چه معنی دارد یک مرد، به این زیبایی  خیره

زد؟ مگر تمام  ها نبود؟ چرا آرمان تمام معامالت مرا به هم می فقط مختص زن بخندد؟! مگر دلبر بودن،

خواست برای هر  های لیلیِ یک مجنون، سروده نشده بود؟ پس چرا من دلم می های عاشقانه، برای چشم شعر

شد؟ پس چرا من تمام شعر و غزل را  نگاهش، شعر بگویم؟ مگر فقط موهای یک زن نبود که شعر و غزل می

 خواندم؟ های او می ر مژهد

بودند، به خودم آمدم. در را باز کرد و کناری ایستاد. به این   ای باز شده های آرمان که به خنده با حرکت لب

ام آمد. وارد آسانسور که شدیم، نفس عمیقی  . آرمان هم پی حجم از دلبری، لبخندی زدم و از خانه خارج شدم

توانستم تا ابد، در  ی، تماماً حس خفگی بود و بس. حال، با وجود آرمان، میکشیدم. تا به حال، این اتاقکِ آهن

  !آن اتاقک بمانم

ام بخشیده بود، با کلمات ناچیز، قابل  آرمان، با زندگی من چه کرده بود؟ آرامشی که حضور آرمان به زندگی

 !چشمان جانانم کشیده بودندام را حصاری به زیبایی  های لبخند دور تا دور زندگی گویا شاپرک  وصف نبود.

 :با ایستادن آسانسور، قدمی به سمت در آسانسور برداشتم. اما با نگاه خیره و ثابت آرمان، با تعجب ایستادم

 چیزی شده؟_

 :آرمان با همان نگاهِ خیره، لبخندی زد و گفت

 طوره یه دور دیگه بریم باال؟ چه_

 :متعجب، خندیدم

 چرا؟ چیزی جا گذاشتی؟_

 :سمتم برداشت قدمی به

 .دوست دارم فقط نگاهت کنم_

 شد عاشقش نشد؟ این مرد سر تا سر شور و شوق عشق بود؛ مگر می

 :از آسانسور خارج شدم و در همان حال گفتم

 !دیر شد آرمان_
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  .هایش، نشان از آمدنش داشت صدای قدم

کرد و بعد از سوار شدنم، در را بست. کنار ماشین، که جلوی آپارتمان پارک شده بود، ایستادم. در را برایم باز 

هایم خبر دار  کرد. گویا از تمام عقده هر تصویری که در رویاهایم ساخته بودم، آرمان بی چون و چرا اجرا می

رفت برای  شده باشد. انگار که از تمام رویاهای صورتی و سفیدم، با خبر باشد! هر لحظه، بیشتر دلم می

  !دم این عشق، در نهایت به جنون نکشد؛ هرچند احتمالش وجود داشتکر های نابش. دعا می عاشقانه

گرفتم و به   او هم سوار شد و ماشین را روشن کرد. بعد از حرکت کردن ماشین، صدایم زد. نگاهم را از پنجره

 :او دوختم

 جانم؟_

  .نشست، شیرینی روزم بود انگار هایش می لبخندهایی که دم به دم روی لب

 :گفتبا کمی مکث، 

 .فردا بریم خرید_

زد؟  خرید؟ هر چه فکر کردم، چیزی در مورد خرید کردن، به او نگفته بودم. از خرید چه چیزی حرف می

 :ای پیچید و بدون نگاه کردن به من، گفت سؤالم را به زبان آوردم. به کوچه

 .برای خرید وسایل خونه_

 :با تعجب گفتم

 ما که همه چی داریم! خرید برای چی؟_

اش را از جیب کتش برداشت؛ شماره گرفت و دم  اشین را نگه داشت و بدون جواب دادن به سؤالم، گوشیم

 :گوشش گذاشت

 .آرزو، ما دم دریم، زود بیاید_

  .جا نبود اش رفته بودم، این ی دایی سال پیش که به خانه ۹ی داییِ آرمان بود!  جا، خانه پس این

 :کرد، سرش را به سمتم چرخاندکه تماس را قطع  آرمان، بعد از این

 .قرار نیست توی اون خونه بمونیم رها_
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 گرفت؟ ام نشست. ولی ما که قبالً حرف زده بودیم! چرا حرفش را پس می اخمی روی پیشانی

 :با بهت لب زدم

 ...ولی آرمان_

 :با آمدن بهار و آرزو، آرمان سریع گفت

 .زنیم تو خونه حرف می_

 :شدند. بهار با خنده گفتبهار و آرزو سوار ماشین 

 شه من بازم بیام پیشِ دایی؟ مامانی،می _

 :آرزو بلند خندید و سالم کرد. به عقب برگشتم و گفتم

 .سالم آرزو... سالم نفس من! بذار دو دقیقه از اومدنت بگذره، بعد_

 :کرد، گفت طور که ماشین را روشن می آرمان همان

 طوره؟ خانم کوچولوی ما چه_

 :خندید و با جیغ گفتبهار 

 !برتم اسب سواری که خوب شدم، می من خیلی خوبم عمو. تازه، دایی بهم گفت بعد این_

 :خندید. به سمت آرزو برگشتم و پرسیدم گذاشت و می آرمان خندید و سکوت کرد. آرزو هم سر به سر بهار می

 دایی چرا نیومد؟_

 :آرزو نگاهش را از بهار گرفت و به من دوخت

 .کار داشت، گفت خودش میادیکم _

ها خیره شدم. حس خوبی داشتم؛ بدونِ ترس، کنار  های کنار خیابان سری تکان دادم و از پنجره، به درخت

 توانستم آزادانه بخندم... و چه بهتر از این؟ عزیزانم بودم و می

  .شکست شد، سکوت را می ای که پخش می در بین راه، همگی ساکت بودیم و صدای موسیقی
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های رنگ به رنگ که دو طرف  با ایستادنِ ماشین، به آرامی در را باز کردم. در آهنیِ بزرگی رو به رویم بود. گل

کرد.  در روییده بودند، تصویر زیبایی ساخته بودند. با ذوق به سمت آرمان برگشتم. آرمان با لبخند نگاهم می

 :ناباور گفتم

 !جا خیلی قشنگه آرمان این_

 :ر شدت لبخندش عمیق

 .دونستم خوشت میاد می_

  خیره نگاهش کردم. برای مردی که تک به تک عالیقت را از بر است، نباید مرد؟

 :با صدای سرفه آرزو، به عقب برگشتیم. آرزو با چشم و ابرو به بهار اشاره کرد

  .ما هنوز تو ماشینیم_

ز ماشین پیاده شدیم. آرمان، در نیمه باز را تا آرمان زیر لب ناسزایی بار آرزو کرد که او را به خنده وا داشت. ا

اش رفت. آرمان منتظر نگاهم  انتها باز کرد و کنار کشید. بهار بدون توجه به ما، با ذوق وارد شد؛ آرزو هم پی

 :کرد که گفتم

 ...حاله وقت همچین جایی نیومده بود؛ خیلی خوش بهار هیچ_

 :م و گفتمها خیره شد آرمان با لبخند نگاهم کرد. به گل

 !دونم چه جوری ازت تشکر کنم نمی_

 :هایم را تمام کنم. ادامه دادم باز هم سکوت را ترجیح داده بود، تا حرف

 .با اومدنت همه چیز عوض شد_

 :آرمان دستم را گرفت و محکم گفت

 !من رو نگاه کن_

 :ی سختش دوختم. با همان لحن محکم اما آرام، گفت نگاهِ نم دارم را به چهره

خرم، هر چی  هات مال من... گفته بودم هر چی زخم داری به جون می هات مال من، غصه گفته بودم زخم _

هات رو درمون کنم؛ و تو اجازه دادی. تا حاال همه  مرهمه برای تو. ازت خواهش کردم اجازه بدی زخم
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 .مشکالت رو خودت تنهایی به دوش کشیدی؛ از حاال به بعد،اجازه بده من حلشون کنم

 :اشکم که چکید، کالفه گفت

 ت برای چیه؟ پشیمونی؟ دیگه گریه ا_

 :هایم را پاک کردم و گفتم تند اشک

 .کشیدیم سال جدایی نمی ۹نه، اصالً... فقط... فقط کاش اون _

 :ام انداخت و زمزمه کرد دستش را گرد شانه

 ...االن دیگه خانم منی _

 :چشمکی زد و ادامه داد

 !اوصلم بهت تا ته دنی_

ام را از حال  ام دوید، وصف ناپذیر بود! این مرد تمام زندگی اش در رگ و پی ای که با همین یک جمله خوشی

شد  کرد. مانده بودم در مقابل این همه عشق، چه بگویم که راهش را پیدا کند! اصالً مگر می خوش، پر می

 ها تشکر کرد؟ خاطر این همه حس خوب، با صرف واژه به

ا در نگاهم ریختم و به دریای چشمانش، خیره شدم. چندین لحظه بعد، ماشین گران قیمتی کنار تمام عشقم ر

ی نگاهمان را پاره کرد. آرمان نگاهش را از من گرفت و با تاسف به ماشین دوخت. با  پاهایمان ترمز کرد، رشته

 :های دودیِ ماشین نیم نگاهی انداختم و رو به آرمان گفتم تعجب به شیشه

 ؟کیه_

تا آمد چیزی بگوید، آقا مهران به همراه دختر جوانی از ماشین پیاده شدند. به دختر جوان خیره شدم. الحق 

 !هایش افزوده بود و خوش به حال مهران که زیبا بود و گیرا! پیچ و تاب ریز موهایش، به دلبرانه

 .تر که شدند، مهران با خنده، و دختر سر به زیر و خجل سالم کردند نزدیک

معرفی کرد. و من از آشنایی با دخترک هم  "نرگس"پرسی، دختر زیبا، خودش را  بعد از دقایقی سالم و احوال

  .اسم گلِ محبوبم، بسی خرسند گشتم

های زیبا و درختان زیبا شده بودم. حوض بزرگ وسط باغ  ی گل باهم وارد باغ شدیم. از همان بدو ورود، شیفته

 .بود گویا هم توجه بهارکم را جلب کرده
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هایشان لبخندی زدم و به سمت آرمان که  خندیدند. به خنده آرزو و بهار زیر آالچیق نشسته بودند و قاه قاه می

 :کنارم بود، برگشتم

 !انگار یه تیکه از بهشته_

 :ی چشمان خندانم شد آرمان با چشمانی براق، خیره

 .فقط تو رو کم داشت_

 .شد؛ امروز این مرد قصد جانم را کرده بود قطعاً قلبم بیستر می ۱هایش، تپش با هر کلمه از عاشقانه

  .های گلگونم کرد و به سمت مهران رفت با صدای مهران، آرمان لبخندی نثار گونه

اش را  تر ایستاده بود، رفتم. نگاهم کرد و لبخند خجالت زده طرف به سمت نرگس که بالتکلیف، چند قدم آن

 :گرفتم و گفتم تکرار کرد. با محبت دستش را

 .بریم با آرزو و دخترم آشنات کنم_

  .ی حرف زدن بدهم، به راه افتادم و نرگس را هم با خودم به سمت آالچیق، کشاندم که اجازه بدون این

که خجالتش  شان قطع شد. نرگس بدون این  زدند. وقتی متوجه ما شدند، خنده آرزو و بهار، همچنان قهقهه می

 :کرد. آرزو ایستاد و با صمیمیت دستش را به سمت نرگس دراز کرد ای بریزد، سالم ذره

 .سالم عزیزم، خوش اومدی_

 :نرگس زیر لب تشکر کرد. لبخندی زدم؛ با دست به آرزو اشاره کردم و رو به نرگس گفتم

 ...ایشون خواهر آرمان، آرزو_

 :ی بهار را گرفتم و گفتم دست دراز شده

 .هار خانم. هستنایشون هم دختر کوچولوی من، ب_

 :ی نرگس انداختم و گفتم بی هوا دستم را گرد شانه

 .ایشون هم دوست آقا مهران، نرگس جان هستن_

 !نرگس شک زده لبخندی زد؛ چایی نخورده پسرخاله شده بودم گویا

 :آرزو بلند خندید و گفت
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 .کنه خوشبختم نرگس جون... به دل نگیر؛ رها یهویی احساس صمیمیت می_

 :سته خندید و سرش را تکان دادنرگس آه

 .من هم خوشبختم_

ی  ای روی گونه بهار کمی خود را جلو تر کشید و دستش را به سمت نرگس دراز کرد. نرگس خم شد و بوسه

  .  بهار گذاشت

کرد و یخش آب نشده بود؛ اما  بعد از مراسم معارفه، زیر آالچیق نشستیم. نرگس همچنان احساس غریبی می

  .هایش را ول داده بود یمیتِ تمام، سر شوخی را باز کرده و خندهآرزو با صم

 :با صدای آرمان، همگی به سمتش چرخیدیم

 !بینم که خوش میگذره می_

 :خندی زد و گفت آرزو نیش

 .گذره چون تو اومدی، دیگه خوش نمی_

لندم، مات ماند و بقیه به نا خودآگاه گارد گرفتم و نام آرزو، با اعتراض بر زبانم جاری شد. آرزو با صدای ب

  .قهقهه خندیدند. آرزو اخمی کرد و رو گرفت

 :های پریشانِ بهار، بوسه زد تر شد و بر روی مو آرمان نزدیک

 گذره عزیزدلِ عمو؟ خوش می_

 :باره اخمی کرد و گفت بهار یک

 !ولی دایی گفت شما دیگه بابای منی_

هایش کمی تند شده و  ال آرمان هم تعریفی نبود؛ نفسی بهار شدیم. ح همگی سکوت کردیم و مبهوت، خیره

 :لبخندش خشک شده بود. لحظاتی بعد، با تردید گفت

 ؟ "بابا"خوای به من بگی  تو... تو می_

ش را به سمت خودش  بهار سرش را باال و پایین کرد. آرمان با تعجب به سمت من برگشت؛ انگشت اشاره

  .زد، با لبخند، تایید کردم م بغضی که به گلویم چنگ میرغ گرفت و با استهزاء نگاهم کرد. علی
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داد، به قدری آهسته  هایی که در گوش بهار سر می آرمان کنار بهار، دو زانو نشست و در آغوشش گرفت. زمزمه

  .های بهار شده بود رسید؛ ولی هر چه بود، باعث شکل گرفتن لبخند عمیقی روی لب بود که به گوشمان نمی

  .کداممان لب باز نکردیم و در سکوت، به تابلوی بی نظیر رو به رویمان خیره شدیم هیچ

 :کمی بعد آرمان، بهار را از آغوشش بیرون کشید صورتش را با دستانش قاب گرفت

 ! "بابا"حاال بگو _

 :بهار خندید و گفت

 .خوام بابایی من پاستیل می_

 :کشید و حق به جانب گفت هایمان به هوا رفت. آرزو خودش را جلو خنده

 !به من هم بگو عمه ببینم _

 :ای باال انداخت. سپس رو به آرزو گفت بهار خندید و شانه

 بریم توپ بازی؟_

 :آرزو خندید و دستش را به سمت بهار دراز کرد

 .بدو بریم خوشگل خانم_

اشاره کرد. لبخندی زدم و آهسته کردند،  بهار و آرزو که رفتند، آرمان با سر به مهران و نرگس که پچ پچ می

 :گفتم

 .ور که راحت حرف بزنن ما هم بریم اون_

 :ها اشاره کرد آرمان هم سری تکان و به درخت

 .ها؛ یه جایی هست که حتماً خوشت میاد خت بریم پشت در_

 .دستم را چفت دستش کرد و به سمتی که گفت، به راه افتادیم

 :مزمه کردها که رد شدیم، آرمان ز از بین درخت

 .هات رو ببند حاال چشم_

 :پلک روی هم گذاشتم و با خنده گفتم
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 !نیوفتم آرمان_

 :دستم را فشرد و گفت

 ...حواسم بهت هست_

 !ی ساده، قلبم را عمیقاً به بازی گرفته بود نسیم خنکی از قلبم رد شد. این جمله

 .ن گفته بود باب میل من استدستم را روی دستش گذاشتم. کنجکاو بودم برای دیدن مکانی که آرما

 :تر رفتیم، آرمان آرام گفت کمی که جلو

 ...حاال باز کن_

های  ای زالل، و دور تا دورش را گل ام کرد! چشمه ای که رویم بود، بهت زده چشمانم را آهسته باز کردم. صحنه

مبهوت، به تصویر رو به  ها متفاوت و بسی جالب بود! مات و های گل زیبا و رنگ به رنگ گرفته بودند... شکل

ای زدم. با هیجان به  خواست جیغ بزنم! دستم را روی دهانم گذاشتم و جیغ خفه رویم خیره شده بودم. دلم می

 :سمت آرمان چرخیدم و بلند گفتم

 !ست آرمان العاده این فوق_

نظیرشان را به جان ها رفتم. رویشان خم شدم و عطر بی  که منتظر جوابش باشم، به سمت گل بدونِ این

فرو بردم و خندیدم. دوباره به سمت آرمان چرخیدم. دستش را در جیب شلوارش   خریدم. دستم را در چشمه

 :ام شده بود. نفس عمیقی کشیدم و گفتم فرو کرده و با ژست زیبایی خیره

 !خیلی قشنگه... خیلی_

 :محسور کننده لبخند زد

 !نه به قشنگیِ تو_

های محبوبم در  ها خیره شدم. عطر نرگس دادم و پلک زدم. خندیدم و دوباره به گل بزاق دهانم را قورت

گرانه رویشان کشیدم و دوباره و سه باره نفس عمیقی  کرد. دستم را آرام و نوازش پیچید و مستم می ام می بینی

  .جا بمانم و بینشان نفس بکشم ها همان توانستم ساعت کشیدم. عطرشان را دوست داشتم؛ می

هم کنارم نشست و با   ها دل کندم و به عقب برگشتم. آرمان های آرمان را که شنیدم، با اکراه از گل صدای قدم

 :خنده گفت
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 ...شی ها می بینی، شبیه بچه وقتی گل می_

 :چپ چپ نگاهش کردم که ادامه داد

 !داشتنی قدر دلبر و دوست همون_

 :ها کشیدم خندیدم و دستم را آهسته روی نرگس

 ...شه همه چیز یادم بره قشنگیشون باعث می _

 :چشمانم را بستم و نفس عمیقی کشیدم

 !کنه عطرشون آدم رو مست می_

 :وار آرمان به گوشم رسید صدای زمزمه

 پیش من چی؟_

 :چشمانم را باز کردم و نگاهم را قفل نگاهش کردم

 ...با تو، همه چیز یادم میاد_

 :بی حرف نگاهم کرد، که ادامه دادم

 .قدر عاشقتم یادم میاد چه_

 :آرمان شکه نگاهم کرد. کمی بعد، خندید و دستی به موهایش کشید

 !شما امروز مادر و دختر قصد دارید من رو دیوونه کنید_

اما سکوت کردم و نگاهم  "رسانند؟ هایت که مرا به جنون می دانی از چشم چه می"تا نوک زبانم آمد که بگویم: 

 :را به چشمه دادم

 آرمان؟ یه چیزی بگم؟_

 :آهسته گفت

 جانم؟_

 :بزاق دهانم را قورت دادم و زمزمه کردم

 ...سال بگو ۹برام از اون _
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 :چیزی نگفت... ادامه دادم

  کار کردی توی نبودم؟ چی_

 :که به سمتش برگردم، منتظر جوابش ماندم. چند لحظه بعد، آهی کشید بدون این

 ...توی نبودت _

 :سمتش چرخیدم؛ حاال رو به روی هم بودیم. در چشمانم خیره شد و ادامه دادبار کامل به  این

خوابیدم، خوابت رو  هات میومد جلوی چشمام. می رفتم، چشم جای خالیت سخت بود. هر جا که می_

 .دیدم می

 :چند تار از موهایم را در دستش گرفت و گفت

 ...ه باهام بودوقت نشد فراموشت کنم. خودت نبودی، ولی خیالت همیش هیچ_

 :نگاهش را از موهایم گرفت و به چشمانم دوخت

رفتم پاتوقمون... قهوه سفارش  گرفتم، می رفت دیگه نیستی؛ یه دسته نرگس می ها یادم می بعضی وقت_

 ...موندم دادم و تا شب منتظرت می می

 :بغض کرده دستش را فشردم. ادامه داد

هات  جا هم خنده رفتم کوه... اون شد، می نبودی! صبح که میجا  گشتم؛ هیچ ها می تا صبح تو خیابون _

 !پیچیدن که انگار واقعاً بودی هات توی گوشم می شدن؛ جوری صدای خنده خیالم نمی بی

 :با بغض نالیدم

 ...آرمان_

 :لبخندی زد و محو، نگاهم کرد

 شد صدات رو فراموش کنم؟ هات همیشه توی گوشم بود؛ مگه می همین آرمان گفتن_

 :ام شد و گفت ی خنده میان گریه، خندیدم. خیره

 !کردن م می هات دیوونه ا خنده_

 :هایمان دوختم. خش دار زمزمه کرد نگاهم را از او گرفتم و به دست
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 !کردم برگشتی هام؛ انقدر واقعی بود که حس می ها تصویرت میومد جلوی چشم بعضی وقت_

 :آهی کشید و ادامه داد

 !کردم باز هم خیالته شد. فکر می ال دیدمت، باورم نمیس ۹اون روز که بعد _

 :ی چشمانم شد و گفت نگاه نم دارم را دوباره به چشمان براقش دوختم. خیره

 !دیدم؛ انگار که کسی جز تو، توی دنیا نبود هات رو می کردم، چشم ها، هر جا رو نگاه می اون موقع_

هایم را به آرامی پاک  انه رها شدند. با سر انگشت، اشکهایم، آزاد های جمع شده پشت پلک پلک زدم و اشک

 :کرد و زمزمه وار گفت

 .هرروز منتظر بودم زنگ بزنی و بگی دلت برام تنگ شده، بیام پاتوق_

 :ها غرق شده بود، زمزمه کرد هایم شدت گرفتند و دیدم را تار کردند. آرمان طوری که انگار در گذشته اشک

  .تون عوض شده بود تون؛ ولی خونه شد. چند بار اومدم دم خونه ها، ولی نمی شنومزد صدات رو ب دلم پر می_

 :دستش را گرفتم و با بغض پرسیدم

 شد آروم شدی؟ چی_

 :هایمان سنجاق کرد و با لبخند گفت نگاهش را به دست

منتظرت بمونم تا تا دو سال، همه جا رو دنبالت گشتم؛ وقتی پیدات نکردم، یاد گرفتم باید منتظرت بمونم... _

 !دلت تنگ شه و برگردی

 :نگاهش را باالتر آورد و چشمانم را نشانه گرفت

 !باالخره برگشتی؛ دلت دیر تنگ شد، ولی باالخره شد_

 :ایم دوباره سرازیر شده اشک

 .هات، واسه نبودنام، نموندنام، انتظارت، وفاداریت... واسه همه چیز ببخشید... واسه تنهایی_

 :ام سنجاق کرد و زمزمه کرد ها افتاده بود، روی موهای کنار شقیقه نرگس که روی چمن ای از غنچه

ی اون روزهای تلخ، تموم شدن. حاال من، تو و دخترمون، یه زندگیِ جدید رو شروع  تموم شد... همه_

 .کنیم می
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 :هایم را آهسته پاک کرد و گفت با گلبرگ نرگسی اشک

 .ه بهت میاداز این به بعد فقط بخند... خند_

هایش، عجیب به جان و دلم  اش شدم. تمام این آرامش پنهان در تک تک حرف لبخندی زدم و بی حرف خیره

 دهم برای آرامش حضورش؟ چسبید! گفته بودم جان می می

 :دم عمیقی گرفت و بلند شد. سرم را بلند کردم و سوالی نگاهش کردم. دستی پشت گردنش کشید و گفت

 !م نکردی ؛ پاشو بریم تا دیوونهکنی بد نگاه می_

نمود. دستش  هایم عجیب، واقعی می ها، خنده سپس دستش را به سمتم دراز کرد. بلند بلند خندیدم... این روز

 :ها انداختم و گفتم را گرفتم و بلند شدم. نگاهی به چشمه و گل

 جا؟ باز هم میایم این_

 :آرمان با محبت نگاهم کرد

 .هر وقت که بخوای_

  .ش را فشردم و لبخند زدم. دست در دست و دوشادوشِ هم، راه آمده را برگشتیمدست

ها رسیدیم، صدای داد و بیداد، با صدای خنده قاطی شده بود. نرگس و مهران کنار آالچیق  وقتی به درخت

خندیدند. آرمان با  میزد. آرزو، بهار و دایی هم لب حوض نشسته بودند و قاه قاه  ایستاده بودند و نرگس داد می

دیدن این صحنه، خندید و سرش را با تاسف تکان داد. نرگس از عصبانیت قرمز شده بود و بی توجه به ما، داد 

داد! هراسان قدمی به سمتشان برداشتم که آرمان دستم را  زد. مهران هم جواب داد نرگس را با بیداد می می

 :گرفت

 .عوا کردن عادت دارن. اینا به د بذار خودشون حل کنن .._

 :نگاه نگرانم را به آرمان دوختم

 ...آخه_

  .آرمان چشمانش را باز و بسته کرد و مانع ادامه حرفم شد

ای ساکت شدند. مهران، بی هوا  دوباره به سمت مهران و نرگس برگشتم و نگاهشان کردم. هر دو برای لحظه

 :داد زد
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 !پس باهام ازدواج کن_

  .خندیدند کرد. حتی آرزو و دایی هم دیگر نمینرگس وا رفته نگاهش 

 :ی بلند آرمان، سکوت را شکست صدای خنده

 !مهران، هول نکن_

اش را به نرگس دوخت. نرگس خجل سر به زیر  مهران چپ چپ به آرمان نگاه کرد و دوباره نگاه عصبی

  .انداخت و سکوت کرد

  .شان بودیم خیرههمگی انگار که فیلمی در حال اکران باشد، کنجکاوانه 

 :مهران بی صبرانه گفت

 !یه چیزی بگو نرگس_

 :که سرش را بلند کند، آهسته گفت نرگس لب گزید و بدون این

 ...باشه_

صدای دست و سوت آرزو و بهار بلند شد. مهران با ذوق داد زد و قدمی به سمت نرگس برداشت که نرگس آن 

که خودش را از تک و تا بیندازد، با خنده به سمت  بدون اینیک قدم را با به عقب رفتن جبران کرد. مهران 

 :ی مهران زد و گفت ای روی شانه آرمان آمد و در آغوشش فرو رفت. آرمان بوسه

 !ها پدرسوخته باالخره دل دادی_

 :مهران دوباره خندید و خودش را از آغوش آرمان بیرون کشید. به من نگاه کرد، که گفتم

 !خوشبخت شید_

زد، رفت. من و آرزو هم به سمت نرگس  ا لبخند سری تکان داد و به سمت دایی که صدایش میمهران ب

اش گذاشتم و  رفتیم. نرگس سر به زیر انداخته بود و بال تکلیف، کنار آالچیق ایستاده بود. دستم را زیر چانه

 :اش، نگران شده گفتم سرش را باال آوردم. با دیدن چشمان اشکی

 نداری؟ چرا گریه؟ دوستش_

 :هایش پی در پی سرازیر شد. فوری بغلش کردم و دم گوشش زمزمه کردم هایش را به هم فشار داد و اشک لب

 ...خوایش اگه نمی_
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 :با بغض، آهسته حرفم را قطع کرد

 !حالم خیلی خوش_

  !های شوق قدر زیبا بود این اشک ام، جایش را به ذوق داد. چه نگرانی

 :قاب گرفتم و گفتم صورت زیبایش را با دستانم

 !خوشبختیت همیشگی باشه عزیزدل_

 !گذشت، عجیب در دلم نشسته بود این دخترک چشم سبز که چند ساعت از آشنا شدنمان می با این

با صدای آرزو، کنار رفتم. آرزو هم نرگس را در آغوش کشید و آرزوی خوشبختی کرد. سپس بهار رو به روی 

 :نرگس ایستاد و گفت

 .شوخاله، خم _

هایش را دور گردن نرگس حلقه کرد و  هایش را پاک کرد و جلوی پای بهار، زانو زد. بهار دست نرگس اشک

 :گفت

 خری خاله؟ لباس عروس می_

  .هایش سنجاق شد روی لب  چشمان نرگس برق زد و خنده

و بهتر بود ی مهران، همگی عقب کشیدیم و بدون حرف، تنهایشان گذاشتیم. در اوج خوشی بودند  با سرفه

  .هایشان را قسمت کنند گذاشتیم را لبخند تنهایشان می

 :به سمت دایی رفتم و گفتم

 سالم دایی، خوبید؟_

 :دایی خندید و گفت

  !باالخره گفتی دایی_

 :خندیدم و سری تکان دادم. دایی با لبخند گفت

 کنه؟ خوبم عزیزم، تو خوبی؟ آرمان که اذیتت نمی_

 :کنار دایی ایستاده بود، کردم و دوباره نگاهم را به دایی دوختمنیم نگاهی به آرمان که 
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 !نه دایی، همه چیز خوبه خدا رو شکر_

** 

  .اش را بوسیدم و آهسته از روی تخت بلند شدم بهار در آغوشم به خواب رفته بود. پیشانی

آرام صدایش زدم. با شنیدن اش بود.  به هال که رفتم، آرمان روی مبل دراز کشیده بود و لب تاپش روی سینه

 :صدایم، لب تاپ را روی میز گذاشت و نشست. با لبخند گفت

 جانم؟ بهار خوابید؟_

 :سری تکان دادم و گفتم

 .آره، خسته بود_

 :آرمان ابرویی باال انداخت و گفت

 چرا ایستادی؟_

 :دمی گرفتم و کنارش نشستم. نگاه منتظرم را که دید، با تعجب پرسید

 چیزی شده؟_

 :لب گزیدم

 !زنیم گفته بودی تو خونه حرف می_

 :آرمان بی حواس گفت

 در مورد؟_

 :ای باال انداختم شانه

 ...گفتی فردا بریم برای خرید و_

 :ی گفت و سر تکان داد"آهان"

 ...گی آره راست می_

 :لب تاپ روی میز را به سمتم چرخاند و گفت

  ...نگاه کن؛ این خونه خیلی خوبه_
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 .کرد اش خودنمایی می ای زیبا و شیک، روی صفحه ب تاپ دوختم؛ تصویر خانهنگاهم را به ل

 :آرمان ادامه داد

 نظر تو چیه؟_

 !کنیم؟ ی من زندگی می ی زیبایی بود. ولی آرمان که گفته بود در خانه الحق هم خانه

 :نگاهم را به آرمان دادم و گفتم

 !ی من زندگی کنیم ولی قرار بود تو خونه_

 :تاپ را بست و کامل به سمتم چرخید. دستم را در دستش گرفت و با مالیمت گفتآرمان لب 

 !جا از بهنام بهت رسیده؛ تحملش سخته... درک کن لطفاً اون_

ها با بهنام در آن زندگی کرده بودم، مطمئناً برای آرمان ناخوشایند  ل ای که من سا حق با آرمان بود؛ خانه

گرفتیم، آرمان خودش خانه داشت! چه لزومی داشت خریدن  هم در نظر نمی خواهد بود. اما اگر آن خانه را

 ی دیگر؟ یک خانه

 :سری تکان دادم و گفتم

 جای دیگه زندگی کنیم؟ خوای یه . چرا می ی خودته جا که خونه حق با توئه... ولی آخه این_

 :آرمان نگاهش را دور تا دور خانه چرخاند و گفت

 ...جا کال دو تا اتاق داره تر بخریم. این ی بزرگ یه خونهخوام  جا کوچیکه؛ می این_

 :با شیطنت ادامه داد

 مون کجا بمونن؟ های آینده یکیش برای بهار، یکیش برای ما. بچه_

 :ای زدم و دستم را روی صورتم گذاشتم قهقهه

 ...وای آرمان! ببین تا کجا ها رفتی_

 :مانم خیره شد و گفتدستم را گرفت و از روی صورتم برداشت. صاف به چش

 !گم؟ بهار به خواهر و برادر نیاز داره مگه دروغ می_
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ها قبل هم آشنایی عمیقی با  که سال دانستم بخندم، یا تعجب کنم! با این زد، که نمی چنان با جدیت حرف می

موضوع ناراضی داشت! ابداً از این  او داشتم، هرروز با یک رفتار و اخالق جدیدی، مرا به تعجب و شگفتی وا می

 !ترسیدم روزی از خوشی، بمیرم نشست که می نبودم؛ اما به قدری به دل می

ی تحصیلی بهار  شب را تا صبح، حرف زدیم. از آرزوهایمان گفتیم... از بزرگ شدن بهار... حتی در مورد رشته

های  خاب اسم، بحثهم حرف زدیم! برای خواهر ها و برادر های احتمالیِ بهار اسم انتخاب کردیم و سر انت

ِ االنمان رسیدیم، هر دو روی همان مبل، به  الکی سر دادیم و قهقهه زدیم. در آخر، وقتی به وصف خوشبختی

  .خواب فرو رفتیم

آلود، به آرزوی خندان  های بهار و آرزو، آن هم سر ظهر، از خواب بیدار شدیم. گیج و خواب با صدای خنده

 :خیره شدم که گفت

 .بره! حواستون به بهار هم باشه یکم ببره، شما دوتا رو خواب میدنیا رو آب _

 :زد و حواسش سر جایش نبود. با لبخند دستی روی چشمانم کشیدم و زمزمه کردم آرمان همچنان چُرت می

 بینید خوابه؟ آروم! مگه نمی_

 :آرزو از قصد صدایش را باال برد

 !خوایم برای ناهار بریم بیرون به ما چه؟ ما می_

 :بهار هم با خنده حرف آرزو را تایید کرد

 به ما چه خوابتون میاد؟_

 :آرمان باالخره چشمانش را باز کرد و با اخم زمزمه کرد

 شده؟ چی_

 :ای به آرزو و بهار رفتم و رو به آرمان گفتم چشم غره

 .هیچی، بخواب_

 :آرزو چشمکی به بهار زد. بهار با جیغ دست آرمان را کشید

 !من گشنمه پاشو بابایی،_

 !، خواب از سر آرمان پرانده بود"بابایی"گویا لفظ 



 
 
 

 
286www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

 :باخنده دستش را دور بهار حلقه کرد و در آغوشش کشید

 خوای؟ چی می_

 :بهار با چشمانی براق، گفت

 !پیتزا_

 :فوری گفتم

 .پیتزا نه! این ماه یه بار خوردی_

 :آرزو با تمسخر گفت

 !پیتزا رو هم قسط بندی کرده_

 :رفتم، صدایم را باال بردم و بلند شدم. در همان حال که به سمت سرویس بهداشتی می اخمی کردم

 !حرف پیتزا رو نیارید_

 :بعد از شستن دست و صورتم، به سمت آرمان که هنوز روی مبل دراز کشیده بود، گفتم

 !ها شه پاشو بیا صبحونه بخور... دیرت می_

 :ردآرمان از جایش بلند شد و زیر چشمی نگاهم ک

  !من خوابم میاد_

 :ام را قورت دادم و با غر غر گفتم خنده

 !ها زنه گردنی می شه دایی باز پس اذیت نکن آرمان. دیرت می_

 :ایستاد و به سمتم برگشت. با چشمان ریز شده گفت

 دونی؟ تو از کجا می_

 :خندیدم

 .گردنی دوست داری گفت پس دیشب دایی می_

 :ش کشیدای زد و دستی بین موهای قهقهه
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 !اوایل ازدواجه بحث درست نکن برو صبحونه آماده کن_

روز ها و  با اخم نگاهش کردم که خندید و به سمت سرویس رفت. خندیدم و خدا را شکر کردم برای این این

 .روزهای زیبای کنار هم بودن هایمان

ها  ر و آرزو در اتاق بودند و باید آنها، صبحانه را آماده کردم. بها به آشپزخانه رفتم و بعد از کلی گشتن کابینت

کرد.  زدم. تا برگشتم، آرمان را دیدم که به دیوار تکیه داده بود و خیره نگاهم می را هم برای صبحانه صدا می

هایش  که ذهنم را از دلبرانه داشت. برای این هایش پریشان شده بود و قلب مرا بیشتر به تند تپیدن وا می مو

 :دور کنم، گفتم

 .هم برم بهار و آرزو رو صدا کنم ت رو بخور، من ا بشین صبحونهبی_

 :دهانش را کج کرد

 ای؟ سر ظهره، چه صبحونه_

  .ای نثارش کردم و از آشپزخانه خارج شدم چشم غره

 :خندیدند، گفتم به اتاق رفتم و رو به بهار و آرزو که می

 .پاشید بیاید صبحونه_

 :آرزو خندید و گفت

 منظورت ناهاره؟_

 :هم نثار آرزو کردم  یک چشم غره

 !ها خواهر و برادر سر و ته یه کرباسین_

 :اش شدت گرفت چشمانش را گرد کرد و خنده

 .های قدما رو زیر و رو نکن خاطر عصبانیتت از ما حرف حاال به_

 :کرد، گفتم ام گرفته بود. رو به بهار که با تعجب نگاهمان می خنده

 .پاشو دیگه مامان جان_

 :ی گفت و از روی تخت آرمان بلند شد. تا آمدم از اتاق بیرون بروم، آرزو رو به بهار گفت"چشم"بهار 
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 .ت رو بخور، ما هم االن میایم بهارکم، عمه جان تو برو با بابا صبحونه_

ی بهار نبود؛ به قول خودش، ترفیع درجه گرفته  هایم نشست. آرزو دیگر خاله ، روی لب"عمه "لبخندی از لفظ

 !مه شده بودو ع

 :آرزو با لبخند گفت

 .خوام باهات حرف بزنم بیا بشین، می_

 :ی چشمانم شد جلو تر رفتم و کنارش نشستم. با لبخندی نگران، خیره

 خوشبختی رها؟_

 :با تعجب، خندیدم

 .این چه سوالیه؟ معلومه که خوشبختم! همین که آرمان کنارمه، به اندازه تموم عمرم خوشبختم_

 :تر شد شید و لبخندش عمیقنفس عمیقی ک

 ...شنوم. ولی رها حالم که این رو می خوش_

 :سکوت که کرد، نگران پرسیدم

 ولی چی؟ چیزی شده؟_

 :آرزو سریع سرش را تکان داد

 .نه... نه، نگران نباش_

 :دستش را گرفتم و گفتم

 پس چی؟_

 :آرزو دم عمیقی گرفت و با تردید گفت

بیاد باهات حرف بزنه؛ به قول خودش، اتمام حجت کنه. ولی آرمان نذاشت؛ خواست  روز عقدتون مامانم می_

 .ترسید باز بیاد حرفی بزنه و پشیمونت کنه می

 :بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم

 خواست بگه؟ مگه چی می_
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 :آرزو با استرس نگاهی به در اتاق انداخت و گفت

های همیشگی... نگفتم که نگران شی؛ گفتم  ون حرفشناسی؛ هم چیز خاصی نیست به خدا! مامانم رو که می_

 .که حواست باشه، اگه مامانم اومد حرف بدی زد، ناراحت نشی

 :با تردید نگاهش کردم

 همین؟_

 :سرش را به تایید تکان داد و گفت

رو  خوان هر طور که شده، حداقل تو که آرمان تو رو به اونا ترجیح داده؛ می ان از این مامان و بابام عصبی_

 .منصرف کنن

گونه  دانستم پدر و مادر آرمان، راضی به این ازدواج نیستند. تا آخر عمر این هایم دوختم. می نگاهم را به دست

 خاطر حضورِ من؟ ماند؟ آن هم به ی آرمان با پدر و مادرش به همین اندازه تلخ می گذشت؟ رابطه می

 :آرزو دستم را گرفت و هشدارگر گفت

 !گاهت عوض شد... مدیونی اگه به فکر ترک کردن داداشم بیوفتیببین باز رنگ ن_

نگاهم را به چشمان نگرانش دوختم. ابداً قصد ترک کردن آرمان را نداشتم. ولی از خودم دلگیر بودم؛ شایدم از 

شدند و  مان را نداشت؟ مگر گناهمان چه بود؟ بر سر راهمان سد می کس چشم دیدن خوشبختی بقیه! چرا هیچ

شان را  کردند! مگر پدر و مادر نباید دل به دل فرزندانشان بدهند و خوشبختی ایمان را تکه تکه میه دل

آمد؟ اصالً دلیلش چه بود؟ مطلقه بودنِ من؟ البته که  همه خشم و کینه از کجا می خواستار باشند؟ پس این

د. و من به این فکر کردم که گذر توانستند با آن کنار بیاین همین بود! مطلقه بودنِ من، مشکلی بود که نمی

از زبانش  "عروس گلم"زمان، به جز آرمان و آرزو همه را تغییر داده است. کجا رفته بود آن نازنین خانمی که 

  افتاد؟ نمی

 :با صدای آرزو، به خودم آمدم و نگاهش کردم. با نگرانی گفت

 ...کشه و میطوری ببینه، من ر جوری نکن! آرمان تو رو این تو رو خدا این_

 :آرمان بی هوا وارد اتاق شد و نگران گفت

 مگه رها چشه؟_
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. دستم را گرفت و تک تک اجزای صورتم را زیر نظر  به سمتم آمد و بدون توجه به حضورِ آرزو، کنارم نشست

 :گفت

 !شده عزیزم؟ این چه حالیه؟ تو که دو دقیقه پیش خوب بودی چی_

 :و دستش را فشردم اش لبخندی زدم به سواالت پی در پی

 چیزیم نیست آرمان... تو صبحونه خوردی؟_

 :آرمان ،آرزو را مشکوک نگاه کرد و بی توجه به حرف من، گفت

 چی گفتی بهش؟_

 :آرزو لب گزید و سر به زیر انداخت

 ...خواست باهاش حرف بزنه گفتم که مامان می_

 :آرمان کالفه و عصبی گفت

 !گفتم آرزو اگه الزم بود بدونه خودم بهش می_

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .آرمان، من از آرزو پرسیدم_

 :باز هم اهمیتی به حرفم نداد. پر از حرص، رو به آرزو غرید

 !دسته گلت رو به آب دادی. برو پیشِ بهار تا رها رو با این وضع ندیده_

 !شده بود؟و من به این فکر کردم که وضعم چگونه بود که باعث نگرانیِ آرمان و آرزو 

 .آرزو با شرمندگی نگاهم کرد. سپس از اتاق بیرون رفت و در را بست

ام ثابت  آرمان صورتم را با دستانش قاب گرفت. چشمانش را روی اجزای صورتم گرداند و روی چشمان خسته

 :کرد. با لحن محکمی گفت

تو زندگیِ منی... برام مهم گم؛ هیچکی حق دخالت توی زندگیِ من رو نداره. و  صدبار گفتم، باز هم می_

 !خوام توی زندگیم بمونی؛ به هر قیمتی که شده که من می  کنن. مهم اینه نیست بقیه چه فکری می



 
 
 

 
291www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا یزدانی،نرجس رجبیزهرا  _ رها شده

هایم  های جانانم. کم کَمَک اشک جمع شده در چشمانم روی گونه دار شد و دلم رفت برای عاشقانه چشمانم نم

 !دن از این مرد را ندارمسر خوردند و من به این فکر کردم که توان دل کَن

 :اش غرید های کلید شده که دستانش را از دور صورتم بردارد، از الی دندان اخمی کرد و بدون این

 !تو... تو حق نداری خودت رو ازم بگیری_

 :دستم را روی دستش گذاشتم و چشمانم را بستم. دم عمیقی گرفتم و زمزمه کردم

 ...گیرم نمی_

 :درمانده و ناالن گفت

 هات برای چیه؟ پس این اشک_

 :چشمانم را باز کردم و نگاهم را روی چشمان سرخش ثابت کردم

 .ت رو ازت بگیرم خوام خانواده من نمی_

دستانش را از دور صورتم برداشت و رو گرفت. عصبی و پر حرص، دستش را پشت گردنش کشید. بعد از کمی 

 :مکث، به سمتم چرخید و با تن صدای عصبی گفت

 فهمی این رو؟ ی من تویی، همه کسِ من تویی... چرا نمی وادهخان_

 :سر به زیر انداختم و آهسته گفتم

 .فهمم می_

 :صدایش کمی باال رفت

  پس چته؟_

فهمید دلم، برای چشمان ملتمس مادرش  رفت، برای گرفتن آرمان از مادرش. نمی فهمید؛ من دلم نمی نمی

 .کردم ایم، احساس مادرش را درک میه فهمید با تمام مادرانه سوخت. نمی می

 :وار گفتم آهی کشیدم زمزمه

 .ام آرمان  خسته_

 :نفسی گرفت و گفت
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 .بخواب یکم_

 :که نگاهش کنم، از روی تخت، بلند شدم بدون این

 .خوام برم بیرون می_

 :صدای متعجبش را شنیدم

 کجا به سالمتی؟_

 :ای باال انداختم و گفتم شانه

 .بزنمخوام یکم قدم  می_

های  هایم را در آن چپانده بودم، از کمد برداشتم. زیپ کیف را باز کردم و لباس کیفی که چند تکه از لباس

 .ام را برداشتم خانگی

 :آرمان با تعجب گفت

 .االن میری قدم بزنی؟ سر ظهره رها_

 :های در دستم را جلوی صورتش تکان دادم و گفتم لباس

 .رم دوش بگیرم اول می_

 :کرد، گفت طور که در کمد را باز می ن داد و همانسری تکا

 .رم بیمارستان. عصر میام بریم خرید من هم دارم می_

 :های در دستم را روی تخت گذاشتم و گفتم لباس

 .شه امروز نریم خرید می_

 :نگاهش روی نگاه گریزانم چرخ خورد

 ریم. ولی چرا؟ اگه نخوای، نمی_

 :لب گزیدم و گفتم

 .تنها باشمخوام یکم  می_

 :نگاهش که غبار گرفت، پشیمان شده از حرفم، سریع گفتم
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 ...م فقط یکم خسته ا_

 :دستش را بین موهایش کشید و گفت

 که باهام ازدواج کردی؟ پشیمونی از این_

  شد از گرفتن یک دنیا حس خوب پشیمان شد؟ مبهوت نگاهش کردم. پشیمان شده بودم؟ ابداً! اصالً مگر می

 :گفتمبا دلخوری 

 .م؛ نا ندارم برم خرید معلومه که نه! امشب فقط دو ساعت خوابیدم و خسته_

سری تکان داد و با دلخوریِ تمام، از اتاق خارج شد و من نفسم رفت برای ِ غبارِ نگاهش. اصالً برداشتش از 

و آرمان در  کردم های تلخ و سخت، برای اولین بار احساس خوشبختی می حرفم، درست نبود. من بعد آن سال

  !فکر پشیمان شدنِ من بود

هایی که به آرمان زدم، به خودم ناسزا گفتم و برای نگاه آخرِ آرمان،  خاطر حرف سرم را بین دستانم گرفتم و به

  .بغض کردم

 :کمی بعد، آرزو وارد اتاق شد و کنارم نشست. دستش را روی دستم گذاشت و با شرمندگی زمزمه کرد

 .خواستم ناراحتت کنم میببخشید رها، من ن_

 :سرم را باال آوردم و غمزده نگاهش کردم

 آرمان رفت؟_

 :ی مثبت تکان داد و سپس گفت سرش را به نشانه

 بحثتون شد؟_

 :بغضم سر باز کرد و درمانده نگاهش کردم

 ...خدا من پشیمون نیستم به_

 :ای روی موهایم زد و گفت بوسههایم با شدت بیشتری باریدند.  سرم را که در آغوشش کشید، اشک

 .آروم باش عزیزم_

 :هقی زدم و با گریه نالیدم
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 ...خدا... من کنه پشیمونم که باهاش ازدواج کردم... نیستم به ازم دلگیره... فکر می_

 !فشرد رفت و دلم را می گریه مانع ادامه دادن حرفم شد. تصویرِ نگاه دلگیرِ آرمان از جلوی چشمانم کنار نمی

 :و مرا از آغوشش بیرون کشید و با دستانش صورتِ خیس از اشکم را قاب گرفتآرز

 های مامانم؟ خاطر حرف کنی رها؟ به تابی می چرا انقدر بی_

 :چشمانم را بستم و پر غصه زمزمه کردم

 .کنم حس و حال مامانت رو ش دور شه. خودمم مادرم آرزو؛ درک می خاطر من از خانواده خوام آرمان به نمی_

 :آرزو صورتم را رها کرد و دستم را گرفت. صادقانه گفت

خواد آرمان رو  هاش می کار  کنه. اون فقط با این آرمان از مامانم دور نشده؛ مامانم هم آرمان رو ول نمی_

شه، خودش منصرف  خیال تو نمی منصرف کنه. ولی یکم که از ازدواجتون بگذره و مامانم ببینه آرمان بی

 .شه می

آورد؟ آرمان  طور دوری از مادرش را تاب می م حق با آرزو بود؛ اما در این مدت زمان، آرمان چهشاید ه

که  نهایت مادرش را دوست داشت. در این چند روزی که عقد کرده بودیم، آرمان پریشان احوال بود. با این بی

را نداشت و من تاب و تحمل اش مشهود بود. آرمان طاقت رو گرفتن مادرش  کرد نشان ندهد، ناراحتی سعی می

کرد تماماً حواسش را به من و بهار معطوف  گذشت. آرمان سعی می هایمان عجیب می غم نگاهِ جانانم را. روز

که باعث و  از حدش داشت. از این  گاهش به نازنین خانم، نشان از دلتنگیِ بیش های گاه و بی کند، اما تماس

  .گرفت و احساس خوبی نداشتم ام می بانیِ این دلتنگی من بودم، غصه

 :آرزو دستم را فشرد و با نگرانی گفت

 .شه با این وضعیت تو باور کن اصالً جای نگرانی و ناراحتی نیست. الکی غصه نخور؛ آرمان هم داغون می_

نگاهش کردم و فقط به تکان دادن سرم اکتفا کردم. نگاهم را به کمد دوختم و آهی کشیدم. کاش آرمان با آن 

دادم آرمان چیزی  کردم. اشتباه کرده بودم؛ نباید اجازه می که برود، دلجویی می رفت... کاش قبل این ال نمیح

 .بفهمد

 :با صدای بهار، نگاهم را از کمد گرفتم و به او دوختم. با خوشی گفت

 مامان، بریم بیرون؟_

 :اش گذاشتم و سعی کردم لبخند بزنم دستم را روی گونه
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 ریم. صبحانه خوردی؟ جان. بعداً میسر ظهرِ مامان _

 :سرش را کمی خم کرد و گفت

 .آره مامانی_

 :بزاق دهانم را قورت دادم و گفتم

 بابا هم خورد؟_

 :سرش را به چپ و راست تکان داد

 .منتظر بود شما بیاید_

 .آهی کشیدم. روزمان را به همین سادگی زهر کرده بودم

 :بهار سرش را خم کرد و گفت

 بخوابم؟پس برم _

 :سرم را تکان دادم و گفتم

 .آره عزیزم برو بخواب_

 :ای گفت و از اتاق بیرون رفت. آرزو ایستاد و دستم را کشید "باشه"

 .کنی پاشو تو هم یه چیزی بخور ضعف می_

 ای از گلویم پایین برود؟ شد لقمه آرمان بدون صبحانه رفته بود، مگر می

ام را از روی میز برداشتم و  توجهی بکنم، از روی تخت بلند شدم. گوشیکه به غر غر های آرزو  بدون این

رفت برای دلخور ماندنش. فقط صدای بوق به گوشم  زدم. دلم نمی ی آرمان را گرفتم. باید با او حرف می شماره

 :شدم که صدایش را شنیدم داد. کم کم داشتم نا امید می رسید و آرمان پاسخ نمی می

 جانم خانم؟_

تر از من  هایش، خوشبخت دوید. با وجود آرمان و عاشقانه هایم می شد و در رگ هایش خون می گفتنش "مخان"

 !نبود قطعاً

 :هایم نشست لبخند عمیقی روی لب
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 .عصر بیا بریم خرید_

 :کمی مکث کرد. سپس با تردید گفت

 !ای گفته بودی خسته_

 :ها را با دقت انتخاب کنم سعی کردم کلمه

 . میای؟ ته بودم، االن نیستمموقع خس اون_

 :کمی بعد، گفت

 میام... کاری نداری؟_

 :نه آرامی گفتم. پوفی کرد و گفت"

 .پس فعالً_

  .تا آمدم چیزی بگویم، تماس را قطع کرد

ی گوشی زل زدم. مطمئن بودم آرمان همچنان دلخور است. حق هم داشت؛ من هم بودم،  با غصه به صفحه

هایم ایهام  قعاً منظور دیگری نداشتم؛ او اشتباه برداشت کرده بود. شاید حرفشدم. ولی من وا دلخور می

کرد. توقعم از آرمان خیلی خیلی بیشتر از این  که مطمئن شود، قضاوت می داشتند، ولی او نباید بدونِ این

  .ها بود حرف

 :آرزو دوباره دستم را کشید و غر زد

 !بسه دیگه، کم منت کشی کن_

خواست به بیمارستان بروم رو در رو از آرمان  رفت و مرا هم کشان کشان با خود برد. دلم میاز اتاق بیرون 

 :خواهی کنم. دستم را از دست آرزو بیرون کشیدم و گفتم معذرت

 .خوام برم بیمارستان می_

 :ام کرد و گفت ای حواله چشم غره

 برای چی دقیقاً؟_

 :کردم، گفتم طور که سفره را جمع می همان
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 .خوام باهاش حرف بزنم آرمان ازم دلگیره هنوز، می_

 :آرزو با دهان کجی گفت

 !خوبه االن گفتم کم منت کشی کن_

گرفت و باعث  و من مانده بودم که آیا آرزو خواهر من است یا خواهر آرمان؟ بیشتر مواقع طرف من را می

  .شد احساس کمبود خواهر نداشته باشم می

 :ع کردم، به سمتش برگشتم و پرسیدمکه سفره را جم بعد از این

 تو صبحونه خوردی؟_

 :چشمانش را در کاسه چرخاند و با کنایه گفت

 پرسی؟ که سفره رو جمع کردی می بعد این_

کردم، به فکرم نرسید که آرزو  گفت. تمام هوش و حواسم پی آرمان بود و وقتی سفره را جمع می راست می

  .صبحانه نخورده است

 :شرمنده گفتم

 .چینم برات االن سفره رو می_

 :باال و پایین کرد و به ساعت اشاره کرد "نه"سرش را به نشانه 

 .خورم حاال . کالس دارم، باید برم. تو راه یه چیزی می نه، زحمت نکش_

کرد؛ اما بیشتر  داد. گه گاهی هم در دانشگاه تدریس می آرزو دبیر زبان انگلیسی بود و در تیزهوشان درس می

  .داد در دبیرستان مشغول باشد ح میترجی

 :لب گزیدم و گفتم

  .ببخشید واقعاً، حواسم نبود_

 :لبخندی زد و گفت

 دونم نگران آرمانی. فدای سرت... من برم، کاری نداری؟ می_

 :سرم را تکان دادم و گفتم
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 .نه، قربانت_

 :اش نگاه کرد و گفت دوباره به ساعت مچی

 .بعد برمبا بهار هم خداحافظی کنم، _

ای از کره و مربا برایش گرفتم. چند لحظه بعد که از اتاق بیرون آمد، لقمه را به  آرزو که به اتاق بهار رفت، لقمه

 :سمتش گرفتم و گفتم

 .حداقل بیا این رو بخور که ضعف نکنی_

 :ام نشاند ای روی گونه با لبخند لقمه را گرفت و بوسه

 .مرسی مامان... خداحافظ_

  .اش کردم ا دم در، بدرقهخندیدم و ت

آرزو که رفت، به سمت اتاق مشترکمان با آرمان رفتم. اتاق را مرتب کردم و به هال برگشتم. هال را هم با 

ترین سر و صدا تمیز کردم. سپس به حمام رفتم و دوش کوتاهی گرفتم. از حمام که بیرون آمدم، بهار  کم

ی  خواست در کنکور سراسری شرکت کنم و در رشته بود. دلم میام سر رفته  همچنان خواب بود و من حوصله

  .زدم ام ادامه تحصیل بدهم. باید در این مورد هم با آرمان حرف می مورد عالقه

دادم. نگاهی به  هایشان تحویل می هایی افتادم که دوختشان تمام شده بود و باید به صاحب هوا به یاد لباس بی

هارا  رفتم و لباس شد. باید به خانه می داد. کمی بعد بهار هم بیدار می ن میرا نشا ۰۶:۱۱ساعت انداختم؛ 

خورده و مهربان  ی خاله میهن را گرفتم. خاله میهن، زنی سال ام را برداشتم و شماره دادم. گوشی تحویل می

ده بود، گفته بود دوختم و او هم بسی راضی بود. از همان بار اول که سفارش دا هایش را من می بود. اکثراً لباس

  .خاله صدایش بزنم

 :بعد از چند بوق، باالخره جواب داد

 .سالم رها جان_

 :لبخندی به مهر در صدایش زدم و گفتم

 سالم خاله میهن، خوبید؟_

 :با همان محبت همیشگی، گفت
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 خوبم عزیزم، تو خوبی؟_

 :تر شد لبخندم عمیق

 تونید بیاید تحویل بگیرید؟ ن. تا یک ساعت دیگه می خوبیِ شما... راستش خاله، لباساتون آماده ا به_

 :با کمی مکث، گفت

 گم بیاد ببره؛ ایرادی نداره؟ م می به نوه ا_

 :ها بود که نوه داشته باشد. با همان تعجب گفتم تر از این حرف تعجب کردم؛ به نظرم جوان

 ...نه خاله، چه ایرادی؟ فقط من زیاد خونه نیستم_

 :میان حرفم گفت

 .ساعت دیگه میاد عزیزم یک_

 :بعد کلی تشکر و تعارف، تماس را قطع کردم. با صدای بهار، به سمتش چرخیدم

 ...مامانی، من خوابم نمیاد_

 :ای روی موهای پریشانش زدم دستش را گرفتم و بوسه

 .هات رو بپوش که بریم ی قدیمی بهارکم... لباس باید یه سر بریم خونه_

 :و گفتحالی خندید  بهار با خوش

 پارک هم بریم؟_

 :سری تکان دادم

 .ریم دخترم می_

دادم که نگران نشود.  هایش به اتاق رفت و من به آرمان زنگ زدم. باید خبر می بهار برای عوض کردن لباس

 :بعد از دو بوق ، مثل همیشه جواب داد

 جانم خانم؟_

  توانستم جلوی لبخندم را بگیرم. مرد هم به این اندازه دلبر؟ نمی
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 :به آرامی گفتم

 .سالم، خسته نباشی_

 :اش به گوشم رسید صدای خسته

 سالمت باشی عزیزم. چیزی شده؟_

 :. در همان حال گفتم تر شود توانست موهایش را ببندد، اشاره کردم که نزدیک به بهار که نمی

 .دنبالمونجا  ها... اگه دیر کردم بیا اون ی قبلی برای تحویل سفارش باید یه سر برم خونه_

 :کرد آمد. آرمان با کمی مکث گفت صدای خانمی که آرمان را پیج می

 .باشه، مراقب خودتون باشید_

 :لبخندی زدم و گفتم

 .طور تو هم همین_

 :تا آمدم تماس را قطع کنم، آرمان گفت

 .ری بیرون همراهت باشه ؛ وقتی می رها، توی کشوی میز کارم یه پاکت گذاشتم برات_

 .خواستم در مورد پاکت بپرسم، اما آرمان با عجله خداحافظی کرد و تماس را قطع کردبا تعجب 

کرد. شانه را از دستش گرفتم و موهایش را شانه کردم. سپس  بهار ، کش مو و شانه در دست، منتظر نگاهم می

نه ببیند. دخترکم حالی به اتاقش رفت تا خود را در آی موهایش را از دو طرف بستم با کش بستم. بهار با خوش

  .کرد داد و به همین خاطر، آتل گردنش بیشتر اذیتش می عجیب به ظاهرش اهمیت می

زد، افتادم.  هایم را تن زدم. تا آمدم از اتاق خارج شوم، به یاد پاکتی که آرمان از آن حرف می من هم لباس

پاکت بود. پاکت را که باز کردم،  دوباره به اتاق برگشتم و کشوی میز کارش را باز کردم. در کشو، فقط یک

گفت همراهم باشد. توجهات آرمان تمامی  . در پاکت مقداری پول وجود داشت؛ پس برای همین می مات ماندم

  .دادم برای این توجهات ریز و درشتش نداشت و من جان می

ت نبود. از اتاق خارج شدم ی کافی پول داشتم و نیازی به این پاک پاکت را دوباره داخل کشو گذاشتم. به اندازه

  .و دست بهار را که جلوی در منتظر من بود، گرفتم
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ی خوب  های خوبی که به او داشت گفت. و من دلم غنج رفت از رابطه تا رسیدن به خانه، بهار از آرمان و حس

 .ام دخترکم و مرد زندگی

  .دقیقه از تماسم با خاله میهن گذشته بود ۴۰به خانه که رسیدیم، 

ام را هدر داده بود...  سال از جوانی ۹ای که  وارد خانه شدم، احساس عجیبی وجودم را فرا گرفت. خانه تا

هایم  ای که از همان بدو ورودم به آن، لبخند از روی لب هایم شده بود... خانه ای که بارها شاهد زار زدن خانه

  .فراری شده بود

 .که تابستان بود، بی دلیل سردم شد با این

 .های ریز و درشتش تنگ شده بود گویا ار، همان اول به اتاقش رفت. دلش برای عروسکبه

ام، همه چیز سرجای خودش بود. قرار بود دوباره  هایم و لوازم آرایشی من هم به اتاق خودم رفتم. به جز لباس

س خوبی به من منتقل کردم، این خانه ح به این خانه برگردیم؛ اما آرمان زیر حرفش زده بود. حاال که فکر می

خانه   که از بهنام طالق گرفتم، تنها سر پناهم بود؛ اما حاال که آرمان را داشتم، هوای این کرد. بعد از این نمی

  .نمود بسی سنگین می

ای به خیاطی نداشتم، این چند ماه، به  که عالقه ام رفتم و دستی رویش کشیدم. با این به سمت چرخ خیاطی

خواستم باز هم خیاطی کنم. اما آرمان خیلی محترمانه  خاطر همین عادت، می رده بودم. بهخیاطی هم عادت ک

کنم، همان  گفته بود، اگر بخواهم برای تفریح خیاطی کنم مشکلی نیست، اما اگر برای در آمدش خیاطی می

 !بهتر که خیاطی کردن را فراموش کنم

که پس از هر  یدم تا به آرمان برسم. مگر نه اینها سختی کش و من به این فکر کرده بودم که این سال

  ای، روشنایی وجود دارد؟ تاریکی

ی تاریکی بود که سر تا سر ترس بود و بس. اما آرمان همان قسمت روشن  در زندگی من، بهنام آن نقطه

  .کرد ام بود که خروار خروار امید و لبخند منتقل می زندگی

های خاله مهین، در این کمد بود. نایلون  اری کوچک را باز کردم. لباساز کنار چرخ خیاطی گذشتم و کمد دیو

ی خاله میهن بود. به  ها را برداشتم و در کمد را بستم. همان لحظه زنگ خانه به صدا در آمد. حتماً نوه لباس

گاه سمت در رفتم و به آرامی آن را باز کردم. در کمال تعجبم، نرگس پشت در بود. او هم مرا با تعجب ن

 :کرد. بعد از چند لحظه به خودم آمدم و لبخند زدم می

 جا کجا؟ تو کجا، این_
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 :دست.هایم را باز کردم و نرگسِ متعجب را در آغوشم گرفتم. نرگس هم خندید و گفت

 !پس اون رها خانم عزیز مامان بزرگم تویی_

 :شگفت زده خندیدم

 .خاله میهن مامان بزرگ توئه_

 :سری به تایید تکان داد

 .کنه مامان جون خیلی ازت تعریف می_

 :ایم. با شرمندگی کنار رفتم و خندیدم تازه فهمیدم دم در ایستاده

 !شرمنده نرگس جان، انقدر تعجب کردم حواسم نبود دم دریم_

 :او هم خندید و وارد خانه شد. در را که بستم، گفتم

 .برو بشین، من هم االن میام _

ها را برداشتم و به هال برگشتم. نرگس  های معروفم درست کردم. سپس شربت به آشپزخانه رفتم و از شربت

هایش، بسی جذاب بود!  رفت. البته لبخند سنجاق شده روی لب اش ور می روی مبل نشیسته بود و با گوشی

کنارش نشستم و سینی شربت را روی میز گذاشتم. تا متوجه من شد، گوشی را روی میز گذاشت و لبخند 

 :خجلی زد

  .زحمت کشیدی، دستت درد نکنه_

 :لبخندی به رویش پاشیدم

 .نوش جان عزیزم_

 :سپس با خباثت تمام، ادامه دادم

 گذره؟ خبر از آقا مهران؟ خوش می چه_

 :هایش که رنگ گرفت، خندیدم. با اعتراض، آهسته گفت گونه

 کنی رها؟ اذیت می_

 :دوباره خندیدم و گفتم
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 .شی کشی، با مزه می خجالت که می_

 :نرگس هم انگار که یخش آب شده باشد، گفت

 !آخه همه چیز یهویی شد_

 :چشمانم را باریک کردم و با طعنه گفتم

 بردی یهویی نبود چرا؟ وقتی دل آقا مهران رو می_

  !بلند خندید. برق چشمانش عجیب زیبا بود. اصالً عاشقی زیبا ترین و بهترین حس دنیا بود

اش با آقا مهران پرسیده بودم و قهقهه سر داده بودیم.  ی آشنایی یم. من از طریقهساعتی را با نرگس حرف زد

ام پرسیده بود. گاه خندیدیم و گاه بغضمان گرفت. در کل روز خوبی بود؛ خصوصاً که  نرگس هم از زندگی

  !قدر شبیه خاله میهن است نرگس هم دختر خوش صحبت و مهربانی بود. و من در آخر گفته بودم چه

 .آید دنبالمان که نرگس رفت، آرمان تماس گرفت و خبر داد که یک ساعت دیگر می بعد از این

 :بهار با بی حوصلگی گفت

  .مامان، بابا دیر میاد؛ بریم پارک_

 :اش نگاه کردم و به ناچار گفتم ی مظلوم شده به قیافه

 .باشه، بریم_

اش رفتم. آرمان  ها را خاموش کردم و با عجله پی چراغحالی، زودتر از من از در خارج شد. من هم  بهار با خوش

  .ها گفته بود دخترکم، رو به بهبودی است، اما من خو گرفته بودم به این نگرانی

  .تا وقتی که آسانسور بایستد، بهار باال و پایین پریده و جان مرا به لب رسانده بود

های  حال بود؛ و همین باال و پایین پریدن زده و خوش هیجانتا پارک نزدیک خانه، پیاده رفتیم. بهار همچنان 

هایش جان داده بودم.  های پر درد بهار را شنیده بودم و با ناله ام دهد. من جیغ بود سکته  پر هیجانش، کم مانده

  .رسید داشت، از ترس جانم به لبم می حاال با هر قدمی که بر می

  .روی، به پارک رسیدیم بعد از کمی پیاده

 .اش رفتم بهار با هیجان به سمت تاب رفت و من هم با نگرانی، جوجه وار پی

 :بهار کنار تاب ایستاد و به سمتم برگشت
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 دی؟ مامانی، هولم می_

همان نگرانیِ سنجاق شده بر دلم، کمکش کردم تا سوار تاب شود. کمی که هولش دادم، دل نگرانی امانم  با 

 . دنداد و مجبورش کردم پایین بیای

آرمان گفته بود در این مدتی که آتل بر گردنش است، باید خیلی بیشتر از قبل حواسمان باشد. گفته بود تا 

  .وقتی که کامل حالش بهبود یابد، احتیاط شرط است

خواست مانند هم سن و ساالنش  کردم؛ می بهار با نق نق پایین آمد و دست به سینه از من رو گرفت. درک می

  .داد این درک، به عمل تبدیل شود ام اجازه نمی اش لذت ببرد. اما نگرانی ز کودکیبچگی کند و ا

 :هر چه نازش را کشیدم، جواب نداد. با خباثت گفتم

 بریم پاستیل بخریم؟_

 :با ذوق به سمتم چرخید و گفت

 !بریم_

  .دستش را گرفتم و به سمت خیابان رفتیم

 :با ترس جیغ زد طرف خیابان برویم، بهار تا خواستیم به آن

 !مامانی، اون خانمه افتاد زمین_

ها افتاده و دستش روی قلبش بود، خیره شدم.  اش را گرفتم. مات به نازنین خانم که روی چمن رد نگاه ترسیده

کوبید  ام می بی حواس دست بهار را رها کردم و به سمت نازنین خانم دویدم. قلبم دیوانه وار خودش را به سینه

 :کرد. کنار نازنین خانم زانو زدم و هول کرده گفتم تنگ می و نفسم را

 کنه؟ شده نازنین خانم؟ قلبتون درد می چی_

اش  اش از درد، در هم شده بود و عرق سردی کل صورتش را خیس کرده بود. فقط نالی کرد و به سینه چهره

  .چنگ زد

ای رنگش را که  ا هول و وال کیف قهوهکند. ب آرزو گفته بود مادرش ناراحتی قلبی دارد و قرص مصرف می

ها را پیدا  گشتم، قرص کنارش افتاده بود، برداشتم و زیپش را باز کردم. به قدری ترسیده بودم که هر چه می

ترساند. کیف را برعکس گرفتم که  شد و مرا بیشتر می های نازنین خانم رفته رفته بیشتر می کردم. ناله نمی
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ی قرصی را که بین وسایل بود، برداشتم.  شدند. هراسان و با دسانی لرزان، بستهی محتویاتش پخش زمین  همه

 :کردند، فریاد زدم رو به مردمی که دورمان جمع شده بودند و با هیجان نگاهمان می

 !زنگ بزنید اورژانس_

  .نازنین خانم را، با خواهش در دهانش گذاشتم  سپس قرص زیر زبانی

شد، اما هنوز هم بی حال بود. سرش را روی زانویم گذاشتم و سریع با آرمان  نازنین خانم کم کم بهتر می

  .تماس گرفتم

  .کرد ام می بغضم گرفته بود و نگرانی دیوانه

  

** 

یک روز گذشته بود و با اصرار نازنین خانم، به خانه برگشته بودیم. دکتر گفته بود خطر از بیخ گوشش گذشته 

 .تری بیوفتد رسید، ممکن بود اتفاقات فجیع ارستان میاست؛ اگر کمی دیر تر به بیم

  .شد ای از نازنین خانم جدا نمی آرمان به قدری نگران بود که حتی لحظه

های امتحانیِ دانش آموزانش بود و  پدر آرمان خبر نداشت و نیامده بود. آرزو هم در هال، مشغول تصحیح برگه

 .هایش مشغول بود بهار هم با عروسک

سوپی را که درست کرده بودم، داخل بشقابی ریختم و روی سینی گذاشتم. سینی به دست، به اتاق کمی از 

داد و  زد. آرمان هم با حوصله گوش می آرمان رفتم. نازنین خانم روی تخت آرمان دراز کشیده بود و غر می

 :کرد، گفتم یره نگاهم میگفت. لبخند زدم و سینی را به دست آرمان دادم. رو به نازنین خانم که خ چیزی نمی

 .چند ساعته لب به غذا نزدید؛ حداقل کمی سوپ بخورید_

 :نازنین خانم به حرف، به آرمان نگاه کرد و گفت

 .پسرم لطفاً تنهامون بذار_

ام بود، هیچ آسیبی  آرمان با تردید نگاهم کرد که چشمانم را باز و بسته کردم. زنی که با بی حالی خیره

  !ی کافی نیش دار بود هایش به اندازه من بزند. هر چند حرفتوانست به  نمی

آرمان سینی را روی میز گذاشت و از روی صندلیِ کنار تخت، بلند شد. نگاه نا مطمئنی به نازنین خانم 

  .انداخت و از اتاق بیرون رفت
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 :نازنین خانم، آرام گفت

 .بشین_

که نازنین خانم چشم دیدن مرا نداشت، من ابداً  این روی صندلی نشستم و با همان لبخندم، نگاهش کردم. با

اش نشأت  های مادرانه ای که به من زده بود، از نگرانی های کوبنده حس بدی به او نداشتم. تمامی حرف

ها در قلبم خانه  گرفت و به نظر من کامالً عادی بود. عالوه بر این، نازنین خانم مادر مردی بود که سال می

توانستم به زنی که آرمان را به دنیا آورده بود، حس بدی داشته  جا بماند؛ نمی ابد قرار بود همانکرده بود و تا 

  .باشم

 :کمی خیره نگاهم کرد؛ سپس با همان لحن آرام، گفت

ها قبل، وقتی آرمان با ذوق تو رو بهم معرفی کرد، به دلم نشسته بودی. مهربون بودی و ساده؛ اصالً  سال_

 .ها، دل آرمان رو برده بودی تر از این رصت طلب نبودی. مهمشبیه دخترهای ف

 :آهی کشید و در مقابل نگاه مبهوتم، ادامه داد

 .حالی روی ابرها بودیم ش، از خوش وقتی آرمان ازمون خواست بریم خواستگاریِ دخترِ مورد عالقه_

 :چشمانش نم دار شد

 ...شد ن، پسرم داشت دیوونه میوقتی پدر و مادرت گفتن دختری ندارن که به آرمان بد_

 :اش راه باز کرده بود را با انگشتش پاک و ادامه داد قطره اشکی که روی گونه

 .ها کل شهر رو زیر و رو کرد تا پیدات کنه دو سال تموم، مثل دیوونه_

  .آرمان هم از آن دو سال سخت و تلخ، برایم گفته بود

 :ام ثابت کرد غمزدهنازنین خانم، دوباره نگاهش را روی صورت 

دادیم،  تر شد. گفتیم حتماً فراموشت کرده؛ اما نکرده بود. هر دختری که نشونش می دو سال که گذشت، آروم_

 .کرد هم ردشون می  کرد و آخرش با تو مقایسه می

 :هایم را گرفت و با صدایی لرزان گفت دست

به خاطر این بود که نگرانش بودم.  حاللم کن دخترم. اگه راضی به ازدواجت با آرمان نشدم، فقط_

 .سال پیش۹خواستم دوباره برگرده به  نمی
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 !قدر خوشبخته باهات ده چه ولی برق نگاه آرمان، نشون می

 :با مالیمت دستم را روی دستش گذاشتم و لبخند زدم

 .ای به دل ندارم نازنین خانم کنم؛ ازتون کینه من هم یه مادرم و درکتون می_

 :بخندی زد و دستم را فشردنازنین خانم ل

 !مامان_

 :با تعجب گفتم

 .ببخشید، متوجه نشدم_

 :تر شد و گفت لبخندش عمیق

 .بهم بگو مامان_

مات و مبهوت نگاهش کردم. نازنین خانمی که برای جدایی آرمان از من به هر دری زده بود، حاال از من 

 !بخوانمش "مامان"خواست که  می

شد که از این به بعد،  ی این اتفاقات واقعی بود؟ باورم نمی ناباورانه خندیدم. همهاشک در چشمانم پر شد و 

  !ی آرمان، جان به لب شوم ام بگیرد و از غصه قرار نبود از عذاب وجدان غصه

 :ام چکید و با بغض گفتم اشکی روی گونه

 .چشم_

ای به در خورد. به سمت در که  ، تقهام گذاشت. تا آمد حرفی بزند نازنین خانم با لبخند دستش را روی گونه

 :چرخیدم، آرمان وارد اتاق شد و با اخم گفت

 .کارت دارم رها_

 :ی عبوسش، به سمت نازنین خانم برگشتم؛ پلک زد و زمزمه کرد متعجب از قیافه

 .برو ببین دردش چیه_

ان گذشتم و از اتاق ی از روی صندلی بلند شدم. از کنار آرم "ببخشید"لبخندی به رویش زدم و با گفتن 

 :بیرون رفتم. رو به رویش ایستادم و سؤالی نگاهش کردم. آرمان زیر لب با حرص گفت
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 .بهنام اومده_

 :بهت زده گفتم

 !چی؟_

 :با همان صدای حرصی گفت

 .خواد باهامون حرف بزنه گه می تو هال نشسته. می_

 :سپس دستم را گرفت و ادامه داد

 !گه می  بریم ببینیم چی_

  .کرد هال که رفتیم، بهنام روی مبل نشسته بود و بهار هم کنارش. آرزو هم با حرص نگاهشان میبه 

 :ای کردم و سالم دادم. بهنام با دیدنم، بلند شد و جواب سالمم را داد. سپس رو به آرمان کرد و گفت سرفه

 .برای اوقات تلخی نیومدم. فقط اومدم برای آخرین بار حرف بزنیم_

 :رزو نگاه کرد و لب زدآرمان به آ

 .بهار رو ببر اتاق _

 .آرزو با وعده وعید خاله بازی، دست بهار را گرفت و به اتاق رفتند

 :ی روی به روی بهنام نشستیم. بهنام با لبخند گفت با آرمان، روی مبل دو نفره

 ...رم آلمان دارم برای همیشه می_

 !؛ فقط یک ماه گذشته بودرود متعجب نگاهش کردم. گفته بود چند ماه دیگر می

 :بهنام به نگاه متعجبم لبخندی زد و گفت

 .رم کارهام زودتر جور شد؛ برای همین زودتر می_

 :دار گفت آرمان خش

 !به سالمت_

 :های آرمان بکند، رو به من گفت که توجهی به اخم بهنام بدون این
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 .م،برات همه چیز رو توضیح دادم اون روز که اومده بودی خونه ا_

 :آهی کشید و سر به زیر انداخت

 .دونم سخته؛ اما امیدوارم روزی بتونید من رو هم ببخشید می_

 :لبخند سردی زدم

 .تر بتونم فراموشت کنم که راحت که الیق بخششی، فقط برای این بخشمت؛ نه برای این می_

 :گفتمبهنام مات و مبهوت نگاهم کرد. بدون توجه به حالش، از روی مبل بلند شدم و 

 .رم بهار رو صدا بزنم باهاش خداحافظی کنی می_

 :خنداند، گفتم هایش نازنین خانم را می به اتاق آرمان رفتم و رو به بهار که با شیرین زبانی

 .مامان جان، بیا بیرون عزیزم_

ام آمد.  پیگر آرزو و نازنین خانم نکردم و از اتاق بیرون رفتم. بهار هم بدون حرف  های پرسش توجهی به نگاه

  .بهنام با دیدن بهار ایستاد

بعد از خداحافظی بهنام و رفتنش، در را بستم. بهنام در مورد برای همیشه رفتنش چیزی به بهار نگفته بود، 

  .ولی با تمام وجودش بهار را در آغوش گرفته بود و عطر موهایش را نفس کشیده بود

 .توانست بهنام را فراموش کند ر میت نگران بهار نبودم؛ چون با وجود آرمان، آسان

 :تا آمدم به اتاق بروم، آرمان صدایم زد. به سمتش برگشتم و گفتم

 جانم؟_

 :هایی که انگار قصد باز شدن نداشتند، گفت با همان اخم

 ی بهنام؟ تو کی رفته بودی خونه_

 :با تعجب خندیدم

 یعنی چی؟_

 :عصبی صدایش را باال برد

 بهنام؟ی  گم کی رفتی خونه می_
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 :ترسیده از صدای بلندش، گفتم

 !داد نزن آرمان_

 :آرزو هراسان از اتاق بیرون آمد و گفت

 آروم باش آرمان. چته؟_

 :و با چشم و ابرو به بهار بهت زده اشاره کرد. آرمان دستی پشت گردنش کشید و ررو به من گفت

 .هات رو عوض کن بریم بیرون لباس_

در مقابل چشمان متعجب نازنین خانم، لبخند محوی زدم و مانتو و شالم را تن بدون اعتراض، به اتاق رفتم. 

  .زدم

 :کرد. آرام گفتم های عصبی هال را متر می از اتاق که بیرون رفتم، آرمان با قدم

 .بریم_

 :آرام نیم نگاهی نثارم کرد و رو به آرزو گفت

 .حواست به بهار و مامان باشه تا بیایم_

 .اش رفتم شد. منم پیسپس از خانه خارج 

 :مستقیم به ایستگاه اتوبوس رفت. بی صبرانه پرسیدم

 ریم؟ کجا می_

 :که نگاهم کند، گفت اتوبوسی جلوی ایستگاه ایستاده بود. آرمان به سمتش قدم برداشت و بدون این

 !خونه کتاب_

** 

هایِ رها بود، به درِ بسته یِ طور که دست هایم در دست  با دیدنِ درِ بسته یِ کتاب خانه، کالفه شدم. همان

 .خانه زل زده بودم کتاب

باز می شد.  ۰۷:۱۱بود. به احتمال زیاد، ساعتِ  ۰۶:۱۱نگاهی کردم،؛ ساعت  به ساعت مچی چرمِ مشکی ام 

 !پس باید یک ساعت تمام صبر می کردیم؛ اما نه ماشین داشتیم، و نه چیزی دیگر

م و چون رها دست هایش در دست هایم بود، به همراهم آمده بود. عقب گرد کردم به دیوار پشتی ام تکیه داد
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  .در فکر فرو رفتم

 .باصدایِ رها، به خودم آمدم و به او زل زدم

 .رها لبخندی ریزی زد. همین لبخندِ ریز ، زندگی ام را زیبا می کرد 

 !امان از عشقی که قلبم را همانند دریا پرتالطم می کرد

 .ایم را سفت فشرد. نگاهم را به دست هایمان دوختمآهی کشیدم که رها دست ه

 :دوباره به او خیره شدم. یک بار چشم هایش را بست و کمی بعد باز کرد. کمی لبش را تر کرد و گفت

 !آه نکش_

 :، اما خودش خیلی سریع جواب داد خواستم سوال بپرسم

حسِ خوبیه که همه ازش صحبت می کنن،  می سوزه... نمی دونم واقعاً! اگه عشق کشی، قلبم هربار که آه می_

 توام جز سوختن کاری دیگه نمی تونی انجام بدی؟  پس چرا هربار می سوزونتت و

 :شانه ای باال انداختم و گفتم

عشقه دیگه، به صورت نامعلوم حرفاش رو می رسونه، گاهی اوقات قلبت رو آروم می کنه و گاهی اوقات می _

خواد بگه تو با معشوقت آرومی، وقتی هم می سوزه، می خواد بگه تو بدون سوزونتت. وقتی که آرومه، می 

 .معشوقت می سوزی

 :رها نگاهش را از من گرفت و به زمین دوخت و گفت

 !بشم اگه معنی عشق همینه که تو می گی، من می خوام عاشق عالم_

ی که رویِ آن نوشته هایی بود، متعجب نگاهم را از رها گرفتم و به دیوارِ رو به رویم خیره شدم. با دیدنِ دیوار

دستم را از دست هایِ رها بیرون آوردم و به سمتِ دیوار رفتم. صدایِ متعجبِ رها به گوشم می خورد که مدام 

 .اما آنقدر محو و کنجکاو شده بودم که توان جواب دادن هم نداشتم  "چه شده؟"می گفت 

 .ر بود، لبخندی رویِ لبم نشستاسم ها و تاریخ هایی که رویِ دیوا  با دیدنِ

 .کارِ همیشه یِ عمو جاوید بود

 .کلی ایده یِ ناب برایِ افرادی که عاشق هم بودند داشت

 . با صدایِ رها، از فکر بیرون آمدم. به سمتش برگشتم

 .به سرم زد...لبخندی زدم فکری

 :ره سوالش را تکرار کردرها که هر لحظه متعجب تر از قبل می شد، با چشم هایِ درشت شده دوبا
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   چی شده؟_

برای این که سوپرایزش کنم، تنها لبخندی زدم. نگاهم را از او گرفتم به سمتِ سوپر مارکتی که آن نزدیکی 

هم ابدی باشد و هم رویِ دیوار بتوانم با آن   بود رفتم. بعد از کلی گشتن، توانستم ماژیکی پیدا کنم که

 . بنویسم

طور  . رها همان آبی رنگ، با یک لبخند بزرگ رویِ لب هایم ، از مغازه خارج شدمبعد از خریدن ماژیک 

 .متعجب به من زل زده بود. لبخندی محو زدم. خواستم به سمتش بروم که یکهو همه جا نسبتاً تاریک شد

شدم بارانی  جا ایستادم و متعجب به آسمانی که حاال با ابرهایِ تیره پوشیده شده بود، نگاه کردم. متوجه همان

  !در راه است و چه بهتر از این؟

 .من و رها یکی از کارهایی که به شدت دوست داشتیم، دویدن و قدم زدن زیر باران بود

دست از خیره شدن به آسمان برداشتم. به سمتِ رها رفتم دست هایش را در دستم گرفتم و به همراه خودم 

 .به سمتِ دیوار کشیدمش

 :بپرسد، خودم سریع گفتمقبل از این که سوالی 

 !دیوار رو ببین_

 . رها با این حرفم سکوت کرد. مشغول خواندن دیوار شد و من تمام این مدت به او زل زده بودم

 .کم کم ابروهایش باال رفت و به یک باره لبخندی بزرگ رویِ لب هایش نشست

 :ن بیرون آورد و گفتمتعجب به رهایی که می خندید، زل زدم که صدایش مرا از این خیره بود

 .بنویسیم ما دوتاهم _

 :با این حرفش، ماژیک را بیرون آوردم که رها با دیدنش تنها لبخندی زد. کمی بعد گفت

 !تو همیشه همینی؛ منظم،با دقت_

لبخندی زدم و به سمت دیوار رفتم. اول نام رها را نوشتم و قلبی نصفه کشیدم. بعد از من رها جلو آمد و اسم 

 .شت و قلب را کامل کردمرا نو

 .باصدایِ رعد و برق، به آسمانی که شدیداً گرگ و میش شده بود، خیره شدم

به  دوباره سرم را پایین آوردم. این بار پشت دستی که ماژیک در همان دستش بود را گرفتم و پایین تر شروع 

 . نوشتن تاریخ کردیم
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خندید. با خوردن قطرات باران به دستم متوجه شدم، سیلی در بهار با ذوق همراهی ام می کرد و ذوق زده می 

 .راه است

اما چه بهتر از این؟! باید سیلی می آمد و عشقی که بینِ من و رها بود را جمع می کرد و به یک باره پخش 

 .به هم برسند  می کرد، تا باهمین انرژی عشق، تمامی عشاق

 :زده گفتکم کم قطرات باران به حدی رسید که رها ذوق 

 !فکر کنم سیل بیاد_

لبخندی زدم و به سمتش برگشتم. رها به رو به رویش زل زده بود. متعجب رد نگاهش را گرفتم با دیدنِ 

مردمی که در حال دویدن در این باران بودند و هرکس یک چتر برایِ خودش درست می کرد، خنده ام گرفت. 

را... و خالصه هرکس به نوبه یِ خود سعی داشت از یکی کیف را چتر خودش کرده بود، یکی دست هایش 

 .خیس شدنش جلوگیری کند

 .در همین فکر ها بودم که یکهو دستی رویِ دستم قرار گرفت و شروع کرد به کشیدنم

 .متعجب به رهایی که مرا به همراه خود می برد، زل زدم

به سمتِ رها  ر فکرِ فرار خودش بود. کمی بعد، وسطِ میدان نگهم داشت. فوری به اطراف نگاه کردم. هرکس د

 .با لبخندش رو به رو شدم برگشتم که 

 :باهمان حالت خواستم سؤال بپرسم که رها اجازه نداد و خودش گفت

 !گوشات رو بگیر_

 :این بار متعجب از دفعات قبلی گفتم

 ...چرا؟ چ_

 .رها لبخندی کج زد و همان جمله را تکرار کرد

طور به رها زل زده بودم که یکهو رها به سمتِ گوشم آمد و چیزی گفت.  رفتم. همانبه ناچار گوش هایم را گ

متعجب از این که حتی نتوانستم زمزمه ای از حرفش را بشنوم، دست هایم را از رویِ گوشم برداشتم و حق به 

 :جانب گفتم

 !من نشنیدم_

 :و گفت رها همان لبخندِ کجش را تکرار کرد 

 ...این به اون در_
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 :ی گفتم. کم کم لبخندی زدم و گفتم"آهان"یادآوری دفعه قبل  با

 چی گفتی؟_

 :رها لبخندی زد و گفت

 .چون زمزمه وار گفتم نفهمیدی.وارد کتاب خونه که شدیم، بهت می گم_

خواستم اعتراض کنم که صدایی باعث شد هردویمان به سمتِ او برگردیم. با دیدنِ عمو جاوید، لبخندی از سرِ 

لتنگی بر رویِ لبم نشست. به سمتش رفتم و در آغوشش گرفتم. عمو جاوید بعد از احوال پرسی، ذوق و د

 :بدون هیچ درنگی گفت

 باالخره به هم رسیدید؟_

خیال  بی قدر دوست داشتم این لپ هایِ قرمز شده از رویِ خجالتش را!  رها لپ هایش قرمز شد. آخ که چه

ای گفتم. عمو جاوید خندید و سری تکان داد. بعد "بله"د برگشتم و خیره شدن به او شدم به سمتِ عمو جاوی

به رها اشاره کردم که برویم. رها که متوجه شد سرش  از تعارف، داخل رفتیم و بعد یک ساعت خوش و بش، 

 :تکان داد و بلند شد. عمو جاوید هم بلند شد و گفت

 !زوده_

 :رها سری تکان داد و گفت

 .آخه دیرمون شده_

 :ادامه دادفوری 

 این برگه هاتون برایِ آخرین بار استفاده کنم؟ می شه از _

 :عمو جاوید خندید و سری تکان داد. رها به سمتم برگشت و گفت

 !بیا تا بهت بگم چی گفتم_

 . کنجکاو بدون هیچ حرفی به سمتش رفتم

با دقت  اغذ هایِ دیگر افزود. بهار بعد از برداشتن برگه شروع کرد به نوشتن چیزهایی و کمی بعد، آن را به ک

 :نوشته هایِ رویِ کاغذ شروع کردم به خواندن 

 !دوستت دارم، دیگه هیچ وقت رهام نکن_
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 .با ذوق به سمتش برگشتم لبخندی زدم... لبخندی زد

 :چشمکی زدم و رها با ذوق خندید. یکهو یک صدا شروع کردیم به گفتنِ جمله یِ همیشگیمون

 دستم را رها نکن"_

 رها شوم

 چاره می شوم بی

 چاره شوم بی

 زندگی ام سخت می شود

 !در زندگی تویی  چون تنها چاره ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...انتظار

 من همیشه منتظر بودم

 بی هیچ چشم داشتی

 !امید، خالی از ناامیدی پر از

 گاه دیوانگی بی حد و مرز است،
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 !من بی حد و مرز دیوانه اش بودم

 .جان خریده بودمهمیشه انتظار را به 

 ...و باالخره آمد 

 !سرشار از زندگی

 او که آمد،

 !یادم افتاد که باید نفس بکشم

 آخر او دقیقاً از آن دلبر هایی بود که دوست داشتنش اشتباه محض است

 !او را فقط و فقط باید نفس می کشیدی

 .و من هر لحظه از زنگی،اورا نفس کشیدم

 ...بعد از آمدنش

 نه بعد از آمدنش بت پرست شدمآخ که منِ دیوا

 !او شده بود بتِ من

 ...مرداب بود چشمان دلربایش

 تا به خودم می آمدم،غرقش بودم

 حاال هی دست و پا بزن،

 چشمانش؟ مگر می شد نجات پیدا کرد از دریای

 ...من البه الی موهای لخت و دلبرش جان می دادم هرروز

 مگر می شد دل کند از حسِ نابِ موهایش؟

 کمی که گذشت،

 .کم کمَک انگار جای پایش محکم تر شد

 !غم که داشت،هقم می گرفت برای مردمک لرزان مردابش
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 !لبخند که می زد،خنده های از تهِ دلم را کسی جلودار نبود؛آخر جانانم لبخند زده بود

 کمی که گذشت،

 من شدم معتادِ وجودش،

 !و او شد دلیل ِ نفس کشیدنِ منِ دیوانه

 حتاجِ حضورش،من شدم م

 !...و او شد بهانه ی زندگی کردنِ منِ ویرانه

  

 پایان

1398/2/23 
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