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 فصل اول

 

 يو اب بايدر اعماق چشمان ز. بود و به حركات خونسردانه برادرانش زل زده بود ستادهيا واريبه ظاهر آرام كنار د يبهار با چهره ا

 ريبود با د ديروز حضورش در مدرسه جد نيخواست آن روز كه اول يدلش نم. زد يبه مدرسه موج م دنيرس ريد ياش نگران

 .اردازخود به جا بگذ يخاطره بد دنيرس

 يبهرام با مادر صحبت م. مشغول كار خود بود كيگرفته بودند و هر  دهياو را ناد يگشيهم يبهنام وبهرام با همان خونسرد يول

 .ديمال يكفش م يرا رو عيكرد و بهنام سوت زنان واكس ما

 هيچه حرف مهم نيآخه ا. شد رميتو رو خدا داداش بهرام د ".دلش به التماس افتاد يبه ساعتش انداخت و تو ينا آرام نگاه بهار

 يحرفها را با صدا نيخواست تمام ا يچقدر دلش م. ديلبش را به دندان گز ".وقت صبح نيا نميا يد يكشش م نقدريا يكه دار

كم اعتراض  يليخ. باشد ميگرفته بود تسل ادي شهيهم يول. دانست چرا ينم. تواند يكهنم دانستيخودش هم م يبزند ول اديبلند فر

 .ديرس ينم ييبه جا بايكرد و ان هم تقر يم

 يفرزند اخر خانواده بود و به اصطالح ته تغار.متفاوت باشد طشيشرا نقدريا ديشده بود فكر كرد چرا با رهيكه به آنها خ همانطور

 هيتك ".االن زنگ خورده گهينداره د دهيفا "به ساعتش نگاه كرد يديداد و با ناام رونيب نهياز س يآه. بود هيدر سا شهيپس چرا هم

كرد باز هم به خودش و  يكه با نوك كفش چند برگ زرد را جابه جا م يانداخت درحال نيسرش را پائ وداد  وارياش را به د

 .خانواده اش فكر كرد

بچه  گريامدن خاله ستاره اش د ايمادربزرگش بعد از به دن. خواهر داشت كيفرزند بزرگ خانواده بود به جز خودش تنها  مادرش

به فرزندانش منتقل كرده بود خاله اش كه دو سال از مادرش  يرا هم به گونه ا بيعج ينوع باردار نيهر چه بود ا. دار نشده بود

 .كوچكتر بود هرگز بچه دار نشد

شوهر خاله اش به واقع عاشق خاله اش بود  يول. كرده بود شيرها شيچهره اش نبود شوهرش مدتها پ رينظ يب ييباياگر ز ديشا

 .اش راه بدهد يرا به زندگ يگريزن د يحت ايمادرش حاضر نشد دست از او بكشد  يبا وجود تالشها يو حت

و پنج  يس يپدر بهار كه مرد يفقط پانزده سال داشت به همسر يوقتبهار  ما،مادريس.بود بيعج يداستان مادرش هم به گونه ا اما
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 .خواهر و دو برادر بزرگتر از خودش داشت كيفرزند خانواده اش بود  نيمسعود راد پدر بهار آخر.ساله بود در امده بود

ماجرا او را  نياز دست داده بود و ا يجوان نيبه او داشت را در سن يسال از او بزرگتر بود و عالقه خاص كيكه تنها  يبرادر يول

 .تن به ازدواج دهد ريد نقدريماجرا باعث شده بود ا نيافسرده كرده بودوهم

 ايشده بودند به دن ديكه مادر و پدرش از بچه دار شدن ناام يفرزندشان كه خواهر بزرگ بهار بود بعد از چهار سال و در حال نياول

آنها كه با به .خانواده شوهر را كم كند يها هيو كنا شياز ن يبود و توانسته بود اندك دهيآنها بخش يبه زندگ يتازه ا ديبهناز ام. امد

 .امد ايچهار سال به دن يكه با فاصله زمان يفرزند. بودند يصبرانه در انتظار فرزند بعد يشده بود ب دواريام نازامدن به ايدن

و با اضافه شدن بهنام به ان جمع بعد از دو . كردند ياحساس نم يكمبو چينها هشد و ا ليخانواده تكم يامدن بهرام شاد ايبه دن با

 .سپردند يسال خاطره تلخ بچه دار نشدن را به دست فراموش

او هم به سرنوشت مادرش دچار شده  نكهينشد همه به تصور ا مايمجدد س ياز باردار ياز تولد بهنام گذشت و خبر يپنج سال يوقت

 .بهناز هفده ساله بود كه به خانه شوهر رفت. اوردندين انياز بچه دار شدن به م يگرحرفيد

خانم مدام به  مايس. نبود ياز بچه خبر يسال از ازدواج او گذشته بود ول كي. ديكش يخانم خوشحال انتظار نوه اش را م مايس

كرده است  ايمه شيرا برا زيخدا همه چ ياز مدت بعد يسرنوشت را داشته ول نيداد كه خودش هم در ابتدا هم يم يدخترش دلدار

 .آرام كردن او داشت رد يكننده سع دواريام يو با حرفها

 جهيمراجعه او به دكتر هم نت.و حالت تهوع جهيسرگ. ديشد يافت فشارها.خانم شروع شد مايس بيعج يزمان بود كه ناراحت نيهم

ماه از آغاز  كيبعد از گذشت  يول. دادند ياز بچه دار نشدن بهناز ربط م يناش يعصب يحالت ها را به فشارها نينداشت و همه ا

 .شد شخصم يماريمرموز علت ب يماريب نيا

بعد از . شود حامله شده بود يبچه دار نم گريكردند او د يفكر م ليكه همه فام يدر حال يو هفت سالگ يخانم در سن س مايس بله

 .ديكش يدخترش هم خجالت م يخانم از رو مايس.كرد مثل بمب صدا ليفام يخبر تو.دوازده سال

 يلبش نقش بست چون ف يرو يبهار لبخند تلخ ".تابوت برا خودم درست كردم يزنگوله پا ":گفت يهمسرش با خنده م يول

 .تابوت بود يالواقع او زنگوله پا

خاطره  چيدر واقع او ه. در گذشت يقلبنداشت كه پدرش كه شصت سال را رد كرده بود بر اثر سكته  شتريهنوز سه سال ب چون
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 .ستيهم دلچسب ن اديبا او ز نيريكرد برخورد سا ياحساس م يخودش از كودك.از پدرش نداشت يروشن

 يبهار را نداشت چون هر روز به خاطر او از خانواده شوهر متلك م دنيچشم د. داشت اديخواهرش فقط چهره اخمالود او را به  از

 .ستيگرفت انگار كه ن يم دهياو را ناد شهينداشت در واقع هم يبه او كار اديبهرام ز.بچه او بود يكه جا يخواهر. ديشن

كرد و هنوز بعد از گذشت شانزده سال هنوز  يم حيو ازار او تفر تيبود كه با اذ ياو عروسك جاندار يامان از بهنام كه بهار برا و

از ان  گريد. كرد رييتغ شير بهناز بعد از ده سال به نعمت تولد دو فرزند دوقلوخوشبختانه رفتا. از ان به جا مانده بود يهم اثرات

 .نام گرفته بودند مايكه ندا و ن ينيريش يخاله دو قلوها. بهار ده ساله خاله شده بود. نبود ياز احساس خبر يالسرد و خ ينگاه ها

 .انها تنگ شده يلحظه احساس كرد چقدر دلش برا كي.لبش نشست يرو يپنج ساله خواهرش لبخند يدو قلوها اديبا  بهار

تنها بودن وجود  يبرا يليدال شهيهم.داشت يكوتاه يبرد چون خودش كودك يبا انها لذت م يانها بودو از باز يگونه او هم باز به

خون به  يدوباره كدونم  يبهار برو صدا نكن بهناز عصابش خرابه نم"،".كن داداشت درس داره يبهار برو تو اتاقت باز". داشت

زود بزرگ شد چون همه او را با خواهر و  يلياو خ. "سرو صدا كن يب يباز هيبهرام كنكور داره  يمفه يبهار مگه نم" ".دلش كرده

نداشت چون سن و سالش باال رفته  يانگار مادرش هم حوصله بچه دار.كردند كه سالها از او بزرگتر بودند يم سهيبرادرش مقا

 .بود

 :بهنام لبخند به لب گفت.ديكش رونيشجره نامه خانواده اش ب انيشانه اش خورد او را از م يكه رو يممحك دست

 ".يتو فكر باش نمينب"

 

خودش را به  يبلند يبهرام با گامها. ريروز اول و ربع ساعت تاخ.افتضاح بود. به ساعتش انداخت يزد و نگاه يلبخند دلخور بهار

 :گفت يشگيبا همان اخم هم در خانه رساند و رو به بهار

 ".شد رتيد گهيزود باش د"

كه به چهره مبهوت خواهر  يبهنام در حال.ساعت معطل كرده بود ميانگار بهار بود كه او را ن. بهار را با بهت به جا گذاشت و

 :او را به طرف در هول داد و گفت ديخند يم شيبايز

 ".يشيم ريغصه نخور كوچولو پ"
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 .:بهرام دوباره سفارشات را از سر گرفته بود.دلخور بود به حرف برادرش لبخند زد نكهيبا ا بهار

 ".نداشته باشه يكه جلف باز ايب يكيبا .ميندار ابونيهر و كر تو خ.خونه يريمثل بچه آدم صاف م.نيپائ ياندار يبهار سرت و م"

 :كرد گفت يكه به مقنعه بهار اشاره م يدر حال و

 ".تر نيكم بكش پائ هياونم "

مقنعه  ريهم در ز شيكه ابروها يتا حد ديمقنعه اش را جلو كش ينبوده از سر ناچار رونيهم ب شيشاخ از موها كي يحت نكهيا با

 :گفت يبهار انداخت و با ناخوشنود يبه سر تاپا يبهرام نگاه. پنهان شد

 ".كم تنگه هيمانتو  نيا يكن يفكر نم"

به  ينگاه مستاصل.نبود يشماره بزرگتر گرفته بود و او هنوز راض كيرا به خاطر بهرام  شيمانتو.بهار به شماره افتاده بود نفس

 :گفت يبهنام كه انگار حرف بهار را از نگاهش خواند با لحن شوخ. بهنام انداخت

 ".فكر كنم منم با بهار توش جا شم يگشاد نيمانتو به ا گهيداداش بسه د"

 :بهرام كالفه گفت يول.لب بهار شكل گرفت يرو يندلبخ

 ".شد ريد ميبر.يزيخواد مزه بر يخوب نم يليخ"

 :دلش گفت يتو بهار

 ".چه عجب"

به  يراحت شده بود نگاه الشيبهرام كه از رفتن بهار خ.به بهار زد و با نگاه او را بدرقه كرد تا به مدرسه پا گذاشت يچشمك بهنام

 :بهنام انداخت وگفت

 "بگم؟ يآخه من به تو چ"

 :به برادرش انداخت و گفت ينگاه متعجب بهنام

 "شده؟ يمگه چ"

 :داد و گفت رونينفس صدا دارش را ب بهرام

 ".يبه نفهم يخودت رو زد اي يفهم يتو نم ايبهنام "
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 :همچنان متعجب بود بهرام ادامه داد بهنام

 "؟يبه بهار با دقت نگاه كرد چيه"

 :از جانب او باشد ادامه داد يمنتظر پاسخ نكهيبدون ا و

ساله به نظر  جدهيه يمثل دخترا ياالن شونزده سالشه ول.بهار بزرگ شده.ستياون دختر بچه هفت هشت ساله ن گهيبهار د"

 ".اديم

 :گفت ديبا ترد بهنام

 "خب؟"

 :كه به راه افتاده بود گفت يدرحال بهرام

 يعني نيا.كنن ياز خونه همه چطور به بهار نگاه م رونيب اي يخانوادگ يتمام جمعها يتو يفهم يداره نم يبهنام بهار چهره متفاوت"

خوام براش درد سر  ينم.من به خاطر خودشه يها  يريسخت گ نيتمام ا يفهم يم.كنهيجلب توجه م شيخداداد يبايز يعني يچ

 "درست بشه

 :به برادرش انداخت و گفت ينگاه نارض بهنام

 :بهرام با اعتراض گفت "شه؟ يسرم نم يچيهستم و ه يرتيغ يمن ادم ب يعنيدست شما درد نكنه داداش "

 ".نكن عيمنو ضا ينجوريكنم ا يم يريدارم به ظاهر بهار سخت گ يوقت نهيمنظور من ا.گفتم نويا يمن ك"

 .نگفت يزيپا دارد كوتاه امد و چ كيدانست مرغش  يشناخت و م يكه برادرش را خوب م بهنام

 يسكوت محض تو.سالن رفت يانداخت و به طرف در ورود اطيبه ح يا بانهيمدرسه پا گذاشت نگاه غر اطيبا سرعت به ح بهار

هنوز مردد بود كه . به شماره كالسها انداخت ينگاه جيگ. است لياحساس كرد مدرسه تعط يكه لحظه ا يسال حاكم بود به گونه ا

 :او را ترساند ييصدا

 "خانم؟ يستيشما چرا سر كالس ن "

 يبود و با چشمان نافذش او را برانداز م ستادهيكوتاه تر از بهار مقابلش ا بايكوتاه تقر يبا قد يسال انيزن م. رو برگرداند بهار

 :م كردآب دهانش را فرو خورد و سال يبهار به سخت.هنگام معلوم بود ناظم مدرسه است يحضور ب نياز نوع نگاهش و از ا.كرد
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 ".سالم خانم"

 :ديبهار را برانداز كرد پرس يخوب سر تاپا نكهيخانم ناظم بعد از ا.تكان سر جوابش را گرفت با

 "؟يديدانش اموز جد"

 "بله خانم"

كه برادر .ديتوانست بگو يچه م.نداشت يبهانه منطق چيكرده بود و ه ريد.كامال واضح بود اميپ.به ساعتش انداخت يناظم نگاه خانم

 يصدا.فكر مزاحمت به سرش نزد يناكرده كس يياو را اسكورت كند تا خدا يمدت يبرا ديمحله جد يخواهد تو يتعصبش مم

 .ديرون كشيخانم ناظم دوباره او را از افكارش ب

 ه؟يشماره كالست چ"

 102اول  -

 :ناظم گفت.بهار به دنبالش روان شد.سالن رفت يحرف به سمت انتها چيه يناظم ب خانم

 .نهيكامل قوان يعلتش هم اجرا.منطقه اس نيا يها نياز بهتر يكيمدرسه  نيا -

 :متوقف شده بد ادامه داد 102كه پشت در كالس  يدر حال و

 .باشه رتيتاخ نياخر نيپس مواظب رفتار و حركاتت باش و ا -

 يقرار م يديجد تيكه در موقع شهيمثل همبهار .به در زد و بالفاصله وارد شد يضربه آرام.پاسخ دادن نداد يبه بهار برا يفرصت و

 :خانم ناظم رو به معلم كرد و گفت.وارد كالس شد يبه آرام.چه كند ديدانست با يو نم ديتپ يم عيقلبش سر.گرفت، دسپاچه شد

 .هستن ديشاگرد جد شونيا يخانم مهدو -

 :بهار انداخت و با لبخند گفت يبايبه چهره ز ينگاه.ديباال كش ياش را با دو انگشت كم يگچ مهين ينهايآست يمهدو خانم

 .تو ايب يخوش امد -

 .ممنون -

 يكالس سرك م ياز انتها يعده ا.چهره بهار ثابت مانده بود يبه طرف كالس انداخت نگاه كنجكاو بچه ها رو ينگاه

و  ديتخته كوب يبا گج رو يدوناظم كه از كالس خارج شد خانم مه.زمزمه و پچپچه نظم كالس را به هم زده بود يصدا.دنديكش
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 :گفت

 چه خبره؟ -

 :رو به بهار گفت و

 .اريخودت از سالن ب يبرا يصندل هيفردا .بهيغا يامروز علو.نيهست بش يخال يجا هيسوم  فيبرو رد -

 .به طرف آن رفت يخال يصندل دنيگشت و با د يخال يسوم دنبال جا فيرد يتو بهار

توجه همه را جلب كرده از  شيبايكه ز ديشاگرد جد نيهمه كنجكاو بودند بدانند ا.رج نشداز كالس خا يكس بايتقر حيتفر زنگ

 .كجا امده

 . كه خورد بهار با عجله از كالس خارج شد زنگ

 :بلند نكند گفت اديرا ز شيكرد صدا يم يكه سع يصادق زد و در حال يبه پهلو يخانم لگد آرام زهره

 .الاقل پا شو برو تو اتاق بخواب.يتن لشت رو از وسط هال جمع كن يخوا يصادق لنگه ظهره نم -

 :و گفت ديسرش كش يزد و غرغر كنان پتو را رو يغلط صادق

 اه.برو رختتو بشور.به جون من يافتاد يكار شد يدوباره ب هيچ -

 :گفت يشتريبار با تحكم ب نيو ا دياو كش يو پتو را از رو امديخانم كوتاه ن زهره

وبال من بدبخت  يخوا يم يتا ك يكار هي يبلند شو برو پ.يهار شد ينون مفت خورد.خودمه ريو پسره لند هور تقصبلند ش -

 .افتهيكم مونده بود آفا زندانم ب نميهم. ارنيرو برم ب اتيخبر گد كار يه. خفت بكشم يتا ك. يباش

 :نشست و گفت تيباعصبان صادق

 .نق و نوقت به راست يشده دوباره سر صبح يچ -

 :و گفت دياش كش كدانهيبه سر پسر  يدست نيوارد شود بنابرا يخانم خواست از در مهربان زهره

الواتت رو هم خط  يدور اون دوستا گهيد. يكرد دايخداخواست و امروز كار پ ديشا رونيبسم اهللا بگو از خونه برو ب هيپاش و  -

 .شهيم ريد گهيداره د.تيسر زندگ يكنم بر دايدختر خوب برات پ هيدم كه  يمنم قول م ديدستت به دهنت كه رس. بكش

 :زد و گفت يپوزخند صادق
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 .هيخبر ؟يمهربون شد يليامروز خ هيچ -

 :گفت يبا لحن زننده ا و

 ؟يما رو دك كن يخوا يم يكرد داينكنه واسه خودت شوور پ -

 :از جا بلند شد و گفت يبه صورتش زد و به سخت يخانم چنگ زهره

 .زبون تلخت نيخدا ازت نگذره بچه با ا -

 :رفت گفت يم رونيكه لنگ لنگان از اتاق ب يدر حال و

كاش آرزو . يداد يكه بهم بچه نم ادياز آب درب يقراره بچه من چ يدونست يكردم تو كارت دخالت كردم تو م يچه غلط ايخدا -

 .مرگ نكنم يصدبار آرزو يتاروز يداد يبهم نم نميبه دل مونده بودم و ا

هر چه كرد خواب به چشمش  يول.ديو خواب ديسرش كش يدوباره پتو را رو.مادرش عادت داشت يآه ناله ها دنيكه به شن صادق

. به ساعت انداخت ينگاه.خسته شده بود ينكبت يزندگ نيخودش هم از ا.با حرص پتو را كنار زد و از رختخواب جدا شد.امدين

انداخت وارد آشپزخانه شد و  يشانه اش م يكه حوله را رو يدر حال قهيچند دق دبع.رفت ييگذشته بود به طرف دستشودوازده 

 :ديپرس

 .نهار آماده اس -

 :به پسرش انداخت و گفت يخانم نگاه سرسر زهره

 .يكنياز مادر بدبختت م ياديخوبه بابت شكمت هم كه شده  -

 :كالفه گفت صادق

 .بميتو روخدا دوباره شروع نكن به ننه من غر. نه اس ايسوال كردم جوابش آره  هي -

 :لب گفت ريداد و ز رونيب نهياز س يخانم آه سوزناك زهر

 ..جور شده نيبچه چرا ا نيدونم ا ينم. لقمه حروم تو سفره ما گذاشت نه من گردن شسكته امرزينه اون خدا ب. دونم ينم -

 .صادق پهن كرد يسفره را برا.كرد يتغفار ماس رلبيكه ز يدر حال و

 يكه تمام ييها هيحرفها و گال.مادرش را نداشت ينق نق ها دنيحوصله شن. طاقتش تمام شد گرينهارش را كه خورد د صادق
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 .زد يپوزخند.نبود يكس.به سر كوچه انداخت ينگاه.گذشته بود كيساعت از .زد رونيو از خانه ب ديلباس پوش.نداشت

و چهارتا چشم هم  دنيگوشه چپ هيحتما .خوره يدخترانه م رستانيزنگ دب گهياالن د.رفتن يمعلومه كدوم گور.خاك تو سرتون -

 .زدن ديغرض كردن به د

شلوارش  يزانو يرو بياز ج يگاريس. زد واريپا را به د كي واريكنار د هيسا يبرق كنار كوچه رفت و تو ريبه طرف ت ميمستق

كه .بود دهيرس مهيبه ن گارشيس.نداشت يآنچنان يهوا سرد يگذشته بود ول زيدو ماه از پائ نكهيبا ا.و مشغول شد ديكش رونيب

 يچون تمام زنان باال. شناخت ياو را نم.دقت كرد. آمد يبلند به طرف او م بايبا ان قد تقر اربه.ماند رهيكوچه خ ينگاهش به انتها

كه ان را با پنجه پا خاموش  يانداخت و در حال نيرا به زم گارشيس.دختر تازه وارد بود نيا.شناخت يم يده سال محله را به خوب

 دنيد يشد صادق برا يتر م كيهر چه نزد.آرام و با وقار بود تشراه رف.چهره بهار برنداشت يكرد نگاه مشتاقش را از رو يم

را  شيباينگاه ز.نديصورت او را بب يتمام اجزا يه راحتتوانست ب يبود كه صادق م يحاال در فاصله ا.شد يچهره اش مشتاق تر م

بلند تاب دارش پنهان شده  يهامژه  ريو ز ديدرخش ياز آسمان م كهياش مثل دو ت ييايچشمان در.دوخته بود نيمحجوبانه به زم

توانست  يصورتش داده بود كه صادق نم ديبه پوست سف ييبايكوچك و سرخش چنان ز يو لبها شيكوچك و سرباال ينيب.بودند

صادق عبورش را درست مثل گذر .بود گذشت دهيچسب واريبه د يبهار بدون توجه به او كه همچون مجسمه ا. چشم ار او بردارد

صادق .نبود باياز آن فرشته ز يبه اطراف انداخت خبر يصادق نگاه.به خود آمد كه او رفته بود يحس كرد و وقت يبهار مينس

 :با خودش گفت.نبود يكوچه نگاه كرد كس يهوت به ابتداو انتهامب

 .گرمازده شدم سادمياز بس تو آفتاب وا ديشا.ايبود با رو تيواقع -

دلش به تپش افتاد و سواالت به ذهنش هجوم .بوده ايرو كيتنها  دهيكه او د يرينظ يب يتوانست باور كند آن تابلو ينم يول

 .اوردند

كنم؟  داشي؟ چطور پ يمحل نباشه چ نيبودمش؟ اگه مال ا دهيمحله اس؟ پس چرا من تا حاال ند ني؟ مال همبود يفرشته ك نيا -

 رم؟يسراغشو بگ ياز ك

اما .كرد يم دايهر طور شده او را پ ديبا.بود مرور كند دهيبار آن چه را كه د نيصدم يداشت برا يوار او را وام وانهيد يحس

صادق .كرد يپس هر روز همان ساعت از آنجا عبور م. خوشحال شد.دهيآمد كه او را با روپوش مدرسه د ادشيناگهان .چطور
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 . تكان داد يآمدند دست يكه از دور م نشدوستا يزد و برا تياز رضا يحاك يلبخند

اعتنا از كنار او  يب يولخودش احساس كرده بود  يصادق را به رو يگرچه نگاه ها.به در خانه انداخت و وارد شد ديخسته كل بهار

وارد خانه كه شد بلند سالم .نخواهد شناخت ندياو را بب گريبار د كيبود مطمئن بود اگر  دهياصال چهره او را هم ند يحت.گذشته بود

 :جواب او را داد و گفت زخانهخانم از آشپ مايس.كرد

 .انيكمك كن االن كه بهرام و بهنام ب ايب زود

 :گفت يتيخانم با نارضا مايس.به آشپز خانه رفت يوقت.اسش را عوض كردبه اتاق رفت و لب بهار

 .تنگه زشته جلو برادرات نيچند بار بگم ا.يديشلوار را پوش نيكه ا دوباره

 :ديحوصله نال يب بهار

 .محرم يعنيبرادر . نيدست بردار نيخوا يم يتو رو خدا ك مامان

 :و نگاه نافذش را به چشمان بهار دوخت و گفت ديخانم دست از كار كش مايس

بهرام  يدون يبپوش موهاتم جمع كن م گهيد زيچ هيبرو .كنه تيرو رعا زهايچ يسر هيخودش  ديآدم با يول.محرم يعنيبرادر  بله

 .باشه ختهيدور و اطراف مو ر ادي يخوشش نم اديز

اطراف  ييآبشار طال كيبلندش انداخت كه مثل  يبه موها ينگاه.شلوارش را عوض كرد.گرفته به اتاقش برگشت يبا چهره ا بهار

دوست  يليرا خ شيموها.صورتش را پر كرده بودند، شانه ها و كمرش را پوشانده بودند و از باسنش هم رد شده بودند

خواست بعد از  يدلش م.زد شيبه موها يش را جمع كرد و گل سر را به سختيموها يبا دلخور.باز بودند يمخصوصا وقت.داشت

 .شد يطبق دستور مامان نم يمقنعه جمع بوده آنها را باز بگذارد ول ريز شيچند ساعت كه موها

اخالق بهرام  نيا.مردان خانه آمدند يعني نيا.خورد اطيكه به در ح ديزنگ خانه و به دنبالش كل يصدا.آمد رونياتاق كه ب از

 :بهار با خودش گفت. نباشد يمناسبنا طيدر شرا يزد تا كس يقبل از ورود زنگ م.بود

اتاق  يتو ديرو با رميز يلباسها. كه حتما تا غوزك پا باشه يدامن درصورت.تاپ و شلوارك كه ممنوعه.نامناسب طيشرا كدوم

 .نامناسب طيمثال كدوم شرا. سر كنم يروسر ديبا اطيح يتو.خشك كنم

 :ديكش رونيخانم بهار را از افكارش ب مايس يصدا
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 .كمك كن ايخشكت زده ب چرا

 :لبخند زد و سالم كرد شيبهرام كه وارد شد بهار به رو.سالن پهن كرد يسفره را از مادرش گرفت و آن را تو بهار

 .داداش سالم

 نيخانم با قشنگتر مايس.پشت سرش بهنام هم وارد شد.گذاشت يجاكفش يرا تو شيدر جواب بهار زد و كفشها يهم لبخند بهرام

 .به استقابال پسرانش رفتلبخند خود 

 .كرده برو زود لباست رو عوض كن يچه عرق.رو بده به من فتيك. مامان جان نينباش خسته

رنجاند كه چرا مادرش او را هم مثل  يبهار را م شهيهم نيبا استقبال از بهار فرق داشت و ا شهيخانم از پسرانش هم مايس استقبال

بهار متفكر از كنار بهنام عبور كرد كه بهنام دست دراز كرد و گل سر او را .گذاشت يق مآنها فر نيچرا ب.برادرانش دوست ندارد

 :گفت ديخند يكه م يبهنام در حال. ختندير شيشانه ها يآبشار مواج به رو كي ثلم شيموها.كند شياز موها

 .يسالم نكرد نكهيبه خاطر ا نميا

 :ديآرام بهرام را شن يصدا.با حرص گل سر را از بهنام گرفت و به طرف اتاقش رفت بهار

 ؟يگذار يسر به سرش م نقدريا چرا

 :بهنام اليخ يب يصدا و

 .كنه تشياذ ادي يجوره كه آدم خوشش م هياش  افهيق.كنم چكار

 

او .دوست داشت يگريبهرام را جور د.كنار بهرام نشست شهيمثل هم.را جمع كرد و برگشت شيموها يدوباره با بدبخت بهار

جمله كه از  نيمثل هم يكوچك يجمله ها يگاه يداد ول يكم محبتش را به بهار نشان م يليگرچه خ.پدارنه داشت يحالت شيبرا

كار خودش هم  نيبا ا. كرد يتوانست به او محبت م يتا م شهيهم.كرد يمطمئن م ودشاو را از محبت بهرام به خ ديشن يدهان او م

پاسخ  يكوتاه يبهار هم با جواب ها.نه ايآشنا شده است  يبا كس نكهيو از ا ديبهرام از مدرسه پرس. داشت ياحساس بهتر

 .برادرش را داد

 :خانم رو به بهرام گفت مايكه جمع شد س سفره
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تا برسم شب  ادهيدنبالم راه ز ايسر شب ب.ت كردههاش سفره داره من رو هم دعو هياز همسا يكيرم خونه بهناز  يدارم م عصر

 .شهيم

 .تونم يمن كار دارم نم يول

 :خانم اخم كرد و گفت مايس

 .اريبهونه ب يكار ازت خواستم ه كي حاال

كرد نگاه  يوارد شد و به چهره دلخور مادرش كه داشت سالن را ترك م يچا ينيبهار با س.با حالت قهر بلند شد و رفت بعد

 :ديرا مقابلش گذاشت و پرس ينيس.هم بود يبهرام هم تو يهااخم.كرد

 چش بود؟ مامان

 :و گفت دياز آن چش يرا برداشت و كم ياستكان چا بهرام

 .كرد قهر

 :با لبخند گفت بهار

 ؟يبهش گفت يچ مگه

 :كرد گفت يرا مزه مزه م شيكه چا يدر حال بهرام

 .گفتم وقت ندارم شب برم دنبالش يچيه

 :شانه باال انداخت و گفت بهار

 .چشم يگ يچرا از اول نم يد يكه آخرش به حرفش گوش م تو

 :و گفت ديكوب ينيس ياستكان را تو بهرام

 :گفت ينيو با اشاره به س. يكن يم يزبون دراز يليخ ييوقتها كي

 .آب حوض ايبود  ييچا نيا

 :بلند كرد و گفت يرا كم شيخواست خانه را ترك كند صدا يم يوقت.بلند شد و به اتاقش رفت و

 .دنبالت اميشب م مامان
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 :به بدرقه پسرش آمد و گفت يخانم با خوشحال مايس

 .شون رو بزن ييروبه رو هيدرد نكنه اگه خونه بهناز نبودم زنگ همسا دستت

 .تكان داد و رفت يسر بهرام

خانم چادرش را سر كرد  مايس.سالن پهن كرده بود و مشغول بود يرا تو شيبهار كتابها.و آماده رفتن بود دهيخانم لباس پوش مايس

 :و رو به بهار گفت

 .اميب ريدرست كن ممكنه من د يزيچ هي شام

بعد . ديرس شيبهار اول به درسها.مرتب كرد و رفت نهيآ يخانم چادرش را تو مايس.به مادرش انداخت وسر تكان داد ينگاه بهار

هنوز تا شام راه . كالفه شد يكاريبه گلها آب داد و بعد از ب. ظرفها را شست. رفت و آنها را اتو زدبهنام و بهرام  يراهنهايسراغ پ

هشت  كيساعت نزد. غذا را كه خاموش كرد ريز.شام شد هيآشپزخانه رفت و آرام آرام مشغول ته يتوحال  نيبود با ا ياديز

آشپزخانه مشغول  يدوباره خودش را تو. گذاشت يهمه تنها نم نيمادرش هرگز او را ا.شده بود كيبود كه تار يهوا دوساعت.بود

 يهمانطور كه مشغول بود صدا.ختيسبد ر يشست و تو يسبز يرمقدا. بشقاب ها را آماده كرد. ديچيسفره پ ينانها را تو. كرد

بعد در سالن با شدت باز و  ديشن اطياز ح يتند يگامها يصدا. با سرعت از آشپزخانه خارج شد ديبر هم خوردن در خانه را شن

بعد از چند . ديآن بهار از جا پر يكه از صدا ديبدون توجه به بهار به طرف اتاق رفت و در را محكم به هم كوب.شد و بهرام وارد شد

 :گرفته بود بهار سالم كرد يمتفكر افهيبهنام هم ق. پكر بود يمادرش حساب.لحظه مادرش و بهنام وارد شدند

 سالم

 :جواب داد و بهنام با لبخند گفت يحال يا بخانم ب مايس

 .در راهه يديكنم طوفان شد فكر

 :ديپرس يشده بود به آرام جيگ بهار

 شده؟ يچ

 :كه بهرام هم بتواند بشنود گفت ييو صدا يخانم با دلخور مايس

 .آقا داداشت بپرس از
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 :گفت اديبود تا منفجر شود در را باز كرد و با فر يكه انگار منتظر جرقه ا بهرام

 .نيدر خونه مردم مسخره كن نيمن و كشوند كارهيخوام  يمن زن نم.رفتار نكن ينجوريصد بار گفتم با من ا مامان

 :خانم حق به جانب گفت مايس

 .نيهم. نيگفتم بب. رشياالن بگ ايمگه من گفتم ب حاال

 :و گفت ديكش شيموها يتو يكالفه دست بهرام

 .گم يدم مبار گفتم من اگه زن بخوام خو صد

 :كرد گفت يرا بلند تر م شيكه صدا يدر حال بعد

در  دهيترش يدخترا گهيد نيبه بهنازم بگ. رميگ يتا آخر عمر زن نم گهيد نيريها بگ كهيت نيبرام از ا گهيبار د كيروح بابا اگه  به

 .لطفا.. شو واسه من نشون نكنه هيو همسا

بهنام كه .دانست چكار كند ينم.بود ستادهيبهار هاج و واج كنار در آشپزخانه ا. ديبه اتاق رفت و در را محكم به هم كوب دوباره

 :آمد و رو به او گفت رونيرا عوض كرده بود از اتاقش ب شيلباسها

شد و  كيبه بهار نزد. بهار كه وارد آشپزخانه شد بهنام هم پشت سرش رفت. اريبردار ب ييخشكت زده برو چند تا چا نجايا چرا

 :ديآرام پرس

 ؟ياز نقشه مامان و بهناز خبر داشت تو

 :نگاهش را از استكان مقابلش گرفت و با تعجب گفت بهار

 نقشه؟ كدوم

 ؟يدون يتو نم يعني

 .خواد بكنه يگه چكار م يبه من نم اديبه خدا مامان ز نه

 

 :بهار معترض گفت. شتدانه كتلت براداشت و به دهانش گذا كي.داد و در ظرف غذا را برداشت هيتك نتيبه كاب بهنام

 نزن ناخنك
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 :داد گفت يرا به دست بهنام م يكه چا يدر حال و

 بوده؟ يچ انيجر حاال

 :باال انداخت و گفت يرا برداشت و شانه ا شيچا بهنام

اونم .رو بهش نشون داده يدختر كيو بهرام و مجبور كرده بره دنبالش بعد هم  ييجا كيمامان امروز رفته  نكهيدونم مثل ا ينم

 .بوده عيضا يليشده چون دختره خ يشاك

 بوده؟ عيضا يچ يعني

 .نچسب بوده يليدختره خ.زد يجور كه بهرام داشت نق م نيا يول. .دونم يم چه

 يبهار برا.رفت رونيبعد سرش را تكان داد و از آشپزخانه ب.خورد به فكر فرو رفت يرا م شيهمان جور كه داشت چا بهنام

 يعصب يصدا.در زد و منتظر ماند.به دست پشت در اتاق بهرام رفت ينيبرد و س يسالن نشسته بود چا يمادرش هم كه همانجا تو

 :ديبهرام را شن

 ه؟يچ

 .ييچا داداش

 .خوام ينم

 :را به آشپزخانه ببرد كه بهنام گفت ينيكه س.برگشت ديبا ترد بهار

 .ميمرد ياز گرسنگ گهيد اريب شامم

 :گفت يحال يخانم با ب مايبه مادرش نگاه كردس فيكسب تكل يبرا بهار

 .گهيد اريب برو

نبودن .داشت يبهار احساس بد.بود امدهين رونيبهرام هنوز از اتاق ب.به اتاق بهرام انداخت يدينگاه پر ترد.سفره را پهن كرد بهار

 ينيس.را گرفت شيتصم.دست نزده بود شيار هنوز به غذاو به يليم يخانم با ب مايس.خورد يبهنام با اشتها م.كرد يم تشيبهرام اذ

 :بهار در زد.نظر گرفتند ريخانم و بهنام هر دو او را ز مايس.و پشت در اتاقش رفت ديغذا كش مبهرا يرا برداشت و برا

 ه؟يچ باز
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با ورود بهار .صورتش گذاشته بود يبود و دستش را رو دهيتخت دراز كش يبهرام رو.بدهد وارد شد يجواب نكهيبدون ا بهار

 :بهار با سرعت گفت. دستش را برداشت و با اخم نگاهش كرد

 .آوردم داداش شام

 .خورم ببر ينم

 سر سفره؟ نيايم.چرا

 :كالفه بلند شد و نشست بهرام

 .خورم يگفتم نم بهار

 باشم منتظرتون

 :زد اديفر بهرام

 .خوام يشام نم رونيبرو ب بهارگمشو

 

هم  شيذره اشتها كيهمان .را برگرداند و كنار سفره نشست ينيس.برگشت و در را بست يبدون كلمه ا.ه بهار نشستنگا يتو غم

 :گفت يآهسته ا يخانم با صدا مايس.بودند دهيبهنام و مادرش دست از غذا كش.كور شده بود

 .رهيخواد زن بگ يم يسالش شده پس ك يس. دونم بهرام چش شده ينم من

 :رو به بهنام گفت و

 ه؟يدردش چ نيبب.داشته باشه يمردونه ا يحرفا ديشا. نيتو باهاش حرف بزن باال خره برادر مادر

 :گرفت گفت يم يرا به شوخ زيهمه چ بايكه تقر بهنام

 .كنه من بدبختم بترشم يم يداره كار. يچيكه ه خودش

 :خانم با اخم گفت مايس يول.به حرف بهنام لبخند زد بهار

 .زنم يحرف م يمن دارم جد نامبه

 :خنده اش را پنهان كند گفت كرديم يكه سع يهم در حال بهنام
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 .هستم يكامال جد منم

 :خانم بدون توجه به حرف بهنام ادامه داد مايس

 .هزار تا هنر بلده.دختره مثل دسته گل بود بخدا

 :ديپرس يبا كنجكاو بهار

 امش؟ دهيد من

 :كرد و گفت يخانم فكر مايس

 .نايبهناز ا ييروبه رو هيسحر دختر محبوبه خانم همسا. يباش دهيكنم د فكر

داشت  ينمك يب افهيق.بود كه به ذهن بهار آمد يزيچ نيقد كوتاهش اول.آورد اديكرد و بعد ناگهان چهره سحر را به  يفكر بهار

 :بهار بدون فكر گفت. جاذبه نداشت يگرچه زشت نبود ول

 .كردن دخترشه نه زنش يرفتن همه فكر م يواال هر جا م.دشد داداش موافقت نكر خوب

 :ديخانم به بهار توپ مايس

 .و هفت سالشه ستيب دختره

 :را جمع كرد و گفت شيدست و پا بهار

 .رسه يتا آرنج دادش هم نم.قدش بود منظورم

 ديايبه نظر ب يا پنهان كند و جدكرد لبخندش ر يم يكه سع يخانم در حال مايس.ديخنده زد و بهار لبش را گز ريز يپخ بهنام

 :گفت

 .بهرام ماشااهللا قد بلنده ستيقدش كوتاه ن دختره

چون .بود داريبهار كه فردا امتحان داشت هنوز ب.خانم رفتند كه بخوابند مايبهنام و س.امدين رونيتا آخر شب از اتاقش ب بهرام

گذاشت و نور سالن  يبهنام در اتاقش را باز م.درس خواندن به آشپرخانه برود يمجبور شد برا.اتاقش با مادرش مشترك بود

 .او چراغ سالن روشن باشد دنيگذاشت بعد از خواب يكرد و نم يم تشياذ

چراغ .آمد رونياز اتاقش ب يبهرام با خاموش شدن چراغها به آرام.پهن كرده بود و مشغول بود زيم يكتاب زبانش را رو بهار
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 :بهار با تعجب گفت دنيبا د.سرش را داخل آشپزخانه كرد.انه توجهش را جلب كردروشن آشپزخ

 ؟يداريب هنوز

 :ديدر جواب بهرام پرس. كرد ميبه او تقد ييبايبهرام از جا برخاست و لبخند ز دنيبا د بهار

 ؟يخور يم شام

 .نه

 :با سماجت گفت بهار

 .يكه دوست داشت شهيهم.پختم كتلت

 .ندارم اشتها

 .آخه منم شام نخوردم.من بخاطر

 :"با تعجب گفت بهرام

 چرا؟

 :نگاهش را به كتابش دوخت و گفت بهار

 .ميبا هم شام بخور يايبودم ب منتظر

 :با لبخند گفت ديبهار كه نگاه او را د.به بهار انداخت ينگاه مهربان بهرام

 .كنم گرم

 :رفت با خنده گفت يم ييكه به طرف دستشو يدر حال بهرام

 .كن گرم

بهرام .آماده شده بود زيم يرو زيتا بهرام برگشت همه چ. شد زيو مشغول آماده كردن م ديدو خچاليبه طرف  يباخوشحال بهار

خواب آلود وارد آشپزخانه شد و  يدو لقمه نخورده بودند كه بهنام با چهره ا يكيهنوز .انداخت و مشغول شد يصندل يحوله را رو

 :گفت

 .ها از خواب بپره يكينزد نيآدم گرسنه هم هي نيگ ينم.نيراه انداخت ينصف شب هييچه بو نيا
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 :خورد نگاه كرد و گفت يبهرام به او كه با اشتها م.نشست زيپشت م.كرد يلقمه آماده م كيخودش  يكه برا يدر حال و

 .يتو هم شام نخورد مگه

 :به بهار نگاه كرد وگفت يرچشميدهانش گذاشت و ز يتو يدسته سبز كي بهنام

 .چسبه يمعلومه بدون شما كه شام به من نم خوب

 :خودش گرفت و گفت يبرا يگريبهنام لقمه د.كه بهنام سركارش گذاشته ديبه خنده افتاد و بهرام فهم بهار

 بود؟ يچ انيجر خوب

 :كرد و گفت ياخم بهرام

 .رميخوام ار خجالت بم يفتم ما يكار مامان و بهناز م اديتو رو خدا شروع نكن تا  بهنام

 مگه چكار كردن؟ ديسمج پرس بهنام

 :تكان داد و گفت يبهرام سر.تمام حواسش را به بهرام داد بهار

نه  اياومد دم در منم گفتم سفره تمام شده  يدختر كي. بهناز در زدم هيمنم رفتم در خونه همسا.ره سفره يگفته بود داره م مامان

مامان خانم دختره رو فرستاده بوده دم در تا مثال .در كار نبود يچون سفره ا.ن بنده خدا هم رنگ به رنگ شداو.اومدم دنبال مامانم

 .بود يچه شكل ستين ادمياصال . از من نداشت يدختره بنده خدا هم دست كم. از خجالت مردم دميفهم يوقت. نميمن بب

 :بدون مقدمه گفت بهار

 .يرو هم از دست نداد ياديز زيچ

 :از حرف بهار به خنده افتاد و گفت بهرام

 چرا؟

 :خجالت زده گفت بهار

 .خوره ياصال به تو نم.باشه يدختر بد نكهيا نه

 :و به بهرام گفت ديدست از خوردن كش بهنام

 .منم بترشم يكن يم يكار يدار. يديخودت كه ترش. كس بهم نگفت بابا چيشدم هنوز ه ريپ.رو خدا داداش به فكر منم باش تو
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 :با اعتراض گفت بهار

 .شه يكه نم يجور هول هول نيهم

 :اضافه كرد بهرام

 .كدوم به دلم ننشسته چيكردن ه يو اون معرف نيهمه دختر كه ا نيكنم از ا چكار

 :گفت يبا حالت خنده دار بهنام

 .يريبگ اديقدم بشم تا  شيمن پ يخوا يم يتون ياگه نم. ستين ميحرفا حال نيا من

 .و سر تكان داد و بهنام هم آشپزخانه را ترك كرد ديخند بهرام

بهار هرصبح كه با برادرانش .زدن بهار ديهفته بود كه هر روز كارش شده بود د كي. برق بود ريصادق هر روز كنار همان ت پاتوق

به  يزيرد چك ياز ترسش جرعت نم. دانست چكار كند يزمان بازگشت كالفه نم يراحت بود ول الشيشد خ ياز خانه خارج م

البته تا آن روز صادق .راه خواهد افتاد يحساب يدعوا كيدانست كه  يو بهنام داشت م رامكه از به يبا شناخت. ديخانواده اش بگو

فقط .رفت يآمد و م يبهار هم آهسته م نيبنابرا.كند جاديبهار مزاحمت ا يدارد برا مينكرده بود كه نشان دهد تصم يهنوز حركت

به چهره جذاب صداق  يبهار چند بار.داشت يچهره جذاب يلنبود و يخوب اديصادق اگر چه آدم ز.بود دهيدق را دبار چهره صا كي

. هم فكر كند يكيبخواهد به  نكهيپسر نگاه كند چه برسد به ا كيداد به  يحد اصال به خودش اجازه نم نيتا هم يول.فكر كرده بود

 يسن او مشغولش بودند نم هكه دختران ب يمسائل ريكه هرگز خودش را درگ ديترس ياز بهرام و بهنام و عكس العملشان م نقدريا

 .كرد

 ميخانه مر. گشتند يمدرسه آشنا شده بود و با هم به خانه برم ياز بچه ها  يكيبا  يبهارتازگ.فرق داشت شهيبا هم يروز ول آن

 يو بهار با هم به سمت خانه م ميمر.داشت يا سوز سرداواخر آذر ماه بود و هو.دوست بهار تنها دو كوچه با آنها فاصله داشت

 :گفت ميرفتند كه ناگهان مر

-  كه صادقه نيا.. ا. 

 :گفت ميرو به مر.نگاهش را گرفت عيكرد چشم دوخت و سر ينگاه م ميكه مر ييبه جا بهار

 ش؟يشناس يم -
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 :زد وگفت يپوزخند ميمر

 .را نشناسه يعوض نيكه ا هيك -

 چطور مگه؟ -

گن اهل  يم.تازه از زندون در اومده. كشته مردش باشن ديكنه حاال چون خوشكله همه با يفكر م. نداره يكه دوم هيآشغال هي -

 .هم هست يهمه خالف

 :داد و گفت نيآب دهناش را پائ يبه سخت بهار

 ؟يمثال چه خالف -

 .برو ريبگ يو مواد فروش يدونم از دزد يچه م -

 :ترا آرام كرد و گف شيصدا بعد

 .آبرو كرده يدختره رو هم ب هيگن  يتازه م -

از  ميمر.موجود ترسناك عبور كند نيهر روز از كنار ا يحاال با چه جرعت.آن حرفها را نزده بود ميكاش مر.به جان بهار افتاد ترس

كه صادق  يبا محل يتمام تنش به عرق نسشته بود هنوز ده متر.سست به طرف خانه خودشان رفت ياو جدا شد و بهار با گامها

خوشحال نشده  نقدريبهنام و بهرام ا دنياز د يزندگ يهرگز تو.او را از جا پراند ييصدافاصه داشت كه  ستاديا يم شهيهم

 :بهنام با خنده گفت.بود

 ؟يكجا بود -

 .بلند تر از معمول به آنها سالم كرد يبعد كم.اش را با خنده پنهان كند يكرد نگران يسع بهار

 .سالم داداش -

بهار .شده بود رهيرفت خ يكوچه م يبهرام با اخم به صادق كه سنگرش را ترك كرده بود و به طرف انتها يجواب داد ول بهنام

 . نزد يو تا خانه حرف ديكش يبه براحت ينفس

بود كه چكار كند تا  دنيه كشو انقدر فكر او را مشغول كرده بود كه مدام در حال نقش. بهار شده بود يبه دقدقه فكر ليتبد صادق

اضافه  شيآن حرفها را زده بود روز به روز به نگران ميكه مر ياز وقت ديايب شيپ شيبرا يكمتر با او روبه رو شود و مشكل كمتر
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 يبا ترس به انتها ديچيخودشان پ ابانيداخل خ يبه طرف خانه به راه افتاد وقت ميزنگ همراه مر وردنآن روز هم بعد از خ شديم

به راهش ادامه  ديجدا شد و با ترد مياز مر.زند يشور م يدانست چرا دلش بد جور ينم يول. از صادق نبود يشد خبر رهيآن خ

خواست به كوچه خودشان  يكه م يدرست زمان يول.راحت شد الشينشد خ يو از صادق خبر ديكوچه شان رس چيبه پ يوقت.داد

 :ظاهر شد و او را از جا پراند شيوارد شود صادق جلو

 .فرشته خانم سالم

 يول.چشمان وحشت زده اش را از چهره صادق گرفت و با سرعت از كنارش گذشت.حبس شده بود نهيس يكه نفسش تو بهار

 :دنبالش راه افتاد.صادق دست بردار نبود

 .اسم من صادقه.دونم يگفتم فرشته خانم آخه من كه اسمت رو نم ديببخش

 يتمام بندش م.افتديممكن بود با حضور آنها ب يچه اتفاق نكهياز تصور ا.ر لحظه منتظر بود بهنام و بهرام از راه برسنده بهار

 :كالفه گفت ديصادق كه سكوت بهار را د.ديلرز

 .اقل اسمت رو بگو ال

به طرف .انداخت اطيرا داخل حزد خودش  يكه نفس نفس م يدر حال.آورد و در را باز كرد رونيرا ب دشيكل.ديدو يم گريد بهار

 يتو شهيمادرش مثل هم. ديلرز يدستانش هنوز م. فشرد يرا م شيگلو ينيبغض سنگ. آب رفت و صورتش را شست ريش

 :به طرف بهار آمد يو با نگران ديخانم از آشپزخانه سرك كش مايس.كند نبهار بلند سالم كرد تا بغضش را پنها.آشپزخانه بود

 ده؟يشده چرا رنگت پر يچ

 :و به طرف اتاق رفت ناگهان گفت دينگاهش را دز.به مادرش بدهد يمانده بود چه جواب رانيح

 .خواست بزنه به من يم يموتور هيكوچه  سر

 .نيهم

 .جلوم ديچيدفعه پ كي.آره

 :خانم بهار را تا اتاق دنبال كرد و گفت مايس

 .كه نشد تيزيچ
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 :و گفت ديمقنعه اش را از سرش كش بهار

 .نيفقط هم.كم هول كردم كي نه

 .انيسفره رو بنداز االن بچه ها م ايخوب ب يليخ

 .خوردم چيخوام تو مدرسه با بچه ها ساندو ينهار نم من

 يمزاحم.قصه سر دراز دارد نيدانست ا يخودش م.رفت ينم نيپائ شياز گلو يزيچ.دروغش بود نيدوم نيرا گاز گرفت ا لبش

 .آمد يكوتاه نم يراحت نيبود با آن سابقه وحشت ناك به ا دهيكه او د

احساس ضعف هم به دلشوره اش .خواست بخوابد يدلش م.ديو پشت به در اتاق دراز كش ديكش رونيرختخوابش ب نياز ب ييمتكا

و  نيسنگ يبه اندازه كاف شد كه يمواقع اصوال او متهم م نيدر ا.از ماجرا بفهمند يزيمادر و برادرانش چ ديترس يم.اضافه شده بود

 :هم فشار داد و گفت يچشمانش را رو.اجازه را داده تا مزاحم او شود نيا خودشپسر آشغال به  كيموقر نبوده كه 

 .كنه يخودش گورش رو گم م ديمن و د يياعتنا يمدت كه ب كي.خوام بهش فكر كنم ينم گهيد

 رديگ يسراغش را م يكس نديكرد تا بب زيرا ت شيگوش ها.سالم بهنام و بهرام يو پس از چند لحظه صدا ديدر خانه را شن يصدا

 .لبش آمد يرو يلبخند ديبهرام را كه شن فيضع يصدا.نه اي

 امده؟يكجاست؟ مگه هنوز ن بهار

از  ترشيبهار او را ب يبود ول يجد يليبه چهره داشت و خ ياخم شهيگرچه بهرام هم.خوشحال بود.ديمادرش را شن حيتوض يصدا

 .بهنام دوست داشت

 

او بهنام و بهرام امروز زودتر از او از خانه خارج شده  ياز بد شانس.از خانه خارج شد ديكوچه انداخت و با ترد يبه انتها ينگاه بهار

بست و به راه افتاد و در  يدر خانه را به آرام.برود ييشد تنها يجدا م مياز مر شهيكه هم ييجا ابانيو بهار مجبور بود تاسر خ.بودند

از  يبه اطراف انداخت خبر ينگاه ابانيسر خ.كرد يالكرس تيشروع به خواندن آ.كرد يبه اطرافش نگاه م ينگران اكه ب يحال

 :دلشوره بهار شدت گرفت وبا خودش گفت. نبود ميمر

 .امدهيچرا ن گهيد ميشانس حاال امروز مر نيبه ا لعنت
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از او  يمطمئن شد خبر يصبر كرد و وقت يا قهيحال دو سه دق نيباا.آمد يزودتر از او م شهيهم ميمر.بود دهيفا يماندنش ب منتظر

افتاد كه با دوسشتش در حال قدم زدن  ميچشمش به مر اطيح يتو حيزنگ تفر.به طرف مدرسه رفت ييشود به تنها ينم

به  رانيو ح جيبهار گ.رفت يگريداد و به سمت د ريمس رييتغ ديتا مردم او را د يول.با سرعت به طرفش رفت.تعجب كرد.است

 :دنبالش رفت و با خودش گفت

 كنه؟ يم يجوريا چرا

 :گفت يآرام يبهار با صدا.باز هم برنگشت ميمر يول.را از پشت گرفت ميمر دست

 شده؟ يچ ميمر

 :نگاهش را به دوسشتش دوخت و گفت ميمر

 .آم يبرو كالس من االن م تو

 :ديپرس يبود با نگران يبهار كه ذاتا دختر مهربان.ن او را با چشم دنبال كردندهر دورفت ميمر بهارو

 .كردم يمن كار ؟يشده؟ از دست من دلخور يچ! ميمر

 :را به بهار دوخت و گفت نشينگاه شرمگ ميمر

 ....فقط نه

 :ديپرس يقرار يبا ب. زد يبه دلش چنگ م يبيبود و دلشوره عج جيبهار هنوز گ.سكوت كرد و

 ؟يچ فقط

درخت  هيسا ريز.برد اطيو به گوشه ح ديمن من كرد و بعد دست بهار را كش يكم. ديدانست از كجاشروع كند و چه بگو ينم ميمر

 :و گفت ستاديا

 .ندارم گهيور خدا از دست من ناراحت نباش منم چاره د تو

 :ملتمس گفت ييشد با صدا يتر م جيكه هر لحظه مضطرب تر و گ بهار

 شده؟ يچ نميدا بگوببتو رو خ ميمر

 :دوخت و گفت نيدوباره نگاهش را به زم ميمر
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 .صادق جلوم رو گرفت هوي...هوي...رفتم يكه از تو جدا شدم و به طرف خونه م روزيد.... روزيد

 :ديپرس ديبا ترس و ترد دينام صادق پر دنيبهار با شن رنگ

 داشت؟...دا.... چكارات  -

 :از او نداشت گفت يهم كه دست كم ميمر

 .كنه يم تمياذ نهياگه منو با تو بب. كرد دميتهد. نهيتو رو با من بب دينبا گهيد

 :شانه اش گذاشت و گفت يكنارش نشست و دست رو يبه آرام ميمر.وا رفت نيزم يهمانجا رو بهار

 .هستن يستش عاصمحل از د يباور كن تمام دخترا. ترسم يمن ازش م.هيكه صادق چه جور آدم يدون يم خودت

 :گفت يلرزان يبا صدا بهار

 من چكار كنم؟ حاال

 :ديپرس ديبا تر ميمر

 شه؟ يوقته مزاحمت م چند

 كنه؟ يسوال م يكه دنبالم راه افتاده و ه هيچند روز يول.سر كوچه مون ستاديدونم اولش فقط وا م ينم

 :و گفت دينگاهش را از بهار دز ميمر

 .هم هست گهيد زيچ كي

 :بهار آب دهانش را قورت داد وگفت.بود نيهنوز به زم مينگاه مر.با وحشت نگاهش كرد بهار

 ؟يچ

 .دياسمت رو هم پرس...اسمت

 :شد و گفت زيخ مين بهار

 ؟يگفت بهش

را  زيبهار همه چ.چشمانش جمع شده بود يسرش را باال آورد اشك تو يبه آرام يوقت يول.تر انداخت نيسرش را پائ ميمر

 :ديفقط توانست بگو ميمر.مستاصل همانجا نشست يالتبا ح.ديفهم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٧

 .رو خدا من و ببخش تو

 :را گرفت و گفت ميدست مر.كرد لبخند بزند يبهار نگاهش كرد و سع.شد ياشكش جار و

 .يستينباش تو كه مقصر ن ناراحت

 :چهره صادق با نفرت گفت يآور اديبا  و

 .هياون عوض مقصر

 

اصرار كرده بود  يكم ميكرده بودوگرچه مر يرا خودش راه ميمر.بهار مردد بود كه چكار كند يول.بود كه خورده بود يمدت زنگ

 .بخورد يبه كس يخواست بخاطر او صدمه ا ينم.بهار اجازه نداده بود يكه با او همراه شود ول

از مدرسه  رتريد ياگر كم بهار با خودش حساب كرد.شدند يانداخت هنوز بچه ها دسته دسته از مدرسه خارج م ابانيبه خ ينگاه

صبركرد و بعد به طرف خانه  يفكر كم نيباا.به خانه با بهنام و بهرام برخورد خواهد كرد دنيقبل از رس اديبه احتمال ز.خارج شود

 .شان رفت

را  ميدق مرصا.تمام محاسبات بهار اشتباه از آب در آمده بود. شد دايمانده بود كه سرو كله صادق پ يليتا كوچه خودشان خ هنوز

 .امكان امدن برادرانش هم نبود نجايا.ردياو را بگ يبه كوچه خودشان بتواند جلو دنيدست به سر كرده بود تا قبل از رس

تا آخر عمرش مزاحم  گريبه صادق بزند تا د يبه او بدهد تا بتواند چنان كتك يخواست تا قدرت يكرد و از خدا م يضعف م احساس

 .نشود يكس

صادق چند گام كه به .خواست يبهار دست به دامن خدا شده بود و از او كمك م. آمد يبا چند گام فاصله دنبال بهار م صادق

 :دنبالش آمد دوباره شروع كرد

خوام مزاحمت  يمن اصال نم.بگم زيچ هياول  نيهم نيبب. واقعا اسمت برازنده اته. دونم ياسمت رو هم م گهيد نيبب.بهار... سالم

 .اور كن قصد من ازدواجهب. بشم

 هيو زار زار گر دنديخواست همانجا بنش يدلش م.بود دهيبه مرز جنون رس ديشن يبود از آنچه كه م دهيبه مرز سكته رس بهار

 :گفت يهمچنان م.آمد يصادق كوتاه نم.از بهنام و بهرام نبود يخبر.به اطراف انداخت ينگاه مين.كند



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨

خوام كه تا حاال  يخاطرت ور م يليباور كن خ. دختر يبا من چكار كرد يدون يرار ندارم تونمآروم و ق دمتيكه د يروز نياول از

مدرسه خودتون  نيهم يتو.گم يم يچ يفهم يم. كنه يياعتنا يكنه به صادق ب يجرات نم يدختر چيواال ه. به كارت نداشتم يكار

 .نگاه بهشون بندازم كيكه من  نهيصد تا دختر هست كه آرزوشون ا

. ستاديكوچه كه گذشت، ا چياز پ. كرد دنيگذاشت و شروع به دو شيگوشها يرا رو شيدستها.را تند كرده بود شيگام ها بهار

 .گذاشت شيپهلو يخم شد و دست رو.ديدو يم شيپهلو يتو يريو درد نفس گ. خشك شده بود شيگلو

لزران به  يپشت در خانه با دستان.ديفكر دوباره دو نيز ابعد ا.آد يداره دنبالم م: با خودش گفت.ديشن ييپا يصدا واريپشت د از

. كرد خيتمام بدنش . شانه اش را لمس كرد يرا داخل قفل چرخاند دست ديكل يوقت. شد يم كيپا نزد يصدا.گشت دشيدنبال كل

 .كه او را در آغوش گرفت دبو يقامت مرد ديكه د يزيچ نيآخر

 

با .كه به دستش وصل شده بود ديد يسقف چشمش را زد سرش را كه برگرداند لوله سرم يديسف.باز كرد يرا به سخت چشمانش

با .آمد ادشي زيبه ذهنش فشار آورد تا همه چ يكم. سرش آمده بود ييچه بال. نبود يكس. به اطراف انداخت ينگاه ينگران

 ".بگم چه مرگم شده. رو بدم هيجواب بق يحاال چ :به جانش افتاد ديشد ياضطراب.بودآنها اتفاق افتاده  نيصادق و آنچه ب يادآوري

 :بهنام با خنده گفت شهيمثل هم.كه در باز شد ومادرش و بهنام و بهرام وارد اتاق شدند. هنوز فكرش كامل نشده بود

 .اومده بود كه اونم درست شد نيخونش پائ يلوس. ستين شيزيچ نيديد

 :فشرد گفت يكه دستش را م يبا سرعت خودش را به تخت بهار رساند و در حال.اما نگران بود مادرش

 هو؟يمامان جان؟ تو چت شد  يخوب

بهنام با همان .كند يآمده را بررس شيپ تيذهنش موقع يكرد تو يبعد سع.ماند رانيسالم كرد و در دادن جواب ح يبه سخت بهار

 :لحن شوخ گفت

 .يمدرسه سرم الزم شد يرفت ادهيدو قدم پ. يشدلوس  يليها خ يتازگ

 .نيبرگ ول شد رو زم نيتا دستم خورد به شونه اش ع. رو به مادرش اضافه كرد و

 :دينگاه مشكوكش را به بهار دوخت و پرس.دارد راديا نيب نيدر ا يزيبود كه چ دهيانگار فهم. بهرام متفاوت بود نگاه
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 بود؟ يچ انيجر! كن فيخوب تعر -

 :گفت هيذهنش به تكاپو افتاد و بعد از چند ثان.رها شد يكرده بود از سر آسودگ ريگ نهيس يو نفسش كه تو.دينگاهش را دزد بهار

 .دنبالمه يكيمنم فكر كردم .دميپا شن يصدا هياومدم خونه كه  يداشتم م. شد يدونم چ ينم -

 :گفت يخودش را تبرئه كند با لحن طلب كارانه ا نكهيا يبرا و

از  يكياالن  كميفكر م شهيكوچه خلوت م يوقت نيكرد يكار.گهيد شهيم نجوريا. مواظب باش مواظب باش نيگيز بس شما ما -

 .شهيو مزاحمم م شهيم داشيپ ييجا كي

ورود .رديخواهد جواب سوالش را از چشمان او بگ يزل زده بود كه انگار م يبه چشمان بهار به گونه ا. هنوز قانع نشده بود بهرام

 :به لب داشت يلبخند.دكتر به اتاق بهار را از نگاه بهرام نجات داد

 ما چطوره؟ ماريحال ب -

 :بهار خودش را جمع و جور كرد و مختصر گفت.كه لبخند زد بهرام اخم كرد بهار

 .خوبم -

 :به سرم او انداخت و گفت ينگاه دكتر

 .نيببر فيتشر نيتون يسرم كه تمام شد م -

 .به دكتر انداخت وتشكر كرد ينگاه ميخانم ن مايس

 

 

 ينم. شد يم يگونه اش خال يچشمش از اشك پر و به سرعت رو.داشت يچشمش موج بر م يتو ريتصاو.بهار تار شده بود نگاه

چانه اش .زد كه سخت مستاصل شده بود يم شيچنان به قلبش ن ييتنها.كرد يم يچارگياحساس ب. توانست فكرش را متمركز كند

سنگر  يهمانجا پشت آبخور. بود و حال كالس رفتن نداشت دهيرس ريد.گذاشته بود و در خودش غرق شده بود شيزانو يرا رو

 .او را از جا پراند ييحال خودش بود كه صدا يتو.نبود ديد يتو اديكه نشسته بود ز ييجا. گرفته بود

 .شده يطوفان يايدر كيچشمات واقعا مثل  -

 يشناخت خانم دران ياو را م. او لبخند زد هينشسته بود نگاه كرد و ناخودآگاه به تشب شيكه رو به رو يبا تعجب به دختر جوان بهار
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 .هرگز با او صحبت نكرده بود يبود ول دهياو را د يچند بار. مشاور مدرسه شان بود

 .سالم خانم -

 ...سالم -

 بهار راد -

 يپرستو دران -

بهار لبخند زد و  يبه چهره آسمان يخانم دران.بهار متعجب از رفتار مشاورشان با او دست داد.بهار دراز كرد دستش را به طرف و

 :گفت

 .شده ينشسته و چشماش بارون نجايباعث شده بهار خانم اول صبح ا يخوب چ -

از  يانگار كه انتظار جواب. مصه قرار نداداو را در مخ يخانم دران يول.به او بدهد يماند كه چه جواب رانياشكش را پاك كرد و ح بهار

 :بهار ندارد دستش را دراز كرد و گفت

 .شد ريپاشو كالست د -

چادرش را مرتب كرد و در كنار بهار به راه  يخانم دران.خوشحال شد كه او را تحت فشار قرار نداد تا به سوالش پاسخ دهد بهار

 :گفت نيبنابرا.ديايدش به سراغ او بفرصت را به بهار بدهد كه خو نيخواست ا يم.افتاد

 .نمتيب شميخوشحال م يدار ازيبه كمك من ن يهر وقت احساس كرد. كه به شما كمك كنم نجاميبهار جان من ا -

 يول.داد ياز اعتماد به او م يكرد و حس يم قيبه جان بهار تزر يروحان ينگاهش آرامش.نگاه كرد يبه چهره مهربان خانم دران بهار

تقاضا مشكلش را با او در  نيداد تا با اول ياجازه را به او نم نيبود ا دهيمدرسه شن نيكه درباره مشاور يزيچ. بهار هنوز مردد بود

 :زد و گفت يندلبخ. بگذارد انيم

 .يچشم خانم دران -

 :هم در جواب او لبخند زد و گفت يدران خانم

 .منتظرم -

دوست بهار بود كه به سراغ او  ميمر.دانست يتمام ماجرا را م. با نگاهش او را بدرقه كرد يبه طرف كالسش رفت و خانم دران بهار
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با هم قرار گذاشته بودند كه هر جور شده بهار را به . ديبگو يزيبه بهار چ نكهيو تمام ماجرار را بازگو كرده بود بدون ا. رفته بود

را از زبان خود بهار  زيوانمود كند كه همه چ ياز او نزد و جور يود حرفقول داده ب ميبه مر يخانم دران.كنندگفتن مشكلش وادار 

 .شنود يم

 

 

 .زد شيآرام از پشت سر صدا يچند قدم از مدرسه دور نشده بود كه كس هنوز

 !بهار

 يهنوز دلش نم.به اطراف انداخت يبهار با اضظراب سالم كرد و نگاه.كه خودش را به او رساند ديرا د يبرگشت خانم دران يوقت

 :ديبا او همراه شد و پرس يخانم دران.درباره صادق بزند يخواست با او حرف

 طرفه؟ نياز ا رتيمس

 .بله

 .ميباش ريهم مس ييجا هيفكر كنم تا . بزنم رميبه خاله پ يسر كيرم  يدارم م منم

 خاله اتون كجاست؟ خونه

 .يبعد ابونيخ نيهم

 :با ذوق گفت بهار

 .ابونهيهمون خ يخونه مام تو ا

 جالب كدوم كوچه؟ چه

 يمحمد ديشه

 .خونه خاله منم همون جاست نيگ يم راست

شناخت  يها را نم هياز همسا يليهنوز خ نكهيبا ا اورديخواهد سر از كار او در ب يم يخانم دران ديشك كرد كه شا يلحظه ا بهار

 :گفت

 ه؟يخاله اتون چ اسم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢

 .شناسنش يهمه به اسم سادات خانم م يول.اس هيمهد اسمش

 :متعجب نگاهش كرد و گفت يخانم دران.ستاديا بهار

 ؟يستاديا چرا

 :رساند و گفت يبا سرعت خودش را به خانم دران بهار

 سادات خانم خاله شماست؟ يجد يجد

 ش؟يشناس يم مگه

 .كرد يم فيازشون تعر يليخونشون خرفته  يمامانم چند بار يول نجايا مياومد ستين شتريدو ماه ب نكهيبا ا بله

 :زد و گفت يلبخند يدران خانم

 .منم به اندازه مامان خودم دوستش دارم. آدم متفاوته كيخاله ام  واقعا

خانم . را گم كرد شيو دست و پا ديبهار پر يرنگ از رو. شد دايبودند كه سر و كله صادق پ دهيخودشان نرس ابانيبه خ هنوز

 دهينفهم يزيهم بهار را از آن حال و هوا خارج كند و هم وانمود كند كه چ نكهيا يبرا يول.ستيكه پسر مزاحم ك ديفورا فهم يدران

 :دياست با لبخند از بهار پرس

 نجا؟يا ايقبلتون بهتر بود  محله

صادق گوشه . اندازديرد سر ببكند كه او را به د يكار يدر مقابل خانم دران ديترس ينظر گرفته بود و م ريصادق را ز يبا نگران بهار

كرد به صادق  يدلش قرص شده بود سع يكم يخانم دران يبهار كه از همراه.كرد يبهار را نگاه م تيبود و با عصبان ستاديا واريد

 :گفت يدر جواب خانم دران.رديبگ دهينكند و او را ناد يياعتنا

 .نبود يشلوغ نيبهتر بود چون به ا يمون كم يقبل محله

 يكه خانم دران ديكش يبهار نفس راحت.نزد ياز كنار صادق عبور كردند و او حرف يوقت.حرف بهار سر تكان داد ديدر تائ يدران خانم

 .ديرا خوب فهم شيمعنا

 :محترمانه گفت يخانه شان توقف كردند و بهار با لخن يجلو.برگشته بود يبه حالت عاد گريكوچه كه شدند بهار د وارد

 .تو نيبفرمائ.خوشحال شدم كه امروز با شما همراه شدم يليخ
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 :و گفت ديبهار پاش يمهربان به رو يلبخند يدران خانم

 .شهيسر به خاله جان بزنم و زود برم خونه مامانم نگران م كي ديبا. زميعز ممنون

 :اضافه كرد يبا خنده آرام و

 .يشناس يمامان ها رو كه خوب م خودت

 :ديكرد و نا گهان از دهانش پر ديرا تائ يف خانم درانهم با لبخند حر بهار

 ن؟يشما هنوز ازدواج نكرد يعني

 :گفت يكه دستش را مقابل دهانش گرفته بود با شرمندگ يناگهان به خودش امد و در حال يول

 .كردم يمن فضول ديببخش يوا

 :با لبخند گفت يخانم دران يول

 .نه هنوز ازدواج نكردم.يچه فضول زميعز نه

 :اضافه كرد طنتيبعد با ش و

 .رسم يبه نظر م ريپ نقدريا يعنيو شش سالمه  ستيهمش ب من

 :شرمنده كرد و با سرعت گفت شتريحرفش بهار را ب نيا

 .نبود نيمنظورم اصال ا.ديخانم به خدا ببخش يوا

 .كردم يدونم شوخ يم

 :ام هر دو را وادار به سكوت كردبهر يدو در حال لبخند زدن بودند كه صدا هر

 ؟يكن يتو كوچه چكار م بهار

بهار به سرعت سالم كرد و خانم .به طرف آنها برگشت يكه پشتش به آنها بود به سرعت چادرش را مرتب كرد و كم يدران خانم

 :سالم كرد يهم به آرام يدران

 .داداش سالم

 :دوخت جواب سالم هر دو را داد و بعد اضافه كرد نيبه همراه بهار نگاهش را به زم يا بهيغر دنيبا د بهرام
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 .حرف زدنه يكوچه جا يتو

 :جواب داد يخانم دران ديبگو يزيبهار آمد چ تا

 .رو به حرف گرفتم شونيمن بودم كه ا مقصر

 :در دنباله حرف او اضافه كرد بهار

 .مشاور مدرسه مون هستند يخانم دران داداش

 :به بهار گفت ياطالع بود با نگران يكه از همه جا ب بهرام

 افتاده؟ ياتفاق

 :وگفت ديرس ادشيبه فر يكه باز هم خانم دران ديدانست چه بگو يكه دست پاچه شده بود نم بهار

 .بودم ريامروز من بر حسب اتفاق با بهار جان هم مس افتادهين ياتفاق چيه رينخ

 :زد گفت يكه به بهار لبخند م يدر حال و

 :بهار جان و رو به بهرام و بهنام گفت خداحافظ

 .اجازه و به طرف خانه سادات خانم رفت با

 

 يبهناز را به خوب يصدا. كردن مادرش به طرف آشپزخانه رفت دايپ ياز سكوت آن تعجب كرد و برا. وارد خانه كه شد بهار

 .داد يم صيتشخ

 بهار خانم زود شده؟ يشده برا يحاال چ نيسالم بودم شوهرم داد ودهيمامان منم ه يول

 ريبهار قرو لند كنان ز. كرده بود دايبهار پ يبود كه بهناز برا يخواستگار نيسوم نيا. ختير يحرف بهناز هر دنيبهار با شن دل

 :لب گفت

 .تو رو تنگ كردم يبگو جا. داره منو شوهر بده  يدونم چه اصرار ينم

 .ديكش رونيش او را از افكارش بمادر يصدا

 .بچم هنوز شونزده سالشم نشده. كنن يبهار نگاه م كليجان مردم به ه مادر
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 .هيخوب يليپسره مورد خ نيا يول

 .نكنم برادرات موافقت كنن فكر

 .نيشد گردن من ننداز يبد يخوب يفردا روز. كنم ياصرار نم نيخود دان. آور بودم غاميخالصه من فقط پ. دونم ينم من

 .شهيبه بهار نگو فكرش مشغول م يزيچ. باشه

 :زد و گفت يخودش پوزخند يحرف برا نيا دنيبا شن بهار

 .و نذاشت كف دستم يو همه چ ومدينه كه اون بار ن آره

 .سرش گذاشت و ناله كرد يآوردن صادق دستش را رو اديبا به  و

 .دلم جا بدم يكجا گهيد نويا

 از آشپزخانه دور شد و بلند سالم كرد يكم.سكوت بهناز و مادرش شدمتوجه  يوقت

 .شما نيمامان كجا. سالم

 خانم از آشپزخانه صدا زد مايس

 بهناز آمده.مينجايما ا ايب

 وارد آشپزخانه شد و به بهناز سالم كرد بهار

 .پس دو تا وروجكت كوشون. نيخانم چه عجب راه گم كرد يآبج سالم

فكر  يزياو دارد به چه چ ديبهار كه فهم. زد يخودش لبخند م يكرد و برا يجواب دادن داشت بهار را برانداز م يبه جا بهناز

 :و در عوض گفت اورديخودش ن يبه رو كنديم

 .تيفسقل ياومد آبج ادتيمنم بهار  يبهناز اها. يشناس يمنو نم گهيد نجايا يآ ينم نقدريا ينيبيم

 :گفت عيرا جمع كرد و سر شيناز رفت و بهناز دست و پابه به يخانم چشم غره ا مايس

 :خانم گفت مايو رو به س يقد بلند شد نقدريچرا ا يكيدخترا تو  نياز ب ليتو فام كردميداشتم فكر م..نه...ها

 .مامان نه

 :كه صالح نبود گفت ييبحث به جا دنياز رس يريجلو گ يخانم برا مايس
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 .اورديبرادرت شوهرت چرا بچه ها رو ن نيكجا موند ا نيبب برو

 .شد و از آشپزخانه خارج شد تيخانم متوجه موقع ماياخطار س نيبا ا بهناز

بعد از خارج شدن بهناز بهار . بود دهيرا از او پنهان كنند كه خودش شن يزيكردند چ يم يكه سع ديخند يدلش به آنها م يتو بهار

 .كند هم به طرف اتاقش رفت تا لباسش را عوض

 

. سرشان گذاشتند يو ندا با ورودشان تمام خانه را رو ماين. بودند كه برادر شوهر بهناز بچه ها را آورد دهيو بهنام از راه رس بهرام

 .و او هر دو را با هم در آغوش گرفت دنديهر دو به طرف بهار دو. با آنها داشت و انها هم عاشق بهار بودند يبهار رابطه خوب

 .خوشكل خاله دو تا قربون

 :بلند كرد و گفت نيرا از زم مايكردند كه بهنام به طرف آنها رفت و ن يبودند و او را رها نم دهيهمچنان به بهار چسب مايو ن ندا

 .يدائ يب يدائ.فقط خاله بهار طونيش خوب

 يدر حال ماين يكرد ول ياش نگاه م يندا هراسان به حركات دائ. كرد  زانيشانه اش سرو ته آو ياو را رو ديخند يكه م يدر حال و

 بهناز نگران گفت. زد يهوا دست و پا م يتو ديخند يكه م

 .شهياالن حالش بد م نيبهنام بزارش زم نكن

 :دستش بود با همان لحن كودكانه اش گفت يكه دستش بهار تو يدر حال ندا

 .افته يداداشم م يدائ نكن

 خانم هم اعتراض كنان گفت مايس

 .شهيم تيچه اذنكن ب بهنام

 آنها رو به ندا گفت يتوجه به حرفها يب يول بهنام

 .بندازمش

 .رهيگ يسرش درد م يدائ نه

 ندازمش يمن م يول
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 يدائ نكن

 بندازمش بزار

 يبهنام در حال. را سر داد  هيبغل بهار پنهان كرد و گر يو صورتش را تو ديكش ياديرا رها كرد كه ندا فر ماين يپا كيناگهان  و

 به ندا گفت. ديخند يكه م

 .نگاه كن يندا دائ افتادين

 مايبهار جدا كرد و ن نهيصورتش را از س ديكش يدماغش را باال م يشده بود در حال شيكه به همان سرعت صورتش از اشك خ ندا

 رفت وگفترا از او گ مايبه طرف بهنام رفت و ن يبهار عصبان. كرد يكه با تعجب به او نگاه م ديشانه بهنام د يرا رو

 يكارات بردار نيدست از ا يخوا يم يك شهيكردن تو تمام م تيمرض اذ يدونم ك ينم من

 كرد و گفت ياخم بهنام

 كنميم يباهاشون باز دارم

 برد گفت يم ييكه دست ندا را گرفته و او را به طرف دستشو يبهناز داد و در حال ليرا تحو ماين بهار

 .شهيم تيبچه اذ يول يكن يم فيك يخودت دار. ياريكه اشك بچه رو در م هيچه مدل باز نيا

 باال انداخت و گفت يشانه ا بهنام

 .خوشش امد ماين يول

 به بهنام كرد و گفت يبهرام نگاه. بهار رفت يوقت. ديادامه نداد و ندا را برد تا صورتش را بشو گريد بهار

 .يكن يل ادم بازمث يستيبلد ن. كردنه يچه مدل باز نيا ييخدا

 به طرف آشپزخانه رفت و گفت اليخ يب بهنام

 ياز گرسنگ ميبابا مرد نيارينهار م يپس ك مامان

 :بهار را صدا زد. رفت يگفت و از جا بلندشد و همانطور كه به طرف آشپزخانه م يعل ايخانم  مايس

 سفره رو بنداز دادشت گرسنه اس ايب بهار

 گذاشت و گفت يگونه تر او بوسه ا يخارج شد و رو ييكه ندا را در آغوش داشت از دستشو يدر حال هاري
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 .اميمامان تا من ب شيپ نيبش

 :سفره به دست از آشپزخانه خارج شد و بعد از پهن كردن آن كنارش نشست و رو به ندا گفت بهنام

 .نيجا كنار خودم بش نيهم ايب.  يدائ شيپ ايب بدو

 را برگرداند و گفت شيرو نهيدست به سكرد و  ياخم ندا

 .نميخاله بهار بش شيخوام پ يخوام م ينم

 :گفت بهنام

 آمرانه گفت يبرسد بهرام با حالت مايدستش به ن نكهيقبل از ا يول. برداشت زيخ مايو به طرف ن. ندازم يرو م مايمنم ن پس

 .ياريخودتو در م يبچه باز ينكن از تو دار گنيهمه دارن م. ياريدوباره اشك بچه رو در ب يخوا يم. يبهنام بچه شد بسه

 گفت يعصب يبا حالت بهنام

 .كنميم يدارم با بچه شوخ نيديم ريبابا چقدر گ. ه ه ه اه

 :حرف گفت نيا دنيبه دست از آشپزخانه خارج شده بود با شن ينيكه س بهار

 داره سميساد: لب اضافه كرد ريو ز. رفته ادتيدوتا بچه رو  نيآره فقط سن ا ؟يشوخ

 بود گفت دهيكه حرف بهار را شن بهنام

 .يپرو شد دميدوباره به روت خند. ها يگفت يچ دميشن يهوووو

 .را گرفت انهيكالفه م بنهاز

 .نيشما دو تا به هم بپر ياعصابم راحت شه ه نجايپا شدم اومدم ا يبعد از عمر. بسه بابا

 رو به بهار گفت ييبا پروبهنام  ينگفت ول يزيچ گريد بهار

 .دونم و تو يمن م يتو كار بزرگترت دخالت كن گهيبار د هي

 

 مايس. اندازد يبه راه م گريد يماجرا كيدانست بهنام  يچون م. بهار دست بچه ها را گرفت و به اتاق برد. از جمع شدن سفره بعد

 .را مقابل پسرانش گذاشت يچا ينيخانم س
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 داشت رو به مادرش گفت يرا برم يكه فنجان چا يدر حال بهناز

 .نيبه بچه ها بگ نيخوا ينم

 يتو يانداخت كه برق خوشحال يبه بهناز نگاه رانهيغافلگ. موضوع را مطرح كند نيا يزود نيخواست به ا يخانم كه دلش نم مايس

 :بهرام كنجكاو رو به مادرش گفت. نشسته بود شيچشمها

 ه؟يچ انيجر

 :گفت اندازديب تيموضوع را از اهم نكهيا يخانم برا مايس

 .داده غاميحاال هم پ دهيبهار و د ييداشت بك بنده خدا ياون بار كه مادر شوهر بهناز نذر. بهناز بزرگش كرده نيبابا ا يچيه

 دياز چه قرار است پرس انيكه هنوز متوجه نشده بود جر بهرام

 داده غاميپ يچ يعني

 بود گفت دهيفهم كه همان اول ماجرا را بهنام

 .بهار خواستگار آمده يبرا يعني. بهرام يجيگ چقدر

 بهار خواستگار اومده؟ يبرا:كه زده بود تعجب كرد چون دوباره جمله اش را با خودش تكرار كرد يانگار خودش هم از حرف بعد

 :نگاه پر سوالش را به مادرش دوخت و گفت بهرام

 آره؟

 .شهيم دايكه دختر داشته باشه خوب خواستگارم كم كم پ يخونه ا. مادر جون آره

 .بچه اس يليمامان بهار هنوز خ يول

 ديوسط حرف بهرام پر يشاك بهناز

 گهيو م نيمگه من چند سالم بود كه رفتم خونه شوهر مامان خانمم هم اووف

 :خانم گفت مايس

خواستگار كه  ميما كه زورت نكرد. بشه يخونه كه چ تو ينيبش يخواست يبعدم م. ياطيخ يرفت يخودت مدرسه رو ول كرد تو

 .ياومد خودت قبول كرد
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 :بنشاند گفت يحرف خودش را به كرس نكهيا يدلخور شده بود برا يكه از حرف مادرش كم بهناز

 .دخترشون يذارن رو يم بيدختر دار راه به راه خواستگارا رو رد كنه مردم ع ادم

 :ديپرس يبا لحن خنده دار. بهنام هم تعجب كرده بود يحرف حت نيا از

 چند تا خواستگار اومده تا حاال؟ مگه

 به چهره برافروخته مادرش نگاه كند گفت نكهيبدون ا ديكه اوضاع را مساعد د بهناز

 .بود ييبهار سوم راهنما. اوردم غاميدوتاشو خودم پ يخسته نباش هه

 بلند گفت بهرام

 ن؟ينگفت يزيا به ماچپس چر ؟؟ييييييييييچ

چند  نيا دوننيمردم چه م. دهياز سنش نشون م شتريخوب مردم عقلشون به چشمشونه بهار درشته از ب. شنوه يچته بهار م ا

 .سالشه

 گفت ديدر هم رفته بهرام را د يخانم كه اخم ها مايس

كم قدش  كي. نداره يدادن من خودم رد كردم گفتم دخترم بچه اس سن غاميهمون موقع كه پ. نبوده ياصال مسئله ا. جون مادر

 .بودن همون موقع رد كردم يك دميدر حد حرف بوده منم اصال نپرس هيبق يآخر نياز هم ريغ. ماجرا همون جا تمام شد. بلنده

 گذاشت و گفت ينيس ياش را تو يفنجان خال بهناز

 .تا حاال چند بار زنگ زده. هيجد يليخ نكهيمثل ا يكي نيا يول

 :گفت يبا لحن متفاوت بهرام

 دهيهم بهار و د پسره

 گفت يخانم فور مايس

نفر و  كيتازه خودشم تماس نگرفته . دونم كجا ياونم من نم دياز خانواده پسره فقط مادرش بهار و د. هيحرفا چ نيمادر ا نه

 .طالبن يليخ نكهيمثل ا. واسطه كرده

 حرف مادرش گفت هم در ادامه بهناز



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١

برا مادر  يليدختر هم خ يكه خوشكل...گفت نميا...واال . باشه و خونواده دار ليخوان دختره اص يم. گفت يبنده خدا واسطهه م اون

 .پسره مهمه

 زد گفت يدر آن موج م خيكه توب يخانم لبش را به دندان گرفت و با لحن مايس

 هيحرفا چ نيا بهناز

 بهناز اعتراض كنان گفت يول

 .گهيدوتان د نيهمه بزرگترش هم ستيهم باال سرش ن يتازه بهار كه پدر. برادرشن ستنيكه ن بهيخوب غر هيمامان چ وا

 زد و گفت يپوزخند بهنام

 زده يحرف نيحاال چرا مادر طرف همچ. دارن يشرط نيپسرا همچ ميبود دهيشن ما

 .ستيكه بد ن ييجلسه آشنا هيال اقل  نيحرفاتو نو بزن. انيجلسه ب هي نيبگ نيونت يخودتون م. خبر ندرام گهيمن د واال

 آخر را بهرام زد حرف

 .نيبگ يزيچ ستيبه بهار هم الزم ن. نيجا تمام كن نيحرف و هم نيا. نكرده برا بهار زوده الزم

 به سنگ خورده بود دلخور گفت رشيكه ت بهناز

 .بازم بگم نه شهيبدم روم نم يجواب مردم و چ من

 .كه گفتم خودت دست به سرشون كن نيهم

 شانسش هم استفاده كند نيكرد از آخر يسع بهناز

 نوادگان قاجاره نيانگار مادره از ا. ان يآدم حساب يليخونواده پسره خ داداش

 خنده زد و گفت ريز يپخ بهنام

 .لهيمادر شوهره فس پس

 .چه طرز حرف زدنه نيبهنام ا ا

 .ياريتو م ليدل نمياخواهر من  خوب

 هم كه خنده اش گرفته بود گفت بهرام
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 خوان سر ما منت بذارن يانگار م يادم حساب يگيم يجور هي

 .خوره يبه ما م هيمورد خوب نهيمنظورم ا.هيحرفا چ نيداداش ا نه

 از جا بلند شد و گفت بهرام

 !نه:كه گفتم همون

 

 يخواستگار يكالفه شده بود كه ماجرا نقدريا. نه ايصحبت كند  يبود تا با خانم دران ريهفته گذشته را با خودش درگ كيتمام  بهار

 ميتصم طيكردن شرا نيباال و پائ يباالخره بعد از كل. از ذهنش را صادق پر ركده بود يرا هم فراموش كرده بود چونقسمت بزرگ

نشسته بود و با انگشتان دستش  يخانم دران ياال روبروو ح. همه اضطراب و دلشوره خسته شده بود آناز . را گرفته بود يينها

امروز آمده بود تا كمك بخواهد . انداخت و باز ندانست از كجا شروع كند ينگاه مين يمردد به چشمان خانم دران.كرد يم يباز

خانم . بود امدهيكوتاه ن كلمه با او حرف نزده بود كينكه بهار هنوز يپرو شده بود و با ا يليصادق خ. چون طاقتش تمام شده بود

 :به كمك بهار آمد يدران

 .با من راحت باش. بهار جان من منتظرم -

 :آگاه بود گفت انيكامال از جر نكهيبا ا و

 ؟يبا خانواده مشكل دار -

 :رد كرد عيسر بهار

 .نه خانم -

 ؟...پدر و مادرت -

 :دستپاچه گفت بهار

 .من پدر ندارم -

 :گرفت و گفت ياز دلسوز يرنگ يخانم دران نگاه

 .متاسفم -
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 :تكان داد يسر بهار

 .مشكالت نداشتم نيمن تا حاال از ا. ممنون -

 :ديپرس يدار يباز به او كمك كرد با لبخند معن يدران خانم

 پسر؟ كي -

 :خند زد و گفتدوباره لب يخانم دران. باره صحبت كند نيسخت بود بخواهد در ا شيبرا.انداخت نيسرخ شد و سرش را پائ بهار

 .پس حدسم درست بود -

در جهت رفع رجوع بر  عيسر.احساس كرد مشاورشان دچار سوتفاهم شده.نگاه كرد يجا خورد به چشمان خندان خانم دران بهار

 :آمد

 .ستين ديكن ينه خانم اون جور كه شما فكر م -

 :رد گم كردن ادامه داد يبرا يدران خانم

 .شنيم يعاطف يريدرگ كيدچار  يرستانيدختران دب شتريب بايتقر هيبه سن تو عاد يخترد ياتفاق برا نيبهار ا بنيب -

 .نينه اون جور كه شما گفت يول ونهيپسر درم كي يدرسته پا.مشكل رو ندارم نينه خانم من اصال ا -

 :را كه به وجود آمده بود شكست و گفت يسكوت يدران خانم

 .خوب برام بگو -

 .مزاحمه كياون ... اون  -

بعد از آن انگار كه . شده بود كيشر يغم را با كس نيدوشش برداشته بود باالخره ا ياز رو يانگار بار.ديكش ياز آسودگ ينفس

مشاور جوان با دقت به . خودش يرانيرا گفت از رفتار صادق و طرز تفكر خانواده اش و ح زيجلودارش نبود همه چ يزيچ گريد

 .كند ياو اجازه داد تا خودش را خال بهار گوش داد و به يحرفها

شد اما به  يو او هم باالخره راض. بگذارد انيكند خانواده اش را در جر يساعت تمام با بهار حرف زد تا او را راض كي يدران خانم

بعد از زنگ منتظر بهار  يخانم دران. قبول كرد يكه او هم به راحت. قدم شود شيكار پ نيا يخودش برا يشرط آنكه خانم دران

از  دايبهار شد. با هم از مدرسه خارج شدند.كند يهست تا او را همراه يشد كه امروز كس خوشحالشد و كيبهار به او نزد.بود
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 :داد يبه او دلدار يخانم دران. ديترس يعكس العمل بهرام و بهنام م

 .كنه تتيكه حما يرو دار يبفهمه تو كس دياون مزاحم با. كنه ياز تو دوا نم يدرد چيموضوع ه نيبهار جان پنهان كردن ا نيبب -

 .حرفها بود نيداد انگار روحش تشنه ا ياو گوش م يدر سكوت به حرفها بهار

 

درد سر از كنار صادق عبور  يب يامروز هم با وجود خانم دران. ديكش ياز سر آسودگ يمقابل خانه شان توقف كردند بهار نفس يوقت

 .كرده بود

 :كه دست او را گرفته بود گفت يبه بهار زد و در حال يلبخند يدران مخان

 باشه؟.خونه خاله من ارشيب يفقط تو به به بهونه ا. كنم يمن خودم با مامانت صحبت م. نگران نباش اصال

تكان  يسر. كرد يكه بهار را آرام م ديدرخش يدر چشمانش م نانياز اطم يبرق. نگاه نگرانش را به مشاور جوانشان دوخت بهار

 :داد و گفت

 .نيايب نيهر وقت خودتون راحت گهيد نجاميا شيمن تا ش. ميايب يفقط چه ساعت. باشه

 .از هم جدا شدند ينگاه كرد و بعد از خداحافظ يقدرشناسانه به خانم دران بهار

 

لباسش را عوض  عيسر نيبنابرا. ديادرش بگوداشت قبل از امدن آنها ماجرا را به م ميبودند و بهار تصم امدهيو بهنام هنوز ن بهرام

 .خانم طبق معمول مشغول آماده كردن نهار بود مايس. كرد و سراغ مادرش رفت

نگاهش به ساعت بود و . دلشوره گرفته بود. هم تابلو نباشد اديماند كه چطور سر حرف را باز كند كه ز رانيسالم كرد و ح بهار

 :گفت. كرد يد را آماده مكه داشت ساال يدر حال. گوشش به زنگ

 .مامان گميم

 :آب خورش بود گفت دنيخانم همانطور كه مشغول چش مايس

 ؟..هوم

 :خوشحال گفت يزده شده باشد با لحن يمغز يتو يكرد و بد انگار جرقه ا يمن و من بهار

 شد؟ ياون دختره چ يماجرا. خواستم بگم يم آها
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 :ديخانم متعجب برگشت و پرس مايس

 دختره كدوم

 بهناز هيخونه همسا دشيكه بهرام اومد د همون

 :و گفت ديكش يخانم آه مايس

 .بهرام چكار كرد يديخودت ند مگه

 .كرد يقبول م نيكرد ياگه شما اصرار م ديشا يول. چرا خوب

 .كنه يقبول نم يبه راحت. هيبچه سفت يليخ. شناسمش يمن م. روح باباتو قسم خورد يديمگه ند.يگيم يچ

 :گفت ياش را بزند فور يبحث همانجا تمام نشود و بتواند حرف اصل نكهيا يبرا بهار

 .مد نظرشه يچه جور آدم نيازش بپرس خوب

 نهيبه دلم بش ديبعدم با. باشه نياول خونواده دار و مت گهيم. دميها مگه نپرس يا ساده

و از تصور  رديتواند چشم بهرام را بگ يم يكرد واقعا چه كس يرفت و داشت با خودش تصور م ادشي يلحظه موضع اصل كي بهار

 .روز صورتش پهن شد يداماد شدن بهرام خنده بزرگ

 :كرد با تعجب گفت يخانم كه داشت بهار را نگاه م مايس

 گهيد نهيبه دلش بش ديخوب با. زده بچه ام يمگه حرف بد.يخند يم يبرا چ وا

 صل مطلب استاحساس كرد االن درست وقت گفتن ا بهار

 .كردم دايخوب پ يليمورد خ هي كردميداشتم فكر م....راستش...من...نه نه

 :ديرا آرام كرد و پرس شيباشد صدا ستادهيگوش ا ينشست بعد انگار كه كس شيو رو ديرا كنار كش يخانم كنجكاو صندل مايس

 هست؟ يك

شده بود و  ريد گريد يول. شد مانيكه زده بود پش يماجرا تعجب كرده بود فورا از حرف دنيفهم يمادرش برا اقيكه از اشت بهار

 :گفت يساختگ ياليخ ينباشد با ب دوريهم ام اديمادرش ز نكهيا يبرا يول. مجبور بود تا آخرش برود

 .مناسب نباشه از نظر شما ديدونم شا ينم
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 .ادياالن بهرام م يديبهار چقدر كشش م ا

 .مشاور مدرسه امونه. گهيد گميم خوب

 .دختره ريخانم با اخم عقب نشست و گفت پس بگو پ مايس

 اعتراض كرد بهار

 سالشه شيو ش ستيهمش ب ستيدختر ن ريمامان اصالنم پ ا

روزها  نيكه ا ينباشد در دفاع از خانم دران دواريهم ام اديوانمود كند كه مادرش ز يداشت جور ميرفت كه تصم ادشيبه كل  بعد

 با بهار جور شده بود گفت يحساب

 خاله اش شهيخانمه تازه سادات خانم م نقدريا. شينيبب اگه

 .خانم برق زد مايچشمان س. گفته شده باشد ييامدن اسم سادات خانم انگار كه كلمه جادو با

 .تمومه يبه پس همه چ به

 :از جا بلند شد و گفت اقيبا اشت بعد

 .با بهرام حرف بزنم ديبا. مثل سادات خانم وصلت كنم يبا كس من كه از خدامه.شهيم يعني

 زده ساالد را رها كرد و گفت يكه تازه متوجه شده بود چه گند بهار

 ديشا...اصال...اصال...دونم ازدواج نكرده يبعدم من فقط م....نشينيبب نيايشما اول خودتون ب نينگ يزيتو رو خدا به بهرام چ مامان

 نامزد داشته باشه

 يمنو م يخانم دران يوا. حرف زدنت نيبهار با ا يريبم يا. گند زد ايخدا ديو نال. باشه نطوريدلش دعا كرد كه هم يلحظه تو كي و

 .كشه

 عيزنگ سر يشدن صدا دهيو با شن ديكش يمادرش فرو كش كرد نفس راحت اقياشت ديبهار كه د. خانم متفكر برجا ماند مايس

 :داضافه كر

 .با من اومد تا بره خونه خاله اش يخانم دران امروز

 .ديسالم پسرها به گوش رس يسالن باز شد و صدا در
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 :دسپاچه ادامه داد بهار

 .نشينياونجا بب نيبه بهونه سر زدن به سادات خانم بر يعصر

 .بهنام باعث شد بهار حرفش را ادامه ندهد يصدا

 .شما چقدر سوت و كوره نيكجا يبهار! مامان

 خانم با عجله به طرف در آشپز خانه رفت و گفت مايس

 .رم يم يعصر باشه

 ديدلش نال يو باز تو.ولو شد يصندل يو رو ديكش يبهار نفس راحت. از آشپزخانه خارج شد و

 .شهيم يزينكنه بره به بهرام بگه چه آبرو ر. تو سرم بكنم يحاال چه خاك ايخدا

 او را از افكارش خارج كرد خانم مايس يصدا

 سفره رو بنداز بهار

به  يكه او مادرش را به چه بهانه ا ديفهم يم ياگر خانم دران يوا.نگاه كرد ديدرخش يم يبه چشمان مادرش كه از خوشحال بهار

نظر داشت و  ريخانم مدام بهرام را ز مايسر نهار هم س. نداشت يگريچاره د يشد ول يناراحت م يلياست حتما خ دهيآنجا كش

 :و كالفه به مادرش گفت ديبهرام هم فهم دكار دامه داد كه خو نيبه ا نقدريا

 شده مامان يچ باز

 خانم به سرعت گفت مايس

 مگه چكار كردم...مادر يچيه

 شده يخبر هيدونم باز  يم من

 مادر يچه خبر وا

 بشقاب رها كرد و گفت يقاشقش را تو بهرام

 .شهيم دايدخترم پ هيبعد از چند روز سر و كله رن تو نخمن  يوقت شما م هر

 و گفت ديكه بنهام با دست محكم به پشتش كوب شديداشت خفه م. و به سرفه افتاد ديبهار پر يبه گلو لقمه
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 .يچته تو مگه هول ييييييهو

 .شد رهيبه مادرش خ يو با نگران ديآب را سر كش وانيل بهار

 لحنش را عوض كرد و گفتكار را خراب كرده  ديخانم كه فهم مايس

خواد سر و سامون  يمنم خوب دلم م. كه برا پسرش رفتن يكرد از خواستگار يم فيامروز داشت تعر ييبنده خدا هي رينخ

 .نميگرفتن تو رو بب

 و گفت ديكش يآه بهرام

 چشم يهروقت وقتش شد به رو. خودمو آماده كنم ديندارم با تشويمن فعال اصال موقع ستيكار عجله بردار ن نيجان ا مامان

 گفت يحرف بهرام شاك دنيبا شن بنهام

. باال رهيبرادر من سنت داره م. سالته ستيب كنهيندونه فكر م يهر ك يزن يجور حرف م هي. يو نساز يبابا خان داداش اومد. ايب د

جلو بلكه  افتميمن ب يخوا يم گميم يجد. نگ در هوا موندماومده اونوقت من بدبخت هنوز ل ايمن بچه هاشونم دن يقايبه خدا رف

 يريبگ اديذره  هيتو هم 

 خانم كه از حرص خوردن بهنام خنده اش گرفته بود گفت مايس

 .رسه يباالخره قسمت داداشتم از راه م. به نوبت ابيآس مادر

 

 نگفت و بهنام غر غر كنان به خوردن نهارش ادامه داد يزيچ بهرام

 .خانم از زل زدن به بهرام دست برداشت مايبهار هم راحت شد چون س اليخ

 .چادرش را سر كرد و به اتفاق بهار از خانه خارج شدند. خانم عزم رفتن كرد مايگذشت كه س ياز رفتن بهنام و بهرام م يساعت كي

به طرف در خانه رفت و آن را باز  گذاشته بود خودش انيرا در م زيپرستو كه با خاله اش همه چ.زنگ به صدا در آمد يوقت

 يرائيپرستو آنها را به طرف پذ.گلدارش در را باز كرده بود لبخند زد و وارد شد ديپرستو كه با چادر سف دنيخانم با د مايس.كرد

گ به رنگ شد كار مادر بهار رن نياز ا. پرستو را دنبال كرد دارانهيخر يخانم با نگاه مايس.داشتكرد و چادرش را از سر بر تيهدا

رو  دهيخانم كه از نگاهش مشخص بود پرستو را كامال پسند مايس. اقتدين يانداخت تا نگاهش به خانم دران ريو زود سرش را به ز
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 :به سادات خانم گفت

 .نيدار يسادات خانم چه دختر خواهربرازنده ا... ماشاا -

 :چهره اش را پوشانده بود با اشاره به بهار گفت ييبايخانم كه لبخند ز سادات

 .يكن يتعارف م يدار گهيد يتو خونه ات دار ييبايز نيشما كه خودت فرشته به ا -

 :خانم هم لبخند زنان گفت مايس

 .نظر لطفتونه -

بود و  دهيپوش يتنگ يمشكشلوار . بود دهيرا بدون چادر و مانتو ند يبهار تا به حال خانم دران. برگشت يچا ينيس كيبا  پرستو

 يابيارز كيبسته بود و بهار بعد از  يگل سر دم اسب كينسبتا بلندش را با  يموها. ديرس يم شيزانو يرنگش تا باال يصورت ريپلو

 .رهيت يبا موها و چشمها يشرق ييباياز نوع ز باستيز يليخ يكه خانم دران ديرس جهينت نيبه ا يكل

 

 :ديلبخند زنان كنار بهار نشست و پرس پرستو

 بهار جان؟ يخوب

 :كلمه جواب داد كيبرد فقط  ييبو ينزند كه خانم دران يمادرش حرف كرديكه خدا خدا م بهار

 بله

تمام مدت بهار . ديخواست كش يكه م يبه سمت يخودش حرف را كم كم شروع كرد و بحث را به نرم ييرايبعد از پذ پرستو

 .داد يدهنش مزه خون م. انداخته بود و بس كه لبش را گاز گرفته بود نيسرش را پائ

به بهار كرد كه او  يخانم چنان نگاه مايلحظه س كيدر . آمد يدر م يخانم بود كه هر لحظه به رنگ مايس افهيتر از همه ق جالب

 .به او بزند يات خانم كتك مفصلو ساد يچشم خانم دران ياالن است كه مادرش به طرفش هجوم ببرد و جلو نياحساس كرد هم

خانم كه تمام محاسباتش اشتباه از آب در آمده بود  مايس. به بهار كرد يداد و نگاه آرامش بخش انيحرفش را با لبخند پا پرستو

 .نقش بر آب شدن وصلت با سادات خانم ايشده بود  دايبهار پ يكه برا يمزاحم. ناراحت باشد شتريكدام اتفاق ب يدانست برا ينم

 :قدم شد و گفت شيدانست چطور ان سكوت مسخره را بشكند كه سادات خانم پ ينم يسكوت برقرار شد و كس يلحظه ا چند
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 .شهيمشكل حل م... ان شاا. جان دلخور نشو مايس

 داد و گفت نيحاضر ليتحو يبند مينبهرام ناراحت بود لبخند  يبرا شياهاياز به هم خوردن رو شتريخانم هم كه ب مايس

 .رو بهار تعصب دارن يلياخه خ. به داداشاش بگم يدونم چه جور يمن فقط نم. البته بله

 .كن شر درست نشه شونيحال يجور هي يفهم يحودت زبون بچه هاتو بهتر م شما

 .خاص دارن ديعقا يسر هيخوب جوونن و برا خودشون  يول بله

 :تكان داد و رو به پرستو گفت يخانم سر مايخانم در موافقت باس سادات

او انداخت كه  يبه سر تاپا يخانم نگاه پر حسرت مايپرستو كه بلند شد س. گلوتون خشك شد اريب گهيد ييچا هيجون پاشو  خاله

 .پرستو امده بود دنيد يادرش برابود و واقعا م فتادهياتفاق ن نيدلش آروز كرد كاش ا يو تو. ديآن را فهم يتنها بهار معنا

 دهيهم فا شتريماندن ب ياصرار سادات خانم برا. خانم به بهار اشاره كرد كه بلند شوند و به خانه بروند مايس ياز خوردن چا بعد

خانم با  مايبه محض ورد به خانه س يول. رد و بدل نشد نشانيكلمه هم ب كيبه خانه  دنيتا رس. و آنها خانه را ترك كردند. نداشت

به  يبماند نگاه اياتاقش  يبهار مردد مانده بود برود تو. پرت كرد و گوشه سالن كز كرد يچوب رخت يچادرش را رو تيعصبان

چرا  - . مادر متوقفش كرد يبه طرف اتاقش رفت كه صدا يبه آرام. در هم رفته متفكر نشسته بود يمادرش انداخت كه با اخم ها

 ؟يبه خودم نگفت

با او  ياحساس نكرده تا بتواند به راحت كيكه هرگز مادرش را به خودش نزد ديتوانست بگو يچه م. انداخت نيسرش را پائ بهار

 .زد يم يحرف نيخبر بود كه چن ياز اخالق بهرام و بهنام ب اي. درد دل كند

 :گفت يبا نگران ديسكوت بهار را د يخانم وقت مايس

 به داداشات بگم؟ يحاال چه جور -

 :بهار نگاه كرد و گفت دهيبه چهره رنگ پر رهيمادر خ. ديترس يواقعا از عكس العمل آنها م. ختير نيبهار پائ دل

 .گميبهش م يجور هيخودم بعد . دهيگم خسته بود خواب يمن م اين رونيشب اومدن ب -

 

جرات  يبهار گوشه اتاق كز كرده بود و حت. بودند دهيبرادرانش از راه رس. كرد دنيدر خانه كه شد قلب بهار شروع به تپ يصدا
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 يبشنود ول يزيچ ديكرده بود شا زيرا ت شيگوشها. كرد يمتكا خفه م يتندش را تو ينفس ها يصدا. نداشت بلند نفس بكشد

 چيكه گذشت و ه يساعت. شنود ينم يزيقلبش چ يكرد كر شده و جز صدا يم استپش قلبش آنقدر بلند بود كه احس يصدا

 نيدر ا ينقش چيكه او ه دهيو فهم رفتهيمادر را پذ يداد كه بهرام حرفها يم يبه خودش دلدار. آرام تر شد يبهار كم افتادين يتفاقا

 :بهرام او را از جا پراند اديفر يتازه آرام شده بود كه صدا. ماجرا ندارد

 ؟يكرد يچه غلط نمييب ايب. يداريدونم ب يم. رونيب ايب! بهار -

بود كه در به شدت باز شد و  رهينگاهش به در خ. كز كرد وارياز جا بلند شده و گوشه د. جرات نداشت از اتاق خارج شود بهار

از نحوه ورودش معلوم بود كه  يول. ديد يبود و بهار چهره برادرش را نم كياتاق تار. شد انيچهارچوب نما يقامت بلند بهرام تو

و آن وقت  ديبا روشن شدن اتاق بهار تازه چهره بهرام را د. از كرد و چراغ را روشن كرددر تبهرام دس. است يبه شدت عصبان

 :زد اديبهرام فر. است يعصبان كردياز آنچه بهار فكر م شتريب يليبهرام خ ديبود كه فهم

 گه؟يم يمامان چ -

. گوشش زد يتو يمحكم يليو ناگهان س بهرام با دو گام بلند به طرف بهار رفت. شد ريو ناگهان اشكش سراز دياز جا پر بهار

شوك .رها شده و نصف صورتش را پوشاندند شيشانه ها يرو ييآبشار مواج طال كيدرست مثل  شيسرش رها شد و موها رهيگ

نخورده  يليس يهرگز از كس. اورديسرخ شده بودند نگاه كرد و نتوانست كلمه به زبان ب تيزده به بهرام كه چشمانش از عصبان

او  يگناه بود بهرام رو يحاال كه او كامال ب يول. او دست بلند نكرده بود يرو يهرگز كس يكرده بود ول ياديبارها اشتباهات ز. بود

 :گفت تيبهرام به همان عصبان. دست بلند كرده بود

 فيو تكل نييبرا ما تع اديب بهيغر هيتا  .يرو از خونواده ات پنهون كن يمهم نيمسئله به ا دينره نبا ادتي چوقتيزدم تا ه نويا -

 .كنه

به طرف بهار رفت و . بود آرام وارد اتاق شد و در را بست ستادهيچهارچوب ا يبهنام كه پشت سر او تو. رفت رونياز اتاق ب بهرام

و به در بسته زل زده  اشكش بند آمده بود. كه خورده بود شوك زده بود يليبهار هنوز از س. دستش را گرفت و او را كنارش نشاند

توانست  يبهار نم يول. كرد شيبهنام آرام صدا. كار نيداشت اال ا يبود از بهرام انتظار همه عكس عمل هشد يانگار مغزش خال. بود

 يرو ينيبهار برگشت و به چهره بردارش نگاه كرد لبخند غمگ. تكانش داد يكم نباريكرد و ا شيبهنام دوباره صدا. ديبگو يزيچ
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 يجا يبهنام آرام رو.شد زيافتاده دوباره اشكش سراز يچه اتفاق دهيتازه فهم هچهره بهنام انگار ك دنيبهار با د. بهنام بود يلبها

 :و گفت ديدست كش يليس

 چرا؟ يدون يم. كردم يكارو م نياون بودم هم ياز بهرام دلخور نباش چون منم چا -

 :فقط نگاهش كرد بهار

سروپا مزاحم خواهرشون بشه و پشت سرشون  يالدنگ ب هيداش نره خر تو خونه داشته باشه و اونوقت آدم دوتا دا نكهيا يبرا -

 .يفهم يبهار م يكرد نيبه ما توه ييجورا هيتو . اونا بخنده شيبه ر

 :كرد گفت يخوردند پاك م يصورتش سر م يكه تند تند رو ييكه با انگشتش اشكها يدر حال بهار

. برسه نجايكردم آخرش به ا يمنم اصال فكر نم. زد يسر كوچه اصال حرفم نم سادينداشت فقط وام يكار چيبه خدا داداش اوال ه -

 .حرفا بود نيپروتر از ا يليانگار طرف خ يكارش ول يپ رهيكنم م يم شيمحل يگفتم ب

 ؟يخوب بدش چرا نگفت -

 .گنيپشت سرش بد م يليآخه همه خ. ارهيسرتون ب ييگفتم نكنه بال. دميترس يم زايچ نياز هم قتشيحق -

 :هم رفت يبهنام تو ياخمها

 .يدست كم گرفت يليما رو خ. ميما بچه ا يتو فكر كرد. بهت بگم يبهار واقعا چ -

 افتهيبراتون ب ينكرده اتفاق ييخواستم خدا ينم...خواستم ينه به خدا داداش من نم -

نگاهش  يچهره اش آرام تر شده بود و تو. شد انيچاچوب در نما يد و بهرام توبهار تمام نشده بود كه در اتاق دوباره باز ش جمله

بهرام آرام آرام به او . لبش را به دندان گرفت نيانداخت و شرمگ نيبهار سرش را پائ. پر كرده بود يرا دلخور تيعصبان يجا

بهار را كه  يو موها ديكش يبهرام آه. ديبهار ناخودآگاه عقب كش. دستش را كه بلند كرد. تشد و درست مقابلش نشس كينزد

 :از صورتش را پوشانده بود پشت گوشش برد و گفت يمين

 .كم و كاست يكن ب فيخوب تعر -

كه آن را دور انگشتش تاب مب داد شروع به شرح  يرا به دست گرفت و در حال شياز موها يشاخه ا. رنگ به رنگ شد بهار

 .ماجرا كرد
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 :به در مدرسه انداخت كه بهرام دوباره به او لبخند زد وگفت يگاهن. بود ييدل بهار غوغا يتو

 .ما خودمون حواسومون هست. خونه ير يمثل هر روز سر وقت م. كه خورد زنگ

بهرام و بهنام . افتديب يدانست امروز قرار است اتفاق بد يم. بخش بهرام هم نتوانست دل بهار را آرام كند نانيو لبخند اطم حرفها

 .بود دهيو امروزشان فهم شبيد يرا از پچپچه ها نيا. داشتند يدست از سر صادق بر نم ياحتر نيبه ا

 .و نه از مدرسه ديفهم يرينه از درس چ. مدرسه كالفه بود يتا ظهر تو. دارند يميخواست بداند انها چه تصم يدلش م فقط

 :زد و سالم كرد يبه خانم دران يبند ميبهار لبخند ن. بود ستادهيمنتظرش ا يدر مدرسه خانم دران كنار

 سالم

 خانم؟ يخوب. بهار جان سالم

 :تكان داد و گفت يسر بهار

 .رم يدارم از دلشوره م اديز نه

 شده مگه؟ يچ چرا؟

 يمن داداش بهرامو خوب م. خوان چكار كنن يدونم م يحاال نم...بعد. هيچ انيجر دنيداداشام فهم شبياخه د. يچيه هنوز

 .ارهيسر پسره م ييبال هيحتما . شناسم

 :بهار گوش داد و بعد از چند لحظه گفت يمتفكر به حرفها يدران خانم

 .برو به سالمت شهينم يزيكه چ... شاا ان

با همان لبخند مسخره . كه ناگهان چشمش به صادق افتاد. نطر داشت ريبا اضطراب اطرافش را ز. لرزان به راه افتاد ييبا قدمها بهار

 .بود شيدستها يهم تو يبار شاخه گل نيا يشگيهم

 نيتوانست پائ يكرد و سرش را تا انجا كه م يالكرس تيلب شروع به خواندن ا ريز. ديبه صفر رس ياحساس كرد فشار بهار

 .ديچيگوشش پ يصادق تو يصدا. انداخت

 .بهار سالم

انگار حس  يول. كند دنيست با تمام قوا شروع به دوخوا يدلش م. تمام بدنش به لرزه افتاده بود.توجه به راهش دامه داد يب بهار
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 :گل را به طرفش گرفت و گفت. صادق با او هم گام شده بود. رفته بود شياز پاها

 .گهيد رشيبگ. ايدختر دن نيخوشكل تر يبرا

 .صادق ول كن نبود. فشرد يتوانست در مشت م يبند كوله اش را تا آنجا كه م. شنود يخوب نم شيگوشها. كرد يم احساس

 .گهيد رشيبگ. خسته شد دستم

 .در ره تيدم خستگ ينخور خودم االن مشت و مالت م غصه

با  يوقت. شد ديلحظه بود كه بهار احساس كرد صادق از كنارش ناپد نيدرست در هم.بهرام بود كه از خشم دو رگه شده بود يصدا

 .شتاب برگشت

 

. شده بود ريصادق قافل گ. شده بودند رهيمردم از هر طرف به آنها خ. شده بودند زيام با او گالوافتاده بود و بهر نيزم يرو صادق

 :صدا زد. شده بود ياشك بهار جار.كتك بخورد يدست و پا نبود كه به راحت يهاهم ب نقدريواال ا

 .گهيد ميتو رو خدا بسه بر داداش

كه به سمتش رفت و  ديداد كه ناگهان بهار پرستو را د يدن صادق ادامه مكتك ز يبرا شيتوجه به بهار همچنان به تقال يب بهرام

 :محكم گفت

 .راد با شمام يآقا. نيافت يدرد سر م يشما تو اديسرش ب يياگه بال. گهيراد بسه د يآقا

 :دياو را گرفت و محكم كش يگوشه پالتو نيخشمگ. كند ينم ييبهرام به او اعتنا ديد يوقت پرستو

 .گهيبسه د شيبهرام كشت آقا

بهرام به شدت به طرف پرستو . ديچيپ يپهن شده بود و از شدت درد به خودش م نيزم يصادق رو. ناگهان به خودش امد بهرام

 .برگشت

 

اخم . شده بود انيكامال نما شيبايجدا كردن آنها از دستش رها شده بود و صورت گرد و ز يبرا شيپرستو بخاطر تقال چادر

 .كامال مشهود بود شيچشمها يتو تيو برق عصبان. هره اش را پوشانده بودچ يفيظر

دست پرستو كه  يشد و سپس نگاهش را از چشمان او گرفت كه نگاهش رو رهيپرستو خ يدر چشمها هياز ثان يدر كسر بهرام
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بهرام را رها كرد و چادرش را  يپالتو يشد و به آرام تشيپرستو هم متوجه موقع. بود ثابت ماند دهيرا چسب شيهنوز گوشه پالتو

 :بهرام رو به صادق گفت. دست او را گرفت و به دنبال خود كشاند. تبه طرف بهار رف عيدوباره جمع كرد و سر

 .شكنم يگردن تو م يدور و بر خواهر من بپلك گهيبار د كي فقط

 :برد گفت يرا باال تر م شيكه صدا يدر حال و

 !يعوض يديفهم

 :دلش بود با ناله گفت يكه دستش رو يدر حال صادق

 .يكرد اليخ.... گوليژ.... بچه.... ارميدر م.... سرت... شو يتالف

 .زد و پشت به او به طرق خانه شان به راه افتاد يپوزخند بهرام

 .رفت يبه طرف خانه شان م يهق هق كنان همراه خانم دران بهار

 يكه به او ارتباط يكرد در كار ياحساس م.بود  يعصبان نقدريچه ا يبرا تدانسينم. رفت يدر كنارش م نيساكت و خشمگ پرستو

 .بود امدهيجدا كردن آنها جلو ن يشان هم برا يكيرو مشغول تماشا بودندو  ادهيپ يده نفر تو. نداشته دخالت كرده

 :ديچهره اشك آلود بهار نگران پرس دنيكوچه ناگهان بهنام مقابل آنها سبز شد با د چيسرپ

 ؟يكرد ريشده بهار؟ چرا د يچ

 :انداخت و گفت يبا پرستو نگاه بهار

 .دادش بهرام....بهرام داداش

 .يبهار جون به لبم كرد..؟يچ بهرام

 :گفت. ديكه حال او را نا مساعد د پرستو

 .شدن ريراد با صادق درگ يآقا

 :بهنام گرد شد يچشمها

 ؟يچ

 :ديش شنبهرام را از پشت سر يصدا.پرستو دهان باز كرد  تا
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 ...پسره..زدم لت و پارش كردم . يچيه

 يريبهنام ناباوارنه به برادرش نگاه كرد و بعد با لحن دلگ. كه به چهره به اخم نشسته پرستو كرد حرفش را خورد يبا نگاه و

 :گفت

 .سراغ پسره يريم ييتنها يچونيپ يمنو م گهيد حاال

 :بهنام ادامه داد. آمدند يام و بنهام هم پشت سرشان مرفت و بهر يدر كنار پرستو به طرف خانه شان م بهار

 .يكالنتر ميقرار نبود بر مگه

 .دست قانون مشيسپار يم گهياالن د. بشم اليخ يتونستم ب ينم يول. ميريم اونجام

 :رو به پرستو گفت بهار

 .شمارم به دردسر انداختم. خوام خانم يم معذرت

 :به بهار زد و گفت ينيلبخند غمگ پرستو

 .كنه مشكلت حل بشه خدا

 :گفت ينگران يبودند كه بهار با صدا ستادهيا ريبهرام و بهنام سر به ز. در خانه همه شان متوقف شدند كنار

 .اديلبت خون م داداش

. نكرد دايپ يدنبال دستمال گشت ول فشيك يبهار تو. كرد يو هم زمان از درد اخم كوچك ديدستش را گوشه لبش كش بهرام

گفت و به طرف خانه  يبه آنها نگاه كند با اجازه ا نكهيدست بهار گذاشت و بدون ا يآورد و تو رونيب فشياز ك يپرستو دستمال

دست بهرام  ياش را صاف كرد و بهار دست پاچه دستمال را تو نهيبهنام س. كرد بالبهرام با نگاهش او را دن. خاله اش رفت

 .وارد خانه شدند يحرف چيگذاشت و بعد هر سه بدون ه

 

 يسخت تر م شيسابقه دار بودن او هم كار را برا. كرد نيهم مراجعه كرد و رسما از صادق شكا يآن روز بهرام به كالنتر يفردا

 .نشود يمحل آفتاب يتو يمجبور شد چند وقت نيهم يبرا. كرد 

 يتالف يهرام به دل گرفته بود و هر روز هزار جور نقشه برااز بهار و ب يبد نهيك. ديايكوتاه ب يراحت نينبود كه با ا يكس صادق
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 .زد يكردن به سرش م

از صادق خبر  يكس يهنوز باز بود ول تيپرونده شكا نكهيبا ا. نشد دهياز صادق د ياثر گريبا گذشت سه هفته از آن اتفاق د يول

راحت  بايهمه تقر اليخ طيشدن شرا يكم كم با عاد يلرفت و يبهرام به مدرسه م اياول بهار با اسكورت بهنام و  يروزها. نداشت

 .كند جاديا يبهار مزاحمت يبرا واندت ينم گريشده بود كه صادق د

 .امده بود ياديسرد شده بود اواخر آذر ماه بود و روز قبل هم باران ز يحساب هوا

 .تر خودش را به خانه برساند عيكرد هر چه سر يبعد از خوردن زنگ از مدرسه خارج شد و سع بهار

بود با توجه  كيبه او زد كه نزد يامد نشد پسر تنه محكم يكه با سرعت به طرفش م يبود و متوجه پسر نيسرش پائ شهيهم مثل

 .كه شانه دردناكش را گرفته بود يتعادلش را حفظ كرد و در حال يبا سخت يول افتديب نيزم يبا كمر رو نيبه سر بودن زم

 .گفت و بعد هم به راهش ادامه داد يراه يكه دوان دوان دور شده بود بد و ب يه عابر حواس پرتلب ب ريز

 .و رو كرد ريبهار را ز يبود كه تمام زندگ يتازه ا يتوجه از كنار آن گذشت آغاز ماجرا يحادثه كوچك كه بهار ب نيهم

رفت و درست روبه  يبعد از وارد شدن به خانه اول سراغ بخار. قفل چرخاند يرا تو ديو كل ديسردش را به هم مال يها ذست

 :آمد و گفت رونيداشت از اتاق ب يكه چادر نمازش را از سر بر م يخانم در حال مايس. چمباتمه زد شيرو

 يلباستو عوض كن چرا با لباس نشست پاشو

 .شده خچالياتاق مثل  اون اتاقم خرابه يتازه بخار. رميزدم مامان بذار گرم شم م خي

 باال انداخت و گفت ييخانم ابرو مايس

 يكن يچكار م اديبرف ب يكن يكارارو م نيا يبارون زده تو دار هيتازه . هنوز زمستون نشده خوبه

. ييبود و او سرما ييمادرش به شدت گرما. موضوع اختالف داشت نيبا مادرش سر ا شهيحوصله به طرف اتاق رفت هم يب بهار

 .رفت يجو نم كي يآبشان تو اصال

 ياستفاده م يخاموش كردن بخار يبرا يچون مادرش از هر فرصت شديرفت مكافات بهار هم شروع م يم يكه رو به سرد هوا

مرده خارج  يگذاشت تا به قول خودش هوا يو در و پنجره ها را باز م كرديرا كم م يبخار يهم مدت يبرف يدر روزها يكرد و حت

 .شود
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و تا . كرد كه برادرانش خانه نبودند يانتخاب م نكاريا يرا برا يچون زمان. بكشد اديفر تيخواست از عصبان يجور مواقع بهار م نيا

خانه به حالت  يخانه را تحمل كند تا دوباره دما يسرما يبهار بود كه مجبور بود مدت نيا نيبنابرا. امدن آنها خانه گرم شده بود

 .برگردد يعيطب

كه فشار باال داشتند مثل مادر او از  يچون مادرش فشار خون داشت و معموال تمام كسان داديهم به مادرش حق م يبهار گاه البته

 .شدنديكالفه م اديز يگرما

كه به او تنه زده بود  يپسر اديو دوباره به . كند يدرد م يدستش كم. احساس كرد اورديخواست روپوشش را از تن در ب يوقت بهار

 :افتاد

 .دستم و داغون كرد. بود نيسنگ ليف نيع طرف

 

 مايس. شديدمخور م يخودش بود وكمتر با كس يبهرام بعد از آن ماجرا مدام تو يصادق حل شده بود ول يبه ظاهر ماجرا نكهيا با

آن روز باالخره  نكهيتا ا. افتاده هنوز نگران است كه يكرد كه بهرام بابت اتفاق يموضوع ناراحت بود و مدام تصور م نيخانم از ا

 .بود كه بهرام وارد شد يچا ختيآشپزخانه مشغول ر يتو انمخ مايبهرام به حرف آمد س

 :پسرش رفت و با همان لبخند گفت يدلش قربان قد و باال يبه پسر ارشدش زد و تو يخانم لبخند مايس

 .زميبر ييبرات چا نيبش

 :او را عوض كند گفت يزده باشد تا حال و هوا يحرف نكهيا يبرا ديخانم كه بهرام را ساكت د مايس. بدون حرف نشست بهرام

 ؟يخودت بكن يبرا يفكر هي دهيآقا بهرام هنوز وقتش نرس خوب

 با تعجب به بهرام نگاه كرد و انگار به خودش گفت ديسكوت او را د يخانم كه منتظر اعتراض بهرام بود وقت مايس

 خوام يمن نم يتو نگفت ميبار حرف زن گرفتن زد هيعجب ما  چه

 :باالخره سكوترا شكست و گفت بهرام

 .خوام يگفتم زن نم يمن ك حاال

 گذاشت گفت يرا مقابل بهرام م يچا ينيكه س يدر حال.آورد يداشت شاخ درم بايخانم تقر مايس
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 حرفا نيخوام فكر كنم و از ا يندارم م يمن هنوز آمادگ يگفت يم يتو نبود اهه

 و گفت ديرا سر كش شيخونسرد چا بهرام

 دهينه م يمعن ناياز ا يكيكدوم  خوب

 و گفت ديكش ورنيمقابل بهرام را ب يالواقع شوكه شده بود صندل يخانم ف مايس

 يموافق يعني

 :بعد با همان لبخند ادامه داد. خنده اش گرفته بود بهرام

 .آره خوب

 دانست چكار كند بلند شد و بهار و بهنام را صدا زد ينم يخانم از خوشحال مايس

 !بهنام! بهار

 :وارد آشپزخانه شدند بهنام با تعجب گفت مهيو بهنام سرآس بهار

 شده؟ يزيچ ؟يزنيچرا داد م مامان

 :گفت يجواب دادن به بهنام مدام م يخانم به جا مايس

 .دميرزوم رسشكرت باالخره به آ ايخدا. شكرت ايخدا

 ديبه چهره خندان بهرام نگاه كرد و پرس بهار

 داداش؟ هيچ انيجر

 باال انداخت و گفت يشانه ا بهرام

 .ديو خند. ستين يمهم زيچ

 :گشت با ذوق گفت يخانم كه داشت دنبال ظرف اسفند م مايس

 .باالخره جواب مثبت و ازش گرفتم ستيمهم ن چطور

 :شده بودند به چهره خندان بهرام و مادرشان نگاه كردند و بهنام با حرص گفت جيو بهار كه واقعا گ بهنام

 خواد بهما بگه چه خبره؟ ينم يكي
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 :بعد هم گفت. شعله گذاشت يو رو ختياسفندان ر يخانم اسفند را تو مايس

 يخبر عروس يخبر شاد. خوش خبر

 :ناآرام گفت بهار

 ؟يك يعروس نميتو رو خدا درست بگو بب مامان

 :خانم اسفند را دور سر بهرام چرخاند و گفت مايس

 خان داداشتون باالخره جواب مثبت و دادن زميخواسته باشه عز يم يك

 گفت يبا لودگ بهنام

 .خواستگار اومده براش حاال يك

 :شد و گفت يخانم جد مايس يول ديحرف بهنام خند نيشنگول بود به ا يكه حساب بهرام

 .خواست انتخاب كنه ويكنم تا هر ك يم فيتمومه خودم صد تادختر براش رد گهيكه موافقت كرده د نيهم

 كنار بهرام را اشغال كرد و گفت يخال يبهنام صندل. هم ذوق زده شده بود بهار

 .همه راهو نيا رهيم ياوه ك اوه

 باال انداخت و گفت ييابرو بهرام

 نه اي يريم نميبهنام خان بب شهيتوام م نوبت

 .نتوانسته بود بروز دهد يكرده بود ول ديبهرام كاند يكه تا حاال برا ييكردن نام دختر ها فيخانم شروع كرده بود به رد مايس

پارچه خانمه صد تا  هيبه خدا . نيدختر خواهر شوهر عمه ات نگ. كرده ليخانم تحص. يشناسيخواهر شوهر بهناز و كه م ترايم

 ...خواستگار داشته

 مامان

 ديحرف مادرش پر وسط بهرام

 .كردم دايمورد و پ كيمن خودم ...من نياجازه بد اگه
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 :اش را نشان ندهد گفت يهم ناراحت اديز نكهيا يبرا يخانم رنگ باخت ول مايس يشاد يلحظه ا يبرا

 دمش؟يهست؟ من د يحاال ك...خوب..خوب

 :در آورد يبهنام باز هم لوده باز. مردد به مادرش و سپس بهار نگاه كرد يلحظه ا بهرام

 .نهيرفته گل بچ عروس

 بهار گفت.بهتر شد يو فضا كم. خنده زدند ريحرف ز نيا دنيبا شن همه

 .از ماها رو سر و سامون داده شب راحت بخوابه يكي نكهيفكر كنم باالخره از ا نيبهنازم خبر كن نيخوا ينم

 :به بهار انداخت و گفت يموذ يگاهن بهنام

 سر و سامون بده ويخواسته ك يم گهيد

 :و گفت ديرس ادشيخانم به فر مايس يكه تازه متوجه شده بود بند را آب داده رنگ به رنگ شد ول بهار

 .خونواده دو تا وصلت كياز  ستيمنم گفتم نه اصال خوب ن. شما دوتا يبار دوتا خواهر نشون كرده بود برا كي آخه

 :اعتراض كنان گفت بهنام

بعد از سه سال دعوا و داد و . شدم يآقا نم نيمنم پاسوز ا. نشون هيو  ريت هي شديبهتر بود م نجورينه؟ به خدا ا نيمامان چرا گفت ا

. رسه يهم به مرحله ازدواج نم گهيتا ده سال د رهيم شيداره پ نيكه ا يسرعت حلزون نيبا ا. گرفته بره جلو ميقال تازه آقا تصم

ناكام برم  گهيتازه فكر كنم اون موقع هم ذوق جونم در بره د. منو ببرن سر سفره عقد ديرو برانكادر با گهينوبت من بشه د يوقت

 .ايدن نياز ا

 :بود گفت شيپهلو يدستش رو كي يشده بود در حال يبود از اشك از چشمانش جار دهيبس كه خند بهار

 .تونم بخندم ينم گهيو خدا بسه من دتو ر بهنام

 ادامه داد يكامال جد يبهنام با لحن يول

 .كيتار ندهيآ هيمن  يبرا يشما جوكه ول يبرا يبخند دميبا. بله

 هم كه خنده اش گرفته بود گفت بهرام

 .كنم سرعتم وباال ببرم كه نوبت به توهم برسه يم يسع نترس



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢

 :ادامه داد يبا همان لحن به ظاهر جد بهنام

 .يگله هم نكن گهيداداش د. رميگ يرم زن م يبعدش م. مگه چه خبره. كنم يگم من فقط دو ماه صبر م يشما م يمامان تو رو ميبب

 توبخ كننده گفت يگرفته بود با لحن يخانم كه حرف بهنام را جد مايس

 ...ندارن يشرط و شروط خاص. خوره يبه هم م ونطمياصال شرا. كجان چكارن يك مينيبب ديبا. ستيكه ن يخوبه خم رنگرز خوبه

 .نيشما كه بدتر كرد. شد همون سرعت حلزون كه من گفتم نكهيوسط حرف مادرش خوب مامان ا ديپر بهنام

 ديهم نال بعد

 .يه يه يه. افتادم ريچطور گ نيبخاطر دو سال ناقابل بب. يكرد يعوض م نيمن و ا يجا شديم يخدا چ يا

 رفته رو به بهرام گفت ادشانيهمه اصل موضع  ديكه د بهار

 .هيطرف ك ينگفت باالخره

 :بهرام به حرف آمد.خانم مشتاق به دهان بهرام چشم دوخته بود مايس

 .كردم قيكم درباره اش تحق كيمن البته خودمم . هيبه نظر من كه مورد خوب. نشيديهم د شما

 .خانم گرد شد مايس چشمان

 .يبكن ميتحق يديرس كه يبه فكر افتاد يك تو

 .زايچ نيان و از ا يحد كه خونه اش كجاست و خونواده اش ك نيكه نه تا ا يآنچنان قيتحق

 :و گفت ديبه هم كوب يدست بهنام

 .گهيخوب داداش بهرام بجنب د. رفته شيهم پ گهيمرحله د هي نكهيون مثل ا آخ

 :رو بهنام كرد يخانم شاك مايس

يبود يراض قتيتحق جهيخوب بهرام ان از نت.هيبه چ يچ نميبذار بب ا. 

 .باشه يفكر نكنم مشكل. داره هم وضعشون مثل خودمونه يهم خانواده خوب بله

 .ياسمشو بگ يخوا يباالخره نم ديصبرانه پرس يب بهار

 :دوخت و آرام گفت زيم ينگاهش را به نمكدان رو بهرام
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 !يپرستو دران...پرستو

بهرام  يول. خانم هم سخت بود مايس يبرا يباورش حت. به راه افتاد. كرد يزودتر از آنكه بهار تصور م يليخ يخواستگار مراسم

 .متوجه پرستو شده بود زدهيكه داشته صادق را كتك م يمادرش گفته بود كه درست زمان يبعدا برا

 دنيهمان موقع دلش با د. دن صادق باز داردبود تا او را از كتك ز دهيپالتو او را كش نيخشمگ يموقع كه پرستو با چشمان همان

 .بود دهيچشمان پرستو لرز

 بهنام به مسخره به بهرام گفت. ديهفته جواب مثبت پرستو هم رس كياز  بعد

 ميريمون و پس بگ تيخوام برم شكا يبهرام من م گميم

 معتجب گفت بهرام

 ؟يچ يبرا

 .يپسره صادق نبود تو حاال حاال ها مونده بود نياگه ا چون

 .ديخند يلب ريبعد ز و

 و گفت ديبه شانه بهنام كوب يمشت بهرام

 يهول نقدريفهمم تو چرا ا يحاال من نم. مزه يب

 :كرد و گفت كيخودش را به بهنام نزد بهنام

 دهيصبركنم دختره پر نياز ا شتريب. هولن گهيد يخواستگارا. ستميهول ن من

 با چشمان گرد شده به بهنام نگاه كرد و گفت بهرام

 .دختره كدوم

 و در نظر گرفتم يكيمنم واسه خودم ...خوب....خوب. تو يبهرام چقدر پرت اه

 :و گفت ديبهنام كوب يبازو يمحكم تر رو بهرام

 .......برووو

 .نكردم ياقدام جد يول. دارم بهش دادممن طرفمم انتخاب كردم ن. صد سال فكر كنن ديهمه مثل توان كه با يفكر كرد هيچ
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 .بهنام يتو هست يمارمولك عجب

 .و هشت سالمه ستيمنم ب. خوب هيچ

را هم دو ماه  يشده بود كه به عقد و عروس نيقرار بر ا. مختلف يمراسم ها يبرا يزيخانم هم شده بود برنامه ر مايبهناز و س كار

 .رنديبا هم بگ گريد

برادر  قيكه ال ديد يم يكس ييبه اخالق پرستو وارد بود و او را تنها هياز بق شتريچون ب. وسط از همه خوشحال تر بود نيهم ا بهار

 .بود زشيعز

 .بهرام بودند و صادق كامال فراموش شده بود يعروس يدر تكاپو همه

 

 ميمر. رفتند ياحت شده بود به طرف خانه ماز بابت صادق ر الشياو هم خ گريكه حاال د ميخورده بود و بهار به همراه مر زنگ

 :كرد يم فيبهار تعر يافتاده بود را برا يميكه سر كالس ش ياتفاق جانيداشت با ه

 .آوردن يميسر خانم حل ييامروز بچه ها چه بال يدون ينم بهار

 كالس شما شرن يچقدر بچه ها. به آب دادن يچه دسته گل باز

 .شما خر خون باشن يحاال خوبه مثل بچه ها اه

 نيتمام معلما از كالس ما راض يهرچ حاال

 نير يماست سر كالس وا م نيع. بودم يراض تيخاص يب بيمشت آم كيمنم بودم از  معلومه

 .مياريبدخت ب يمعلما نيسر ا ييبال هيهر روز  ميخوبه مثل شما باش نه

 دفاع هم نكن يحقشونه الك اشونيبعض ييخدا

 باال انداخت و گفت يشانه ا بهار

 .نميكن بب فيبابا حاال شاهكارتون و تعر باشه

 ادامه داد جانيبا همان ه ميمر

 زيهوا اومد سر كالس گفت بچه ها كوئ يب. حال همه بچه ها رو گرفت يميهفته سر زنگ ش اون
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 ور افتاده ايمسخره باز نيدانشگاس فكر تازه اونجام ا ريبدبخت تازه مدركش و گرفته جوگ نيا

 بعدش؟ خوب

سر وقتم برگه ها رو . وقت قهيسه تا سوال داده با ده دق. ميخدا باز نكرده بود يكتاب و محض رضا نيا يمام كخ كال ال يچيه

 يعقده ا. ترم انيتو پا دهيم ريگرفت گفت نمراتشم تاث

لق شده  يهاشون حساب هيدو سه تا بود كه  .ريكرد برن برا تعم يشكسته رو سوا م يها يداشت صندل دريعمو ح شتريروز پ چند

 .با او جابا كردن يميها رو كش رفتن س زنگ خانم حل ياز صندل يكيبچه ها رفتن  يصبح. بودن

 .يرو صندل كنهيخودشو پهن م شهيعادت داره وارد كالس كه م. يديرو هم كه د يميخانم حل كليه

 .توانست حدس بزند ياش را م هيبق. زد يخنده اش گرفته بود بهار هم به خنده و لبخند م ديكه رس نجايا به

 خنده اش را كنترل كرد و گفت ميمر

ته دلم  نيهمچ. يديو م يبهار كاش اونجا بود يوا. پاهاش رفته بود تو آسمون. شد نيپخش زم يتا نشست رو صندل بدبخت

 .گذاشتن روش خيقالب  هيخنك شد كه انگار 

 يافتاده ول يبهار اول متوجه نشد چه اتفاق. ديرا چنگ زد ومحكم كش فشيناگهان از پشت ك يكه كس ديبگو يزيآمد چ بهار

 تر متوجه ماجرا شدوهراسان گفت عيسر ميمر. اورديرا از چنگش در ب فشيداشت ك يسع يكس. ديرا چسب فشيناخودآگاه ك

 .كن و شروع به داد زدن كرد ولش

بود  ستادهيمنظرش ا ابانيكه كنار خ يموتور يپا به فرار گذاشت و رو ميمر اديبهار را بقاپد با فر فيداشت ك ميكه تصم يپسر

از فروشندگان  يمتوقف شده بودند و بعض يرا سفت در دست گرفته بود عده ا ميبود و دست مر دهيرنگ بهار پر. و دور شد ديپر

 ريز يعده ا. نديبا دقت چهره اش را بب ينتوانست حت يفرار كرد كه كس عيسر نقدريا ندهيربا يول. هم از مغازه خارج شده بودند

 .كردند و بعد هم هر كس به راهش ادامه داد ينيلب نفر

 :ديشوك بود گرفتو به دنبالش كش يدست بهار را كه هنوز تو ميمر

 يخوب بهار

. كرد يهم همراه ياو را تا مقابل در ورود يحت. كرد يان همراهاو را تا خانه ش ميمر.. را بدهد ميتنها توانست با سر جواب مر بهار
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 :ديماجرا را پرس ميوحشت زده از مر ديو حالت شوك زده بهار را د دهيخانم رنگ پر مايس يوقت

 شده؟ يمرگم بده چ خدا

 

 .بهار و بزنه كه نتونست وفرار كرد فيخواست ك يم ابونينفر تو خ كيگذشت  ريرو شكر به خ خدا

 :صورتش زد و رو بهار گفت يخانم تو مايس

 .كه نشد تيطور

 :گفت اورديدر ب يمادرش را از نگران نكهيا يآمده بود برا رونيكه تازه از آن حالت ب بهار

 .مامان خوبم ستين يزيچ

 :گفت ميخانم به طرف آشپزخانه رفت و رو به مر مايس

 .نيبش ايان ب ميمر

 .برم ديشده با رميمن د. خانم ممنون مايس نه

 .يديزحمت كش. درد نكنه دخترم دستت

آب قند را به دست بهار داد همان موقع بهنام و بهرام هم  وانيسما خانم ل. كرد و از خانه انها خارج شد يبا بهار هم خداحافظ ميمر

 ديبهار نگاه كرد و پرس دهيبه چهره رنگ پر يبهرام با نگران. وارد شدند

 

 .شده مامان يچ

 پسرانش را كم كند گفت ينگران نكهيا يخانم برا مايس

 .كم هول كرده هيمامان جان  ستين يزيچ

 :حال گفت يدفعه قبل نداشت با همان حالت ب ياز پنهان كار يكه تجربه خوب بهار

 .دميخورده ترس هيبزنه  فمويخواست ك يم يكي

 با چند گام به طرف انها رفت و گفت بهرام

 شيشناخ يبود م يك
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 ديهمرام بود شروع كرد داد زدن اونم ترس ميمر. ميدصورتشو خوب ن نه

 خانم دستش را چنگ زد و گفت مايس

 .برم به تو يپناه م ايعجب خدا عجب

 زده بودنگاه كرد و به بهنام گفت يبه چهره مادرش كه به سرخ بهرام

 اريقرص مامان و ب برو

 :رو به مادرش گفت و

 .نشده يزينگران نباش بابا حاال كه چ مامان

 

 :به طرف آشپزخانه رفت و با خودش فكر كرد بهنام

 

 .داشته فشيك يتو يزيمگر بهار چه چ. دانش آموز را بدزدد كي فيبخواهد ك دينفر با كي چرا

 

بود  كيروز نزد يكي. افتاد يبهار اتفاق م يبرا يكوچك مشابه يآن روز حادثه ها يبعد از ماجرا. جا ختم نشد نيبه هم ماجرا

ساز رها كرده  مهيساختمان ن كيپاره آجر را از پشت بام  كي يروز بعد كس. رديبگ ريرو شده بود او را ز ادهيد پكه وار يموتور

كم كم . بهار شده بود يبرا ديبه شدت باعث استرس و فشار شد يبه بهار نزده بود ول يصدمه جسم هاكدام از آن چيه نكهيبا ا.بود

 .خورد يحوادث از كجا آب م نيخانواده اش به شك افتادند كه بفهمند ا

 يهمه بعد از كل يكردند ول ينم داياتفاقات پ يبرا يكدام جواب منطق چيه.باشد يتوانست اتفاق يهمه حادثه پشت سرم هم نم نيا

 .دنديرس يم جهينت كيتفكر تنها به 

 .صادق

مزاحمت  يقانع كننده برا ليدل چيچون ه يول. دآمده را به اطالع برسان شيمراجعه كرده بود تا حوادث پ يدوباره به كالنتر بهرام

 يبهار نم يبود ول كيترم نزد انيامتحانات پا. دانست چكار كند يبهار كالفه بود و نم. دينرس ييمجدد صادق نداشتند كار به جا

 .س خواندن بكند درتوانست فكرش را متمركز 
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از ان روز به بعد بردن و رساندن بهار . به مدرسه رفت و امد نكند ادهيبهار تنها و پ گريبود كه د نيا ديكه به ذهنشان رس يراه تنها

 .بهنام شد فهيوظ

خانم و بهناز  مايس. امتحانات تمام شده بود. بهرام شدند يعروس يمشكل دوباره همه مشغول آماده كردن خود برا نيحل شدن ا با

 ييبايز يا روزهيبهار هم پارچه ف يخانم برا مايس. لباس بودندو دوخت  ديدوقلو ها را به بهار سپرده بودند و خودشان مشغول خر

 يبهناز هم قول داده بود لباس. از پارچه خوشش امده بود يبهار حساب. و بنفش داشت يليبه رنگ ن ييبود كه داخلش موجها دهيخر

 .اش بمانند ييباياو بدوزد كه همه انگشت به دهان ز يبرا

ده روز مانده به . بپردازد ياطيبه خ شيراحت از بچه ها اليخانم منتقل كرده بود تا با خ ماينه سكارش را به خا ليتمام وسا بهناز

بهار را صدا زد و تكه . مورد نظرش تمام شده ياز رنگها يكيبهرام بود و بهناز مشغول دوختن لباس كه متوجه شد نخ  يعروس

 :تبه دستش داد و گف يپارچه ا

 نينخ باشه من كار ا نيا. يبدو آبج. اريمن بخر و ب يپارچه رو برا نيبدو برو نخ رنگ ا. دميد ياصل ابونيتو خ يخراز هيمن  بهار

 .رضا در اومده يصدا گهيخوام برم خونه د يعصرم م. كنم يلباسم امروز تمام م

 .مردد ماند چكار كند بهار

 .شده يچ يدون يخودت كه م. ترسم برم يبهناز من تنها م يول

 .شهينم يزيبرو چ. گهيكارا كار صادق باشه اتفاق بوده د نيمن همون اولم باروم نشد كه ا يايو ب يتا سر كوچه بر يخوا يم بابا

نگاهش را با ترس به . پولش از خانه خارج شد فيو با ك دياش را پوش يمشك يمشغول لباسش را عوض كرد و مانتو يبا فكر بهار

 شهيبهار هرگز متوجه نبود كه صادق هم يول. اورديبر سرش ب ييتا بال ستيمنتظرش ن يگرداند تا مطمئن شود كس ياطراف م

منتظر فرصت است تا . رساند يو بعد از آنكه بهنام او را به مدرسه م دهيكش يرا م شاو وخانواده ا كيكش نيماش كي يخودش تو

 ابانيخ يدرست روبه رو. و با عجله برگشت دينخ را خر .عبور كرد و وارد مغازه شد ابانياز خ ديبهار با ترد. كند يفكرش را عمل

 .برد يم نيپشت بغلش كرد و كشان كشان به طرف ماش از يكس. ديايتا به خودش ب. ديرا شن ينيترمز ماش يخودشان بود كه صدا

ان دادن زدن االن وقت ضعف نش بيبه خودش نه يرفت ول يداشت از حال م. وحشت زده شروع به دست و پا زدن كرد بهار

 .ستين
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 نكهيقبل از ا يرها شد ول يلحظه ا يدست مرد برا. بود با تمام قدرت گاز گرفت دهيكه او را سخت در آغوش كش يمرد دست

امدند و  رونيمردم از مغازه ها ب. خواست يزد و كمك م يبهار بتواند فرار كند مچ دستش را دوباره چنگ زد بهار از ته دل ضجه م

 .دنديبه طرف آنها دو يدو نفر يكي

به خون نشسته مصمم بود كه بهار را  يصادق بود كه با چشمان. ديپس از رها شدن كمرش از آغوش مرد بهار چهره او را د درست

 .صادق و همراهش آنها را مردد كرد يكمك جلو آمدند كه برق چاقو يبرا يچند نفر. كنند نيسوار ماش

كرد و اشك تمام  يبهار همچنان تقال م. شدن به آنها را نداشتند كيكدام جرعت نزد چيو ه. تماس گرفته بود سيبا پل يكس

 زد اديكه صادق بلند فر. صورتش را پركرده بود

 .خودشه يجلو خونش پا اديب يك هر

خود توجه همه را به طرف  ينيماش كيالست غيج يصدا. كند نيخواست بهار را به زور سوار ماش يكه صادق م يدر لحظه ا درست

ترمز كرده بود و دوان دوان به  ابانيبهار همان وسط خ دنيبهرام با د. گشتند يبهنام و بهرام بودند كه به خانه بر م. جلب كرد 

 .طرف صادق رفتند

 :گرفت و با ناله برادرش را صدا زد يآنها جان تازه ا دنيبا د بهار

 .بهرام داداش

 زده بود اديگرفت كه فر دهياخطار بهنام را هم نشن يصاف به رفش رفت حت. ديد يكر شده بود و فقط چهره صادق را م بهرام

 .داره چاقو

 .چاقو غهيمخلوط شد و رنگ خون با برق ت سيپل نيماش ريبهار و با آژ اديفر يبعد صدا يا لحظه

 يسرخ رو يچهره اخانم با  مايس. شد ينم شيشد متوجه ناله ها ينم كشينزد يهق هق بهار آنقدر آرام بود كه تاكس يصدا

 نيرفتن بهار چن يكرد اصرار او برا يفكرش را هم نم يحت. ديمال يرا م شينشسته بود و بهناز شرمزده و نگران شانه ها مكتين

تابش را به در اتاق عمل  يو نگه ب. شان يفقط ده روز مانده بود به عروس. ختير ياشك م يداشته باشدو پرستو به آرام يا جهينت

توانست سرش ر  ينم يبهار از شدت شرمندگ. ديفكر لرز نيبه نبودن بهرام فكر كرد و تمام تنش از ا هياز ثان يدوخت و در كسر

 .كرد ياتاق عمل نگاه م رباربه د كيزد و هر چند لحظه  يقدم م يبهنام با نگران. رديباال بگ
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دوخته بود و  شيپا ينگاهش را به جلو. صورت خانواده اش نگاه كند يتو ييبا چه رو گريانست دد ينم. بهار از كار افتاده بود مغز

چاقو خورده بود اجازه نداده بود صادق  نكهيبهرام با ا. كرده بود ريدستگ سيصادق را پل. داشت يبر نم نيزم يچشمانش را از رو

 .بودند و همراهش را حلع صالح كرده بودند به كمك شتافته. بودند دهيرا د تيضعمردم هم كه و. فرار كند

كه  يپرستو آرام كنار بهار نشست و در حال. كه به جان خانواده بهار افتاده بود يبا درد يول. نحس تمام شده بود يماجرا نيا انگار

 .داد يدل خودش هم خون بود او را دلدار

 .نذار دوباره حالش بد شه. فشارشو كنترل كردن يبه سخت. بهار به خاطر مامانت نگاش كن گهيد بسه

 :ديكه زده بود دورگه شده بود نال ييادهايكه بخاطر فر يبه پرستو نگاه كند با صدا نكهيبدون ا بهار

شما رو هم به هم  يشرمنده پرستو جان عروس. رميم يبه خدا دارم از خجالت م. تو صورت داداش بهرام نگاه كنم ييبا چه رو من

 تو سرم بكنم يبشه من چه خاك شياگه داداش بهرام ور .ختمير

 .هم موفق نبود اديز يكرد لبخند بزند ول يسع پرستو

 يور و اون چه فرق نيحاال دو هفته ا. رميگ يم يبهرام خوب شد عروس يخوب وقت. شهيبهرام خوب م يزن يم هيچه حرف نيا

 .كنهيم

. بود دهيآشفته ند نقدريوقت بهنام را ا چيه. گاهش با نگاه بهنام برخورد كردسرش را كه باال آورد ن. دست پرستو را فشرد بهار

 .به غرور برادرانش زده است يماجرا چه لطمه ا نيدانست ا يم

 دينفر بهنام بود كه پرس نياول. باز شدن در اتاق عمل باعث كه همه به طرف دكتر هجوم ببرند يبه بهار لبخند زد ول بهنام

 دكتر حال برادرم چطوره؟ ياقا

 گفت يبا خونسرد دكتر

 .شانس آورده يليخ. بود دهينرس يبيآس هيخدا رو شكر به كل يبود ول قيعم جراحتش

 .دنديكش ياز سر آسودگ يهمه نفس. افتاد و ناله كنان خدا را شكر كرد هيحرف تازه به گر نيا دنيخانم با شن مايس

 ديبا خجالت پرس پرستو

 دش؟يد شهيم يك
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 .نشينيب نيتون يبخش اونوقت م شهيمنتقل م يزود به

 داد انيهم بحث را پا بهنام

 .ديدرد نكنه خسته نباش دستتون

 .تكان داد و رفت يسر دكتر

صحنه لبخند  نيخانم به ا مايس. تخت نشسته بود و بدون خجالت دست بهرام را در دست گرفته بود يدرست كنار بهرام رو پرستو

 .همه دور تخت بهرام جمع شده بودند. زده بود و باز همخدا را شكر كرده بود كه پسرش سالم است

همه را متعجب كرده  بايبا آنها نداشتند به مالقات آمده بودند و تقر يرفت و آمد آنچنان گريراد د يها كه بعد از مرگ آقا عمه

تمام . نديسته بود و هر چه به خودش فشار آورده بود نتوانسته بود برود و بهرام را ببراهرو نش يدر تمام مدت بهار تو يول. بودند

موقع روبه رو شدن به  دانستيكرد نم يهرچه فكر م. بود دهيچسب كمتيبهار همانجا به ن يو رفته بودند ول دهكننده ها آم دهيبازد

 .ديبهرام چه بگو

 :ديام از پرستو پرسمالقات نمانده بود كه بهرام آر انيبه پا يزيچ

 نمشياد بب يكجاست چرا نم بهار

 :انداخت و گفت يبهرام نگاه مهربان دهيبه چهره رنگ پر پرستو

 .بال سر تو آمده نياونه كه ا ريتقص كنهيفكر م. كرديم هيداشت گر رونيب يتو رو آوردن تا از اتاق عمل آمد ياز وقت. شهينم روش

 بهنام را صدا كرد و آرام به او گفت بهرام

 .تو اديبهار و صدا كن ب برو

 نيكرد حتما ا يفكر م. ديكش ينشسته بود و مدام آه م مكتين يبهار غم زده رو. به پرستو انداخت و از اتاق خارج شد ينگاه بهنام

 .شود يمردم م يخبر تمام محل را پر كرده و او از فردا انگشت نما

بود كه با  يصحنه ا. كه از او در ذهنش مانده بود يريتصو نيآخر. كرد يصادق در دلش احساس م هينسبت  قيعم ينفرت احساس

 .رو به بهار گفته بود شديم سيپل نيدستبند داشت سوار ماش

 .خوام يم يليباشه من خاطرت و خ ادتي يول. حساب شدم يمن دلخور نباشد حاال با داداشت ب از
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داشت با خودش . رفتار كند نطوريچطور صادق توانسته بود با او و خانواده اش ا. حرف حالت تهوع گرفت نيا يآور ادياز  بهار

 .صادق را فراموش كند كه بهنام آرام كنارش نشست يرفت تا حرفها يكلنجار م

 .نهيخواد تو رو بب يم بهرام

 .گذاشت شيزانو ها نيهم قالب كرد ب يرا تو شيدستها بهار

 .شهيروم نم من

 ؟ياين يخوا يم يعني

 دنبالم؟ يايگفت ب خودش

 .شينيبب يهم دلخور بود كه نرفت يكل آره

 .شهيمن روم نم...من.. داداش

 .بهنام هم پر از بغض سر بهار را در آغوش گرفت. ديحرف بغضش ترك نيبا گفتن ا و

 

 .بهرام شيپ يايب يخوا يم افهيق نيبا ا. يباش بهار آروم

 گفت اورديبهار را از آن حال و هوا در ب نكهيا يبرا بعد

 .كن حال من از بهرام خراب تره باور

 شد رهيبهنام جدا كرد و با تعجب به او خ نهيسرش را از س بهار

 چرا؟

 

 .شانس ندارم كه. نشد. و مار و خالص كنه رهيشده بود زن بگ يبهرام راض نيا يشانسم ندارم بعد نود و بوق آخه

 پ:به دست بهار داد و گفت يبهنام دستمال. زد اشكش را پاك كرد يكه لبخند م يدر حال بهار

 .ميكن تا بر نيدختر خوب ف هيحاال مثل  ايب

 .و با بهنام به طرف اتاق بهرام رفت ديديبار خن نيا بهار

بهرام . اشك وارد اتاق شد سرخ از يكه در باز شد و اول بهنام و پست سر او بهار با چشمان. چشم به در منتظر بهار بود بهرام
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 .بهنام دستش را پشت سر بهار گذاشت و او را به طرف تخت بهرام هل دارد. ديبه صورت خواهرش پاش يلبخند

عادت . شد ريتا نگاهش به چهره بهرام افتاد دوباره اشكش سراز. سرش را آرام باال اورد. آرام به طرب تخت رفت ييبا گامها بهار

 .نديو رنجور بب دهيرنگ پر ورنجينداشت بهرام را ا

بهار . زديحال و روز او به دلش زخم م نيو حاال ا. كرد يم تيبا نگاه كردن به او احساس امن. نمونه اقتدار بود شهيهم شيبرا بهرام

 .شده بود يخانم هم ناخودآگاه اشكش جار مايس. كرد يهق هق م

 :لب گفت ريبهار ز. ديدست دراز كرد و بهار را به طرف خودش كش بهرام

 .نمينب ينجوريخدا منو بكشه تو رو ا. ام داداش بهرام شرمنده

 .ديشانه اش گذاشت و سرش را با محبت بوس يسر بهار را رو بهرام

 .نشد زميمن كه چ. نكنه خدا

 .چاقو خورده بودم تويكاش من جا. دردسرم هيهمش ما من

 .دختر يزنيم هيحرفا چ نيا

 .افتهياز همون روز اول باعث شدم خانواده مونسر زبون ب. شدم همتون يباعث شرندگ من

 زد و گفت يلبخند بهرام

االنم دكترا شلوغش . كه بخواد منو ناكار كنه ستيحرفا ن نيصادق اصال مال ا. منو نگاه كن. گذره ياون كله ات م يتو يچ گهيد

 كردن

 .شد رهيپرستو هم با نگاه گرمش به او خ. او لبخند زد يشانه بهرام برداشت و به رو يسرش را از رو بهار

 .تا حال بهرام كامال خوب شود اندازنديرا عقب ب يشد ده روز عروس نيبر ا ميتصم. مرخص شد مارستانيروز بعد بهرام از ب سه

موضوع  نياز ا يكس حرف چيخانواده ه يتو ياغاز شده بود ول ييمحل زمزمه ها يكم كم تو. كرده بود ينيب شيكه بهار پ همانطور

 .آورد يبهار نم يزد و به رو ينم

سرو كله بهناز . مارستانيهفته بعد از مرخض شدن بهرام از ب كي. موضوع را فراموش كند نيا يراحت نينبود كه به ا يبهار كس يول

 .شد دايدلخور پ يا افهيبا ق
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بهناز رو به بچه هاش . ديكش يم يدوقلو ها نقاش يبهار داشت برا. خانم به سراغ بهار رفت مايپچ پچ كردن با س يساعت مياز ن بعد

 گفت

 .داره يزيچ هيبراتون  يمامان بزرگ نيبر نيپاش

 بهناز كالفه گفت. اش را تمام كند يندا سمج نشسته بود تا بهار نقاش يو رفت ول دياز جا پر عيسر ماين

 .با خاله دارم يكار كيمن  گهيبرو د ندا

 :دلخور گفت ندا

 شه؟يم يچ مينقاش پس

 .تمامش كن ايبرو من كه كارم تمام شد ب حاال

 :حرفش را در دهانش مزه مزه كرد و بعد گفت يبهناز كنار بهار نشست و كم. از سر اجبار رفت ينشده بود ول يراض نكهيبا ا ندا

 .شده دايخواستگار خوب برات پ هيهست  يچند وقت نيبب. خودمون باشه شيخوام بهت بزنم پ يكه م ييحرفا نيا بهار

 :توجه به او ادامه داد يبهناز ب.بهار گرد شد يچشما

 .شهيتمام م ثاميحرف و حد نيا ياگه ازدواج كن. يتو خونه بمون شتريتو ب ستيآمده صالح ن شيكه پ يبا وضع. به مامانم گفتم من

اصرار  ييآن نخ كذا ديخر يبرا نقدريه اگر او آن روز اانگار بهناز فراموش كرده بود ك. شوك زده به خواهرش نگاه كرد بهار

 .بهناز خودش را كامال به آن راه زده بود يول. بود افتادهياتفاق ن نينكرده بود ا

و برن و خالصه  انيب نايحاال تا ا. بهرام بگذره يعروس ميكن يبعد صبر م. حاال تو جواب مثبتت رو به من بده. يندار يدونم سن يم

 .كشهيطول م يسال كيشده  فيرد برنامه ها

 يآمد كال فراموش م يخانه نم ياگر مدام اسم خواستگار تو. وقت به ازدواج فكر نكرده بود چياصال ه. ديدانست چه بگو ينم بهار

 مظلومانه رو به بهناز گفت. ازدواج كند ديهم با يكرد كه روز

 ...بخونم يروانشناس. خواد برم دانشگاه يمن دلم م. كنم يتازه دارم كالس اول و تمام م من

 .ديوسط حرفش پر بهناز

 .پشت سرته ثايحرف و حد نيتو كه ا يداره بله نه برا يعيطب طيكه شرا يدختر يبرا. خانم بهار
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 :رحمانه ادامه داد يبهناز ب. را گرفت شيناراحت شد و بغض گلو يليحرف بهناز خ نياز ا بهار

 .سخته پشت سر ناموسش حرف نامربوط باشه يليبرا مرد خ. دلشون خونه. النيخ يب يعني گنينم يزيچ ناينكن بهرام ا فكر

 :در دفاع از خودش گفت يول. آمدن اسم بهرام باز عذاب وجدان به جان بهار افتاد با

 .تونم خودمو بدبخت كنم بخاطر حرف مردم يمن كه نم. زنن يحرف م شهيهم مردم

در خونتون و زد  يهر ك. ديخواستگار خوب پر نيفردا كه ا. حواست باشه. ها رو بدبخت كرده يليحرف مردم هم خ نيهم يول بله

 .دهيحرف مردم پرش م نيهم

 يآبج يول

 شيسر خونه و زندگ رهيبهرام كه داره م. هفتاد سالشه كينزد گهيمامان د. باال سرته نايمامان و داداش ا هيسا يتاك. خواهر من يچ

 .تونه بكنه يچكار م كريدر و پ يب يايدن نيا يبعد دختر بدون خواستگار تو. رهيگيفرصت زن م نيولمطمئن باش بهنام در ا

 .خانم وارد اتاق شد مايبدهد كه س يمنطق خواهرش چه پاسخ نيمانده بود به ا رانيح بهار

 .دو تا وروجك نيسرم و بردن ا. ساعته كي يگيم يدار يچ

 رفت گفت يكه به طرف در اتاق م يبلند شد و در حال بهناز

 .ميخوا يحرفام فكر كن ما صالحتو م رو

 بهار با خودش گفت. ديخانم نگاهش را از بهار دزد مايس

 يزندگ يتواند به روال عاد يصادق تمام شده و م يماجرا كردياوكه فكر م. گفت يم گهيد زياون بار كه چ. شده يمامانم راض پس

 .شد يبهار وارد مرحله تازه ا يلحظه زندگ نيتازه آغاز شده و در هم ديجد يباز نيا دياش برگردد فهم

خود را درست سه روز بعد از  يينها ميبهار تصم. بهار نبود يها يمتوجه دل مشغول يبهرام بودند و كس يعروس يدر تكاپو همه

 .بود گرفت دهيكه از بهناز شن ييحرفها

اشفته و به  نقدريافتاده است كه آنها ا يخانم و بهار هر متوجه شدند اتفاق مايس. روز بهرام و بهنام هر دو پكر وارد خانه شدند آن

ها با  هياز همسا يكيتا باالخره زبان باز كرد و گفت كه امروز  ديچيبهرام پ يبه پر و پا نقدريخانم ا ماياز نهار س عدي. اند ختهيهم ر

 .بهار اتفاق افتاده را گوشزد كرده بود يكه برا ييماجرا بهناگوشه و ك
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بود كه مردم  نيتعجب بهار از ا. كرده بود رييمدرسه هم نگاه بچه ها تغ يتو يحت. شديحرفها خون م نيا دنيديبهار با شن دل

 .دادند يشناختند پس چرا حق را به او و خانواده اش نم يمحله صادق را م

شب ها . كس را نداشت تا با او مشورت كند چيه. نكرد دايبهناز پ يجز قبول حرفها يگريراه د ديرا سنج بهار تمام جوانب يوقت

 .خورد يكه در انتظارش بود غصه م يا ندهيآ يو برا ختير يرختخوابش آرام آرام اشك م يتو

 .فراموش كرده بودند كه او تنها شانزده سال دارد همه

او را به  يبلور يباز كه شانه ها و بازو ها قهيكوتاه و  يها  نيبا آست يلباس. بود بايبهار دوخته بود الحق ز يكه بهناز برا يلباس

كوتاه بود و هر  شيزانو يلباس تا رو يجلو. شديباسن گشاد م يشد و كم كم از رو يوكمر تنگ م نهيس يگذاشت رو يم شينما

 .خورده بود نيچ نيزم يوشد و دنباله اش ر يمبلند تر  رفتيچه به عقب م

بهار و  دنيهمه با د. برابر اصل اوست يكه همه معتقد بودند بهار كپ يخاله ا. ديخاله ستاره هم از راه رس يروز مانده به عروس دو

 :گفتند يجمله م كيخاله اش 

 .كنه بختش مثل خاله اش نباشه حدا

كه همه از گذراندن . بود يسخن نيريشوهرش آقا خسرو مرد محترم و ش. بود دهيبه خانه بخش يخاص جانيخاله ستاره ه آمدن

 .بردند يوقت با او لذت م

كار  نيخودش را داشت به شدت با ا يسنت ديخانم عقا ماياز آنجا كه س يبفرستند ول شگاهياصرار داشت بهار را هم به آرا بهناز

 .كند يشب اماده م يرا گرفت و گفت خودش بهار را برا انهيكند م يدو طرف را راض نكهيا يمخالفت كرد و خاله ستاره برا

صورتش انجام داده بود و به بهار اجازه نداده بود تا  يرو يدخترانه ا حيمل شيخاله اش ارا. آن شب واقعا ستاره مجلس بود بهار

بود و تنها با دو گل سر كوچك كه با  ختهيرا ر شيشانه ها يرا لخت رو شيموها. پنهان كند گرانيد ديرا از د ييان آبشار طال

 .دو طرف صورتش را جمع كرده بود يبودند موها افتهي نتيز ينقره ا يها نينگ

 .كرد كه او فقط شانزده سال داشته باشد يباور نم يكس. شد داياو پ يسه چهار خواستگار برا يمهمان يهمان ابتدا در

 دانستيچون م. شديشد بلكه غصه دار تر هم م يبهار نه تنها خوشحال نم يرساند ول يخبرها را به گوش بهار م يبا خوشحال بهناز

 .كشند يپا پس م. كه به گوششان برسد يحرف نيزنند با اول يجور دست و پا م نيها كه االن ا نيهم
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 ييبايعروس ز د،يسف آن لباس يپرستو هم تو. بودند كه بهرام دست در دست پرستو وارد شدند دهياز راه رس بايها تقر مهمان

گفت و بعد از رساندن پرستو به سفره عقد  يدوخته به خانمها خوش آمد م نيبه زم يچهره بهرام سرخ از شرم با چشمان. شده بود

 .مجلس زنانه را ترك كرد

داد  يدش را تكان مكه خو يبهناز در حال. با رفتن بهرام بساط دست و رقص هم به راه افتاد. پا بند نبود يرو يخانم از شاد مايس

بهار در ان .و كم كم جوان تر ها مجلس را گرم كردند وستيخاله ستاره هم به انها پ. ديبه طرف بهار رفت و او را دنبال خودش كش

 .غصه نخورد و از مجلس برادرش لذت ببرد افتادهيكه ن ياتفاق يبسپارد و برا يرا به فراموش ندهيآ ،گرفت ان شب ميلحظه تصم

 يبار برا نيبود كه چند يسوگل همان واسطه ا. كرد متوجه سوگل شد يبهار نگاه م فيكه به رقص نرم و ظر يدر حال بهناز

مادر  يدور با جار يلينسبت فام كياو تنها . او را دعوت كرده يبهناز تعجب كرد كه چه كس. داده بود غامياز بهار پ يخواستگار

 .شوهرش داشت

 :لب گفت ريباال انداخت و ز يا شانه

 .هيخواهر كوچولوم چه لعبت نهيبيحاال م. بود دهيند يتا حاال بهار و با لباس مجلس. بد نشد ادميز

 يارام جور. به طرف بهار رفت تا خبر آمدن سوگل را به او بدهد ييلبخند زنان به سمت او رفت و بعد از سالم و خوش آمد گو و

 :به بهار گفت. متوجه نشوند هيكه بق

 .تنشه يخانمه نشسته موهاش مش كرده اس لباس مشك هياون تابلوه  ريز يكنار در ورود زهيبعدا نگاه كن سر اون م يننك تابلو

 خوب؟

 .داده غاميكه گفتم پ همونه

 :و گفت دياش كش يشانيبه پ يكالفه دست بهار

 يمن كتبا م اياصال ب. بهرام و كوفتم نكن يرو بذار كنار عروس گهيو هزار درد د يخواستگار انيجر نيمرگ من امشب ا بهناز

 ؟يگيم يچ ميموضوع صحبت كن نيتا شب در مورد ا ايفردا از صبح ب سمينو

 .هيحاال خبر يتو هم فكر كرد! وا

 .بذار امشب و خوش باشم. يگيكه تو م همون
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 يآپارتمان نقل كيكه  دشانيا خانه جدخطبه عقد خوانده شد و بعد از شام بهرام و پرستو ت. بلند از بهناز دور شد يبا گامها و

 .شدند شانيخانه ها يشب گذشته همه راه مهياز ن يو ساعت. قشنگ بود بدرقه شدند

 

همانطور كه بهار حدس زده . افتادند يبهرام كم كم به فكر خانه تكان ينمانده بود و همه بعد از فارغ شدن از عروس ديبه ع يزيچ

 .از بهار نگرفته بودند يسراغ گريكولشان گذاشته بودند و د يدمشان را رو يشب عروس يبود خواستگار ها

 كند تا به خواستگار سمج جواب بدهند گفته بود بيآنها را ترغ نكهيا يبرا بهناز

 .خوان يقطار حرف پشتش باشه نم كيكه  يمردم دختر معلومه

تحمل  گريبهار د. فشارش را بخورد ياز قرص ها يكيده بود خانم مجبور ش مايافتاده بود و س هيحرف به گر نيا دنيبا شن بهار

 :همان شب بعد از رفتن بهناز به مادرش گفت. حرف ها را نداشت نيا دنيشن

 .ندارم يمن حرف. من فكرامو كردم مامان

 :خانم عصه دار گفت مايس

 .ما شد ييآبرو يباعث ب نجورينگذره از اون پسره كه ا خدا

 ن؟يكن يشما با داداش صحبت م پس

 .بذار از ماه عسل برگرده آره

 :ديلب نال ريز و

 .برام نمونده يچه كنم كه چاره ا يحرفا ول نيبا ا شهيعسلش به دهنش تلخ م ماه

 .بود ختهير يتلخ ياو نقشه ها يروزگار برا يول. داشته باشد يخوش انيكه انتخاب كرده پا يراه تازه ا نيبود ا دواريام بهار

 .را در كنار خانواده راد آغاز كردند شانيسال نو نياول يو با بزرگوار. رسانده بودند ليسال تحو يو پرستو خودشان را برا بهرام

با خودش حرف زد و او بهار هم با هزار بار رنگ و وارنگ  يوقت يول. كرده باشد يكرد بهار خودش اعالم آمادگ يباور نم بهرام

كه  يشد تا به آن خواستگار سمج نيو مادرش كوتاه آمد و قرار بر ا هنازيو هم در مقابل اصرار ها شدن جواب بهرام را داده بود ا

 .كرده بود اجازه آمدن بدهند ربهار صب يهمه مدت برا نيا
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آنجور كه . لنگد يخواستگار م نيكار ا يجا كيبار معتقد بود  نيا. كرد ينم يمسائل مختلف دخالت يكه تو شهيبرخالف هم بهنام

پسر  يرو يبيتوانسته بودند ع يمشكل داشتند و نه حت ينه از نظر مال. كرده بود فيخواستگار تعر يزندگ تيواسطه از وضع

 .كرده بودند فيهمه از او تعر ودندكرده ب قياز هر جا كه تحق. بگذارند

 گفت رديبگ يگريد راديا چيبهنام نتوانست ه يوقت

 .داره يزيچ يروان يماريب ديشا

 .اعتراض همه بلند شد يصدا كه

 .رهيرو بگ يفسقل نيا اديب ديچرا با هياوك يزيكه همه چ يادم گميمن م. بابا هيچ خوب

 :گفت يزد با حالت خاص يكه به چهره سرخ از شرم خواهرش لبخند م يانداخت و بهنام در حال ريخجالت زده سرش را به ز بهار

 .دلشم بخواد يليخ

 .دياز راه رس يشدن خواستگار باالخره شب خواستگار ديبعد از تائ. بعد هم مجلس را ترك كرد و به اتاقش پناه برد و

به سراغش آمده بود  ياز بعد ازظهر چنان دلشوره ا. سخت باشد نقدريا يكرد مراسم خواستگار يهم تصور نم الشيخ يتو بهار

به ازدواج  ميكه منصرف شده و اصال تصم ديهم خواست به مادرش بگو يچند بار. كرده است دايكرد حالت تهوع پ يكه احساس م

 .را به ان خانه نگذارد شيبه عنوان خواستگار پا يكس يول ندندارد و حاضر است تا اخر عمر تنها بما

 .نم را در آوردخا مايس يحمام ماند كه صدا يتلف كردن وقت آنقدر تو يدر عوض برا. حرف ها را نزد نيكدام از ا چيه يول

گرچه .ديكش ياز شوهر خواهرش خجالت م يبهار حساب. دنديمانده به آمدن مهمان ها بهناز و آقا رضا هم از راه رس يساعت كي

 يبهار باز هم نم يداشت ول يخاص يدل بهار جا يبه او محبت كرده بود و تو يبچه نداشته اش حساب يبچه كه بود آقا رضا به جا

 .بود يدركل آدم كم حرف و تو دار ونچ. توانست راحت با او برخورد كند

رنگش را  يريدر آخر بلوز دامن ش يده بار لباسش را عوض كرد ول ديشا. كرد دنيمانده را صرف لباس پوش يساعت باق كي بهار

 .ديشد همان را پوش ديهم تائ از طرف مادر و بهناز يست كرد و وقت يشال آسمان كيداشت را با  يزير يآسمان يگه گلها

 .هستند يوقت شناس يداد كه خواستگاران آدمها ينشان م نيراس ساعت زنگ خانه به صدا در آمد و ا درست

 .كرده بود زيخواستگاران ت يصدا دنيشن يرا برا شيآشپزخانه سنگر گرفته بود و گوش ها يتو. دل بهار نبود يتو دل
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 لحظه بهار با خودش گفت كي. نبود يخبر چيه گريآمد و د يزن م كي يبلند سالم و احوال پرس يصدا فقط

 كمك اياه خدا. نكنه زشت باشه. هيبفهمم چه شكل يپس من چه جور. امدهيپسره ن نكنه

 به بهار زد و گفت يبا عجله وارد شد و چشمك بهناز

 .شاخ شمشاد نيپسره ع... ماشاا. در و تخته رو رو هم جور كرده خدا

 و گفتكنجكا بهار

 .دمياومده من اصال صداشو نشن مگه

 نيع هيجور هي يلياش خ افهيبهار مامانه ق يول. لبو نشسته كنار مامانش هي نيو آروم سالم كرد كه نگو االنم ع ريسر به ز نقدريا آره

 .مجسمه نشسته رو مبل

 .شد دهيشن يرائيپذ يخانم از تو مايس يصدا

 .اريب ييجان مامان چا بهار

 :دست پاچه شد بهناز آمرانه گفت بهار

 ينقره بعدم م هيپا يهمون استكانا يتو يزير يمن رفتم م. هيمثل بق نميا. يختير ييده هزار بار تا حاال چا. چه خبرته. باش آروم

 .ياريو م ينقره ا ينيهمون س يتو يزار

 يكنيچقدر نقره نقره م اوف

 .ميستين يبفهمن مام كم كس ديبا. رو زايچ نيا يفهم يتو نم نيآدم حساب نايا

 .ايرفتم زود ب من

 گفت داشتيرا بر م يكه قور يبه طرف سماور رفت و در حال بهار

 بعد از ظهرشو ببرم يداداش بهرام چا يخوام برا يم هيچ

به  ينيمطمئن شد ان را برداشت و س ينيبودن س زياز تم يپر كرد قندان را كنارشان گذاشت و وقت يفكر استكان ها از چا نيبا ا و

 .دست از آشپزخانه خارج شد

. مهمانها رفته اند ديشا ايلحظه احساس كرد راه را اشتباه آمده  كيوارد شد  ريبهار سر به ز يساكت بود كه وقت نقدريا يرائيپذ
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 يم يركيز ريبهنام داشت ز. لند بوداز حد ب شيسالمش ب. مهمانان هول شد و بلند سالم كرد دنيآرام سرش را بلند كرد و با د

 .كرد يمادر خواستگار اشاره م يابرو به خانم ساالر وخانم با چشم  مايو س ديخند

به چهره بهار زل . نگاه كند يچا ينيبه س نكهيا يزن به جا. زن انداخت و آرام به طرف او رفت دهياتو كش ي افهيبه ق ينگاه بهار

بهار . بود دهيانگار به هر حال ظاهر بهار را پسند. شديم دهيد شيچشمها يتو تيبرق رضا. كرد يبهار را دستپاچه م نيزده بود هم

 :گرفت و گفت نافذنگاهش را از ان چشمان 

 .ديبفرمائ

خانم  مايمانده بود چكار كند كه س رانيبهار ح. را رد كرد يرا براند چا يبا دست انگار كه بخواهد مگس مزاحم يساالر خانم

 دتعارف كر

 .يخانم ساالر ديبفرمائ

 جمله گفت كيسكوت اتاق را لرزاند و تنها  يدورگه و مقتدر خانم ساالر يصدا

 .ادياز تعارف خوشم نم من

نفر  نيرا چرخاند تا آخر يچا يجور. گرفت هيبق يرا جلو ينكرد و چا ديترد گريبود كه بهار د يبه صورت يخانم ساالر لحن

 .آرش خواستگارش باشد

لبخند كم . با كه تا بنا گوش سرخ و بعد هم بنفش شود ياوكاف يبه بهار انداخت كه همان برا ينگاه مين يموقع برداشتن چا آراش

كه كنار بهنام بود  يمبل خال يبهار رو يمراسم چا انيبعد از پا. شد ديآرش آمد و بعد هم ناپد يلبها يبه سرعت رو يرنگ

 .كرد نگاه يبه خانم ساالر يچشم ريز. نشست

گردنش را راست گرفته . شده اش حائل كرده بود يكنده كار يعصا ينشسته بود و دو دستش را رو يمبل به حالت ناراحت يرو

 .خلق كند يشاهكار هنر كي رينظ يب يخواست از شاهزاده ا يم يبود انگار كه نقاش

 .صحبت باشدتوانست شروع كننده  ينم يچنان همه را گرفته بود كه كس يخانم ساالر ابهت

 يبهناز با ذوق گفته بود اسم پسره آرشه ول يوقت. زده بود يبهنام افتاد كه درباره خانم ساالر شيچند روز پ يحرفها اديبه  بهار

 گفته بود يبهنام با حالت مسخره ا. هياسم مادرش چ نياگه حدس زد
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 ...ايسلطنت  ايملوك سلطنه  ايفرخ التاج  اي

 .اسما نداره نياز ا رونيب ايبهناز با خنده گفته بود از تاج و تخت ب كه

كه ان اسم  داديبود به بهنام حق م دهيرا د يچون حاال كه خانم ساالر. خنده نزند ريگرفت كه ناگهان ز يداشت لبش را گاز م بهار

 .آمد يكند و به نظر بهار اسم مه بانو اصال به او نم فيرد شيها را برا

 :كه متوجه حاالت بهار بود آهسته در گوشش گفت بهنام

 ؟يبهار ينترك

 .چه خنده شان گرفته يدو خواهر و برادر برا نيصحنه بود و تعجب كرده بود كه ا نيآرش متوجه ا. ديخودش هم لبش را گز و

سوق بدهد با  يمجلس را به سمت هدف اصل نكهيا يخانم هم كه به عنوان واسطه همراه آرش و مادرش امده بود برا سوگول

 :گفت يچرب زبان

از خودش  ريكس به غ چيسر داد كه ه يمزه ا يسر اصل مطلب وخنده ب ميكم كم بر. ميدخترمو كه خورد ييچا گهيد خوب

 :دورگه اش گفت يصاف كرد و با همان صدا يا نهيدوباره س يخانم ساالر. دينخند

 .مينيبب كيما بهار رو از نزد نياجازه داد نكهيكنم بابت ا يتشكر م اول

 :دلش گفت يحرف تو نيا دنيباشن بهار

 .نخورده پسر خاله شد ييچا چه

 :ادامه داد يساالر خانم

و . ميآمده هم مطلع هست شيبگم از تمام اتفاقات پ ديبا. ميالزم رو هم انجام داد يچند وقت ما پرس و جوها نيا. اما نظر ما مثبته و

مطلع هستم كه . نداره يتيندارن هم برامون اهم يا گهيهنر د چيكار كه جز حرف زدن ه يمشت خاله زنك ب كي فياراج بگم ديبا

خبر رو به  ديتون يم. ميشما مطلع بش يمونه تا ما از نظر قطع ينم يپس فعال حرف. ديالزم رو به عمل آورد قاتيشما هم تحق

 .و انجام مراسم طيشرا دنيجهت شن شهيبرقرار م يبعد از او جلسه ا ديسوگول بد

 انيجلسه به پا. معلوم بود فيتكل. رساند انيمقدمه شروع به صحبت كرده بود صحبتش را به پا يهمانطور كه ب يساالر خانم

 .كرد ديرا تائ يبا لبخند حرف خانم ساالر يزد ول يخانم موج م مايدر چهره س يتيگرچه نارضا. بود دهيرس
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خانم آنها را تا دم در  مايبهرام و س.به ارش انداخت كه بعد از ان همه از جا بلند شدند و عزم رفتن كردند ينگاه يساالر خانم

 .و سپس به داخل برگشتند. كردند يهمراه

 .راحت رها كرد اليرا كه تمام مدت نگه داشته بود با خ يمتفكر نشسته بودند كه بهار ناگهان خنده ا همه

 بودند كه بهار گفت شده رهيمتعجب به او خ همه

 خنده و ادامه داد ريبود بزنم ز كيجو همه رو گرفته بود چند بار نزد. بود يدنيهمتون د افهيخدا ق به

 .بود ينجوريمه بانو خانم ا نيا چرا

 :مبل نشست و گفت يرو يخانم ناراض مايس

 برخورد كرد نه؟ يرسم ياديز يليخ

 :در آمد كه بهناز

 .شدن تيترب ينجوريا ناميخوب ا. كه گفتم زنه از نوادگان قاجاره من

 :دياز بهناز پرس بهرام

 .اديكنار ب طيشرا نيتونه با ا يبهار م. خوره يرفتارشون به ما م نيا يكن يم فكر

 :هوا گفت يبود كه بهنام ب يجد هيچون قض ديخند ينم گريسكوت كرده بودند بهار هم د همه

 .شاهزاده خانم اهل دود و دمم هست يول

 :خانم بهت زده گفت مايس

 ؟يدون يتو از كجا م ؟يچ يعني

 شده گفت ريكردن د يماست مال يبرا گريزده ود يمورد يحرف ب ديكه فهم بهنام

 گاريباشه كه مطمئنا س يتونه مال كس يفقط م يقهوه ا يخش دار و لب ها ياون صدا. گهيصداش تابلو بود د...خوب...خوب

 .كشهيم

 :رضا هم باالخره به حرف آمد آقا

 .دميمن همون موقع كه شروع كرد به حرف زدن فهم گهيراست م بهنام
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 :نشود گفت يخانواده ساالر هيجو عل نكهيا يبرا بهناز

 .ستيكاره ن نيمهم پسره اس كه ا. باشه خوب

 :هم با پوزخند اضافه كرد بهرام

 .الل نباشه مينينذاشت پسره دو كلمه حرف بزنه بب اصال

اش  ندهيحاال قرار بود مادر شوهر آ.هم نبود يگاريمرد س كي يخانواده آنها حت يتو داديآنها گوش م يسرگردان به حرفها بهار

و  ستيگفته بود ب كه بهناز نجوريآرش افتاد ا اديتازه به . كرده بود خنده اش گرفت يخودش هم از فكر! شوهر. باشد يگاريس

 .بود كه به ارث برده بود يها نيپنج سال داشت و درآمدش از زم

بود كه توجه او را جلب كرده بود  يزيچ نياول نيداشت ا يروشن يچشمان قهوه ا. اورديب اديكرد دوباره چهره اش را ب يسع

. گرد يپهن و چانه ا يو لبها دهيكش ينيد ببه چهره اش داده بو يخاص ييبايپرپشت و مردانه او ز يابروها ريكه ز ييچشمها

 .بود كردطرف شانه  كيقهوه اش را هم به  يموها

و با خودش فكر كرد بچه . او هم لبخند زد يبند آرش موقع برداشتن چا ميلبخند ن يآور اديبا . دارد ينيفكر كرد چهره دلنش بهار

 .كردند يهمه داشتند او را نگاه م بايسرش را باال آورد تقر يوقت يول. شوند يخوشكل م يليانها حتما خ يها

 .فرار كرد هيچشمان بق ياز جلو يحرف چيو بدون ه ديلحظه از تصوراتش خجالت كش كي

 

پرستو كه به علت . موافق بودند ايمخالف  يدر تمام مدت گروه. هفته دو سه بار برقرار شد كيدر طول  يمشاوره خانوادگ جلسات

 .داشت تمام ماجرا را از زبان بهناز بشنود يرا از دست داده بود در جلسه اول سع يدرش مراسم خواستگارما يماريب

 يسوگول كه چند بار يها يچرب زبان يول. ديآ يكنار نم يخانواده ساالر طيكرد بهار با شرا يمحالف بود چون احساس م بهرام

 .را گذاشت رشيگرفتن جواب تماس گرفته بود باالخره تاث يدر طول هفته برا

 انها گفت يبرا يخانواده ساالر يها ياز خوب نقدريا

 بهرام بهار را صدا زد تا نظر او را هم بپرسند. همه خانواده موافقت خودشان را اعالم كردند يباالخره بهرام هم كوتاه آمد وقت تا

 .با خودته يينها ميميتصم يول. كنميم دشونيما تائ. ميديسنجبهار ما از همه نظر جوانب كارو  نيبب
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 .موفق نشده بود. بزند ياليخ يكرده بود خودش را به ب يچند روز سع نيهر چه ا. نشسته بود ريساكت و سر به ز بهار

 .خانواده اش باشد يپاسخ گو ديرسد كه او با يم يلحظه ا نيدانست كه باالخره چن يهم م خودش

 نيكال بخاطر فرار كردن از حرف مردم است كه دارد ا ديبگو داديم حيترج. بود دهينرس يا جهيكرده بود به نتچه فكر  هر

 رديپز يخواستگار را م

 گفت ديسكوت او بهار را د يبهرام وقت.كرد يم ياو چه فرق يبرا گريچه آرش چه كس د واال

 يعجله ا چيه يريبگ ميتصم يتون ينم ينيب ياگه م يول. يفكر كن يهفته وقت داشت كي نيا يتو ستياالن وقت سكوت ن بهار

 .ستين

 :سرش را باال آورد و به چهره مصمم بهرام نگاه كرد. كرد يم يكنترل اضطرابش با انگشتانش باز يبرا بهار

 .شود ليبه خانواده اش تحم يگريخواست بخاطر او غصه د يدلش نم. زديگوشش زنگ م يبهناز تو يها حرف

 .بودند دهياز مردم حرف شن يحاال هم به اندازه كاف تا

 :كشد و باالخره سكوت را شكست يقينفس عم بهار

 .ندارم يمنم حرف.....منم...نيكن يم دشياگه شما تائ...اگه

 يدانستند اگر ماجرا يدر دل م يهمه به ظاهر شاد بودند ول. ديو پرستو صورت بهار را بوس ديبهناز كل كش. و راحت شد گفت

 .بود بهار هنوز مهمان ان خانه بود امدهين شيصادق پ

 :رو به بهرام گفت ديرس انيكردن بهناز به پا يشاد يوقت بهار

 .به آخرش نمانده يزيچ گهيد. اجازه بدن امسال و تمام كنم نياومدن بگ يوقت شهيم فقط

 يخانم مشغول جمع كردن استكانها مايرك كرد سبهنام جمع را ت. از نگاه همه رفت يحرف را مظلومانه زد كه شاد نيا نقدريا

 .يشد و پرستو با دنباله شالش مشغول باز يخال

 بخش به بهار گفت ديام يبهرام با نگاه يول

 حق توه نيا. بگو بهار يهم دار يا گهيهر شرط د. حتما

عاشق بشود و . دانشگاه برود. درسش را تمام كند خواستيدلش م. توانست داشته باشد يم يگريچه شرط د. تكان داد يسر بهار
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 .كدام مقدور نبود چيه يفعل طيبعد ازدواج كند و در شرا

آن روز سوگل دوباره تماس گرفت و قرار  يدرست فردا. ابالغ شد يبهار باالخره جواب مثبت به خانواده ساالر تياعالم رضا با

 .گذاشت ندهيچند روز آ يبرا يگريد

مثل  يول. آغاز شده لشيدانست كه شمارش معكوس دوران تحص يخودش م. رفت يتمام شده بود و بهار دوباره به مدرسه م ديع

 .رفتيرا هم پذ شيديسرنوشت جد نيا. باشد عيگرفته بود مط اديكه  شهيهم

 .سوگل مهمان خانواده راد شدند يو آرش با همراه يبار هم تنها خانم ساالر نيو ا دنديدوباره از راه رس يساالر خانواده

و اعتراضش را به بهناز هم نشان داده  ديرس يبه نظر نم يخلوت بود راض نقدريمجلس به اصطالح بله بران بهار ا نكهيخانم از ا مايس

 بهنار در جواب مادرش گفته بود يبود ول

 .ارهيبكشه دنبالش ب ويك لهيفام هي سيخودش رئ نيا مامان

 .رفت سر اصل مطلب يمعطل چيبدون ه يخانم ساالر. دنديمهمان ها رس يوق

 .رهيگ ياز زن پا م يچون نسل ساالر. داره يخاص گاهيجا يخانواده ساالر شيپ عروس

و البته خونه . نباشه ديبه خونه جد يازيبزرگ هست كه ن يچون خونه من به اندازه ا. الزم نداره هيزيجه. بهار پنج هزار سكه هيمهر

 .لهيهم كه لوازمش تكم

 خانم كه تا حاال سكوت كرده بود گفت مايس

 .ميدر شان شما بد هيزيدخترمون جه يبرا نميتو يما نم يعني. خانم شهيكه نم نجوريا يول

 شد يدستور يخانم ساالر لحن

 .و تخته اضافه اس ريبه آوردن ت اجيچه احت گهيد لهيخونه تكم لهيوس يوقت

 اوضاع در حال خراب شدن اشت آرام به بهرام گفت ديكه د بهناز

 .ميفكر نكن ما گدا گشنه ا نايمامان راحت شه هم ا اليمورد سهم ارث بهار بگو كه هم خ در

 اش را صاف كرد و گفت نهيتكان داد و س يسر بهرام

رو چون در در زمان  دهياز پدرم به ما رس يخونه ابگم بنده سهم ارث بهار از دو باب مغازه و  ديبا يسركار خانم ساالر جسارتا
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 .براش پس انداز كردم يحساب بانك كي يبود به صورت نقد تو ريفوت پدرم صغ

دم  يبهار به خودش م هيزيبه عنوان جه ستيهم ن يمن اون مبلغ رو كه رقم كم. ستين هيزيبه جه اجياحت ديفرمائ يكه شما م االن

 .رهيدونه بگ يكه الزم م يميتا هر تصم

 به چهره مصمم بهرام كرد و چون از لحن مودبانه او لذت برده بود با همان لحن مقتدرانه گفت ينگاه يساالر خانم

 .خوب اريبس ديتر هست يراض نجورياگر شما ا ينداره ول يتيما اهم يدختر برا ثروت

 .دو ماه به ان مانده بودشد كه تنها  نييامتحانات بهار تع انيهم بعد از پا يعقد و عروس خيتار

 چون خودش گفت. اجازه نداد بهار با آرش تنها صحبت كنند يحت يساالر خانم

 .ميشنو يبهار داره ما م يشرط هر

 رونيب يآنها خوانده شود تابرا نيب يتيمحرم غهيص ندهيظرف چند روز آ. در آخر هم قرار شد. ستين يصحبت دو نفره خبر يعني

 .دياين شيپ يمشكل يرفتن و مراسم قبل از عروس

 .شد رفتهيخانم و بهرام بود كه باالخره پذ مايقسمت با اصرار س نيا البته

كه قرار بود دحترب را به خانه بخت  يبه خانه ا يشباهت چيخانه خانواده راد ه.خانه را فرا گرفت يخروج مهمان ها سكوت بد با

 .بفرستند نبود

 .از همه بدتر حال بهار بود. دياين شيپ يدرباره جلسه مهمان يگرم كرده بود تا صحبت يكار سرش را به هركس

دانست  يخودش هم م. اشكش را رها كرد يكيتار يآرام به اتاقش رفت و تو. است يكه ماجرا جد شديكم داشت باورش م كم

 .ندارد يكه آغاز كرده برگشت يراه

 كرد يكودكانه اش خداحافظ يها يايشب با تمام رو همان

 .تا آخرش هم برود ديرا كه قبول كرده با يراه دانستيم گريد حاال

و از  ديدو يم رويكرد حتما با تمام ن ياگر پرستو دستش را رها م. ديلرز يدستانش م. ديپر يم رونيب نهيبهار داشت از س قلب

 .شديآنجا دور م

كدام  چيه. محضر حاضر بودند يتمام خانواده راد تو. رسد يم انيدختر بودنش به پا يباورش سخت بود كه امروز روزها هنوز
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 .بود بهار را تنها بگذارند امدهيدلشان ن

 .دوباره عود كرده بود شيها هير يماريكرد چون ب يو از طرف مادرش عذر خواه. به اتفاق دو مرد وارد محضر شد آرش

بود با خفقان گرفتن  يمساو يهم مهم نبود چون حضور خانم ساالر اديز هيبق يبرا يول. امدياتفاق خوشش ن نياز ا اديخانم ز مايس

 .داد ينم يتاز بود و اجازه تكان خوردن به كس كهيتا او در جمع حضور داشت خودش . همه

 .سرش انداخته بود يهم رو يديبود و شال سف دهيپوش يكرم رنگ يبه اصرار پرستو مانتو بهار

 .بهنام و بهرام ساكت و متفكر در كنار هم نشسته بودند. خواند يبهار دعا م يخوشبخت يلب برا ريخانم ز مايس

 .امدن آرش عاقد هم كارش را شروع كرد با

 ينم زيچ چيه. بهار كر شده بود. عاقد با نام خدا شروع كرد. كنار آرش نشاند يصندل يدست بهار را گرفت و او را رو بهناز

 .مگر او چند سالش بود. خواست يرا نم يزندگ نيا. تچشمانش را بس.ديشن

 .دست بهناز بود كه او را به خود آورد يول. شود داريب يكابوس طوالن كيكند از  يچشماشن را باز م يوقت.كرد يم آروز

 .گهيد بگو

 .يشناسنامه شان ثبت نشود تا روز عروس يقرار شد فعال عقد تو. آرام بله را گفت و بعد از او آرش هم بله را داد بهار

كار شده بود در دست داشت دستش را به طرف بهار دارز كرد و آرام  نيسه دانه نگ شيكه رو دياز طال سف ييبايحلقه ز آرش

 .او را در دست گرفت فيدست ظر

 :آرام كنار گوشش گفت. دستان بهار تعجب كرد يسرد از

 ؟يكرد خي نقدريچرا ا ؟يخوب

 .شود يكرد از سرش بخار بلند م يكه احساس م يبه صورت. بود تا بهار را از نقطه انجماد به نقطه جوش برساند يله كافجم نيهم

 .و بعد رها كرد. دست او را فشرد يبه چهره گلگون بهار زد و آرام حلقه را در دست او جا داد و به نرم يلبخند آرش

با بهناز تمام بازار را . بود دهيآرش خر يبود كه برا يهمان حلقه ا. بهار داد خارج كرد و به دست يجعبه كوچك بشياز ج بهرام

 .بود دهيرو كرده بودند تا بهار باالخره ان حلقه را پسند ريز

 .بهار گذاشت يپا يو آرش كه متوجه شده بود خودش دستش را رو. حلقه را جلو برد. رديشرم داشت تا دست آراش را بگ بهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٩

انگشت آرش را گرفت  عيسر. كرد ينگاه بهرام و بهنام داشت سكته م رياالن از خجالت آب خواهد شد ز نياحساس كرد هم بهار

 .و حلقه را به دستش كرد

 .او برداشت يپا يهم كه احساس كرده بود بهار معذب است دستش را از رو آرش

 .و منتظر اوست ضيكند چون مادرش مر ياند انها را همراهتو يكرد كه نم ياز خارج شدن از محضر آرش باز هم عذر خواه بعد

 :بعد از رفتن آرش گفت بهنام

 .مامان شازده اش شيپ رهيبعد عقد داره م. انگار نه انگار زن گرفته. جنبه يب. كنهيمامانم مامانم م نقدريچرا ا نيا

 .رو شودنداشت كه با آرش تنها رو به  يهنوز امادگ. از اتفاق خوشحال بود يول بهار

 .نبود ياز آرش خبر يگذشت ول يم تيروز از خواندن محرم دو

 .زديلب غر م ريخانم مدام ز مايس

 .ميبود دهيند گهيمدلشو د نيا..ا..ا. رفت پشت سرشم نگاه نكرد پسره

مجرد  گريرفت كه د يم ادشيدسنش نبود  ياگر حلقه تو. نشده دايبود تازه خوشحالم بود كه سرو كله آرش پ اليخ يب يول بهار

 .و متاهل شده ستين

 .ديدسته گل سرخ از راه رس كيبا  دهيسه روز بعد از عقد بود كه آرش باالخره كت و شلوار پوش درست

شده بود و آرش  ياش بستر هيمشكل ر يبرا يچند روز چون خانم ساالر نيا يكرد برا يعذر خواه يبزند كل ياز آنكه حرف قبل

 .توانست مادرش را تنها بگذارد ينم

 :به طرف اتاق رفت و به بهار گفت ديبهار را د ريخانم كه تاخ مايس. بپوشد يدانست چه لباس ياتاق سنگر گرفته بود و نم يتو بهار

 ؟يآ ينم چرا

 :كالفه گفت بهار

 بپوشم؟ يچ مامان

 .نينشد يهم بنداز رو سرت تا عقد رسم يزيچ هيتنگ و باز نباشه  يليفقط خ يخودت دوست دار يچ هر

 :ذهنش پوزخند زد يتو بهار
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 .دوست دارم يشد هر چ نيا آره

 .حاال كه اون اومده تو معطل نكن. زشته ايب زودم

بود  دهيبه دست چسب يخورده و رو نيچ شيها نيكه است يرنگ ديو بلوز سف دياش را پوش يشلوار مشك شيشلوارها نيب از

 يچند لحظه ا نهيآ يسرش انداخت و بعد از نگاه كردن تو يرا هم رو دشيرا خوب جمع كرد وشال سف شيموها. انتخاب كرد

 .دو بعد از اتاق خارج ش ديكش قيپشت در چند نفس عم

 .وارد اتاق شد و سالم كرد يبه نرم. نديرخش را قبل از وارد شدن بب ميتوانست ن ينشسته بود و بهار م يرائيپذ يتو آرش

 :او از جا بلند شد و با لبخند جواب سالمش را داد و دسته گل را به طرفش گرفت و گفت دنيبا د آرش

 .شما رو نداره قابل

 .بود انينما شتريچهره اش ب يسرخ دشيدسته گل در آمده بود و بخاطر پوست سف يسرخ تو يبهار به رنگ گل ها يها گونه

وارد شد و دسته گل را از بهار گرفت و او  يچا ينيخانم با س مايس. گرفت گل ها را از دست او يدراز كرد و با تشكر كوتاه دست

 .كن يرائيهم تشكر كرد و رو به بهار گفت از نامزدت پذ

 :را مقابل آرش گرفت و گفت ينيس. نامزد به گوشش نا آشنا بود كلمه

 .ديبفرمائ

شده  يانگار مغزش خال. شد رهيخ شيبه دست هامبل از آرش نشست و  كيبهار با فاصله . را برداشت و تشكر كرد يچا آرش

 .داشت كه با او بزند يچه حرف. كه قرار باشد با آرش تنها بماند يلحظه ا. لحظه نكرده بود نيا يبرا يفكر چيه. بود

آرش كه خودش هم از وضع به وجود امده . سكوت را بشكند يگريانگار هر كدم منتظر بودند د. از حد كش امده بود شيب سكوت

 زيكه از زبانش در رفت چ يجمله ا يكرد كه درباره درس بهار سوال كند ول يفكر م نيداشت به ا. قدم شد شيناراحت بود پ

 :بود يگريد

 ؟يبا فاصله نشست نقدريحاال ا چرا

 :ديبار پرس نيو ا امديآرش كوتاه ن. سرش را خم كند شتريبكه باعث شد او  اورديجمله نه تنها بهار را به حرف ن نيا

 ؟يچند بود كالس
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 :با خودش گفت بهار

 .دونه من چند سالمه يهنوز نم ميعقد كرد مثال

 :گفت يآرام يبا صدا و

 من چند سالمه؟ نيدون ينم شما

 :لبخند زد و گفت ارش

 .ستيمگه شونزده سالت ن. چرا

 :ديسوال را پرس نيكه چرا ا ديخودش هم نفهم بهار

 نه؟يپائ نقدريسن من ا ستيمهم ن براتون

 :آرش پهن تر شد و گفت لبخند

 .رسمه هي نيخانواده ما ا تو

 :متعجب گفت هاري

 رسمه؟ يچ

 .ازدواج كنند يسالگ جدهيو دخترا هم تا ه يو پنج سالگ ستيحتما تا ب ديپسرا با نكهيا

 :آرش ادامه داد. دارن نايا هيچه رسم گهيد نيا. بهار گرد شده بود چشمان

ما  لياز فام. دوسال اختالف با شما ازدواج كردن يكيحاال با  يسالگ جدهيما كه البته تعدادشون كمه قبل از ه ليفام يدخترا تمام

 .رهيگ يزن م يرنج سن نيتو هم. جوره نيهم رهيهم هر كس بخواد زن بگ

 :گفت ديرا خوب د تيبهار كه موقع. شدياز مسائل را متوجه م يليتازه داشت خ بهار

 ن؟يدار ييچه رسما گهيد

 .يفهم يخونه خودمون كم كم م ميرفت يحاال وقت ادنيز

 :آرش كه تازه سر حرف را باز كرده بود ادامه داد يول ديعقب كش ياورد و كم ادشيبهار را به  تيحرف آرش باز موقع نيا

 شام پنج شنبه يرانرفته مامان رسما از شما دعوت كردن ب ادمي تا
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 من تنها؟ از

 :همسرش لبخند زد و گفت يبايبه چهره ز. نشست يكودكانه بهار به دل آرش م حالت

 يفقط شما لطف كن شماره داداش و خواهرت و بده تا شب برا. رسونم يمامان رو م غاميمن به مامانت هم پ. كل خانواده رينخ

 .دعوت زنگ بزنم

 :كرد و مقابل آرش گذاشت و گفت وهيپر از م يو بهار بشقاب. آرش تشكر كرد. دوارد ش وهيخانم با ظرف م مايس

 .ديبفرمائ

خانم ابالغ كرد و اجازه  مايقبل از رفتن دعوت مادرش از آنها را به س. ها را خورد و بعد هم عزم رفتن كرد وهياز م يكي آرش

 يبهار آرش را تا كنار در بدرقه كرد و آرش برا. خانم هم موافقت كرد مايكه س. ديايزودتر به دنبال بهار ب يگرفت عصر كم

به چشمان بهار كرد دست او را  يآرش نگاه. دست آرش گذاشت يبهار دستش را تو. كرد ازدستش را به طرف او در يخداحافظ

 .گونه بهار گذاشت و به سرعت از خانه خارج شد يرو يو بوسه نرم ديآرام كش

به آرش محرم شده و  گريخانم با تشر به او فهمانده بود كه بهار د مايس يول. كنند يراه يينبود كه بهار را تنها يراض اديز بهنام

 .كند يريسخت گ نقدريا ديبهنام نبا

لباس  كيداد با  حيترج يدعوت شده بود ول يبه مهمان يبه طور رسم نكهيبا ا. و آماده منتظر آرش نشسته بود دهيلباس پوش بهار

 شود يورت دخترانه راهاسپ

و كرم و  يگرم صورت يپهن با رنگها يافق يسارافونش پر از خطها. ديدوست داشت پوش يليراه راه كوتاهش را كه خ سارافون

لباسش بود  يشلوار كتان قهوه اش هم كه به رنگ خطوط قهوه ا. كرديشانه هاش عبور م ياز رو يبود و دو بند پهن صورت يقهوه ا

و  ديكرمش را هم پوش يمانتو. ست كردن لباسش انتخاب كرد يرنگ داشت را هم برا رمك يكه لكه ها يبه همراه شال قهوه ا

 .منتظر آرش ماند

. خانم به استقبال دامادش رفت و او را به داخل دعوت كرد مايس. كه گفته بود زنگ خانه بهار را زد يدرست راس ساعت آرش

 .با بهنام بهار را با خودش برد يآمد و بعد از احوال پرس يل در ورودآرش تا مقاب

متوجه شد كه آنها راننده هم  ديرا نشسته پشت فرمان د يبهار مرد يبود و وقت ستادهيو خوشكل آرش مقابل خانه ا يمشك نيماش
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 يصندل يو بعد از بستن در دستش را رو .بهار باز كرد و بعد از سوار شدن او در كنارش جا گرفت يآرش خودش در را برا. دارند

 .پشت سر بهار قرار داد

آرش به او بهار را ملتهب  يكينزد. رفت ياز خانه اقوام م ريغ ييو بدون خانواده اش به جا ييبار بود كه بهار به تنها نياول نيا

رفت  يداشت در ان فرو م يآرش بهار را از خلسه ا يصدا. را پر كرده بود نيماش يفضا شيادكلن خوش بو يبو. كرده بود

 :ديكش رونيب

 .منزل برو

آرش تمام مدت به همان حالت . ديكش يبهار نفس آسوده ا. مقابل در خانه متوقف شدند يوقت. تكان داد و به راه افتاد يسر راننده

 .دياز ته دل خواهد كش يدايبودند مطمئن بود كه فر دهيرس رتريد نياز ا هيثان كي ينشسته بود و اگر حت

مانند كه آسمان را نشانه  زهين ييها لهيم شيكه باال يبه رنگ قهوه ا يدر بزرگ. باز شده بود نگاه كرد موتيبه در خانه كه با ر بهار

 دايهم پ يدبه آن بلن واريها از در هم بلند تر بود و درختان كهن سال سرو و كاج از پشت د واريارتفاع د. گرفته بودند قرار داشت

 .بودند

بسته شدن در باعث شد قلب  يصدا. شد كينزد يدرختان كم كم به عمارت اصل انيو از م موديرا پ يجاده سنگ يبه آرام نيماش

مرمت كرده  يبراق مشك يرا با سنگ ها شيبود كه نما ستادهيصد سال ا ديبه قدمت شا يدر مقابلش ساختمان. زديبهار فرو بر

در دو طرف پلكان باال رفته بودند و پس  يچهار ستون سنگ. خواب عمارت باال رفته بود اربه سمت به اطياز ح يضيپلكان عر. بودند

 .از عبور از طبقه دوم به سقف بهار خواب متصل شده بودند

شده بود كه كامال  دهيپررنگ پوش ياز جنس مخمل و به رنگ آب ييبا پرده ها شديم دهيبلند كه سر تا سر ساختمان د يها پنجره

خواب تعلق دارند  يكوچك كه مشخص بود به اتاق ها وانيدر طبقه دوم دو ا. كرد يپنهان م رونيافراد ب ديداخل ساختمان را از د

 .شد يم دهيستون ها د نيدر طرف

و دستش را به او بهار به چهره خندان آرش نگاه كرد . شد و دستش را به طرف بهار دراز كرد ادهيآرش پ نياز توقف ماش پس

 .داد

 يجلو. كرد درخت بود يبه اطراف انداخت تا چشم كار م يبهار نگاه. شدن كمك كرد و بعد در را بست ادهياو را در پ آرش
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از هز  يبود و سطح آن خال زيآب حوض تم. نسب شده بود يبزرگ يدرست وسط حوض شش ضلع ييبايز يساختمان هم آبنما

 يبه چشم م يسنگ كيبار يدرختان جاده ها انيدر م. كرده اند زيتازه تم نآمدن مهمانا يكامال معلوم بود كه حوض را برا يبرگ

 .شديخورد كه معلوم نبود به كجا ختم م

 :در دل گفت بهار

 .ترسناك باشه يليخ ديبا نجايو زمستون ا زيپائ

جز  يزيبار بود كه بهار چ نياول نيو ا ديآرش خند. س بهار شدكه باعث تر ديبه گوش رس كينزد يياز جا يپارس سگ يصدا

 :رفتند گفت يكه به طرف عمارت م يانداخت آرش دست او را گرفت و در حال نيخجالت زده سرش را پائ. ديديلبخند از آرش م

 تو رو باهاش آشنا كنم ديبا. نترس سگ نگهبان ماست. هيگرگ يصدا نيا

بهار به . ساخته بود يوهم آلود يفضا. ديرس يدرختان به گوش م انيقار قار چند كالغ از م يكه صدا يارتفاع عمارت در حال يبلند

 .كنند يبرند تا زندان يم كيتار ياست كه او را به سمت قلعه ا يريهمراه آرش از پله ها باال رفت و در آن لحظه احساس كرد اس

باال  وارشيعنكبوت از در و د يه گرد و خاك همه جا را پوشانده و تارهاشود ك يم يكه االن وارد خانه ا ديديذهنش م يتو بهار

 .ديدلش خند يبعد به تصور خودش تو. روند يم

 يتا آب يسورمه ا فيبا ط ييرا رنگها يرائيداخل هال و پذ ونيدكوراس. از آن بود كه بهار تصور كرده بود باتريز يليخانه خ داخل

كف  لياست يو با پرده ها هماهنگ بود فرش ها همه دست باف و مبلها يفرشها و مبلها سورمه ا نهيزم. داده بودند ليپر رنگ تشك

 .است قهيو عت يميها و تابلو ها قد يحدس زد كه تمام دكور شدينگاه م كيبا . كردند يم ربراق خانه را چشم نواز ت

قرار داده بود  ييبايشده ز يكنده كار يعصا يرو دستش را كينشسته بود و  ينفره باشكوه كي ليمبل است يكه رو يمرد پرتره

 .شده بود زانيآو واريبه د يدرست مقابل در ورود

 .كرد يم ييگوشه سالن خود نما ميمتر و ن كي ديبه ارتفاع شا يپاندول دار بزرگ ساعت

 :آرش به محض ورود مادرش را صدا زد و گفت. برد يلذت م قهياز ان همه حس سل بهار

 .دين رسمهمونتو مامان

و بعد  ديبه گوش رس شديخانه كه شامل اتاق ها و اشپزخانه م گريبه قسمت د يمنته ياز راهرو يخانم ساالر يتق تق عصا يصدا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٥

 .آمد رونيب ختهيآو ياز پرده ها يكياز پشت  يهم خانم ساالر

 .به استقبال اورفت يدو قدم يكيبه احترام او از جا بلندشد و  بهار

 :گفت يو با لحن امرانه ا ديبهار را بوس ياز گونه ها يكي يساالر خانم

 .ريمانتو خانم و بگ ايب! ترايم

بهار محجوبانه پاسخش را داد و مانتو را . درست مقابل بهار ظاهر شد و به بهار سالم كرد ييحدودا چهل ساله ناگهان از جا يزن

 .او داد ليتحو

 .نشستن اشاره كرد يبه بهار برا با همان حالت شاهانه نشست و با دست يساالر خانم

شق و رق  يومثل خانم ساالر. نديهم راحت ننش يليكرد خ يبهار سع. لباسش انها را ترك كرد ضيتعو يعذر خواست وبرا آرش

 :ديو از خودش پرس. نشست

 .جور معذب باشم نيمجبورم تا آخر عمر هم يعني...اووف

 :انداخت و گفت يبه شال بهار نگاه يبود كه خانم ساالر ستادهيهنوز ا زن

 ؟يدار يبرش نم اونو

 رنگ به رنگ شد و گفت يكم بهار

 .جور راحت ترم نيا نياجازه بد اگه

خودش چنان به شال بهار زل زده بود كه ممكن  يول. اشاره كرد كه سالن را ترك كند ترايزد و به م يبند ميلبخند ن يساالر خانم

 .كند با تمركز آن را از سر بهار بردارد يم يفكر كند دارد سع يبود كس

 :سكوت را شكست و گفت يانكه دوباره بحث به برداشتن شالش نرسد به سخت يبرا بهار

 .ميديرس يخدمت م ادتيع ياگه خبر داده بود برا. نيبود يآرش گفتن بستر آقا

 نه ايمودبانه بوده است  يحرفش به اندازه كاف ايجمله فكر كرد آ نيبعد از گفتن ا و

 .باهاش خو گرفتم گهيد. دهيآزارم م يهست كه هر از چند گاه يويمزمن ر يماريب كي. اطالع نده يگفتم به كس خودم

 .اهل دود و دم است يكه گفته بود خانم ساالر ديرس يداشت به حرف بهنام م بهار
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اول به . بود دهيدار پوش قهي يشرت نوك مداد يبا ت يمشك نيشلوار ج كي. كرده بود وارد سالن شد ضيكه لباسش را تعو آرش

 :ديسراغ مادرش رفت و حال او را پرس

 ن؟يبهتر

 .ندارم يفعال مشكل. بله

 :با دست به بهار اشاره كرد وگفت و

 .نيكنار نامزدت بش برو

 :به ان دو انداخت و گفت ينگاه يخانم ساالر. گفت و كنار بهار نشست يلبخند زنان چشم آرش

 يتنها توقع نيا. ياياز عهده اش بر ب يبه خوب دوارميام. هاست يساالر يدادن نسل بعد ليتو تحو فهيوظ نيو مهمتر نياول بهار

 .خاندان از عروس دارن نيا يهست كه تو

 زد؟ بچه؟ يحرف م يزيداشت درباره چه چ يخانم ساالر. ستاديلحظه به طور كامل از حركت ا كي ياحساس كرد قلبش برا بهار

بهار با خودش . به فكر بچه دار شدن نباشند يزود نياز دادن جواب مثبت بهناز و مادرش مدام به او گوشزد كزده بودند به ا بعد

 !بچه؟ من فقط شونزده سالمه ايخدا. ميرفته ما هنوز نامزد ادشونيانگار همشون  دينال

 از جا بلند شد و گفت يساالر خانم

 :و رو به آرش گفت. كنم ياستراحت م يكم تا امدن مهمان ها من

 .كن يرائيعروست پذ از

 :گفت يا مانهيمقابل بهار گذاشت و با لحن صم يا وهيزده بشقاب پر از م يانگار نه انگار كه مادرش چه حرف آرش

 .باش مشغول

 :شد كه آرش كنار گوشش گفت بشيمنحرف كند مشغول پوست گرفتن س يفكرش را از حرف خانم ساالر نكهيا يبرا بهار

 .تا به وقتش. به حرف مامان فكر نكن اديز

 :و باز با خودش گفت. بود دستش را ببرد كيو نزد ديبهار لرز دست

 !دلم جا بدم يكجا گهيو د نيا. رسد يم يباغ بر نيدم از ا هر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٧

 

 اش راخورد ارش دست او را گرفت و گفت وهيبهار م نكهياز ا بعد

 .مين اونجا راحت تراتاق م ميبر ايب

 :آرش گفت.همانجور درست در دست از پله ها باال رفتند. همراهش رفت ديبا ترد بهار

كوچكتر بود و در دو طرف به  نيسالن باال از پائ. زد يم ديو به بهار نگاه كرد بهار داشت اطراف را د شهيطبقه بعدا خونه ما م نيا

 .نبود ياز آشپزخانه خبر. بود يبهداشت شيسرو كياق و شد كه در هر كدام سه ات يختم م ييراهرو ها

هشت نفره  ينهار خور زيم كيبودند و  يقسمت راحت نيا يمبلها نيبرخالف پائ. سوخته بود يآنجا به رنگ قهوه ا ونيدكوراس

از مبل  يكيبود كه مقابل  يرفته ا شيپ يريتصو يصوت ستميس. بود نجايبود و ا دهيبهار ند نيكه پائ يزيالبته چ. شديم دهيهم د

 .قرار داشت يراحت يها

 :باشد گفت دهيانگار كه منظور نگاهش را فهم ديرا د ونيزيكه نگاه بهار به تلو آرش

 .ستين ونيزياهل تماشا كردن تلو اديز مامان

 .گهيد ميبر

در را باز كرد و دستش را پشت بهار قرار داد و فشار  نيآرش اول. تر ازسالن بود كيتار ياز راهروها شدند كم يكيهم وارد  با

 .به شانه اش آورد يكوچك

 .يتون خوش آمد ندهيبه اتاق همسر آ. بفرما

اتاق آرش بپردازد  ينشد تا به بررس شيبهار رو. تخت نشاند يآرش مهربانانه دستش را گرفت و رو. ديباز هم خجالت كش بهار

 يكامال معمول زيهمه چ. خورد يو پنج ساله نم ستيجوان ب كيكه اتاق اصال به اتاق  ديفهم شدينگاه هم م كيدر همان  يول

 ستميس كيقرار داشت،  شيكوچك كه دو ساعت زنگ دار رو زينفره، كمد، م كي تتخ ر،يتحر زيكتابخانه كوچك، م كي.بود

هم  يپره و روتخت. روشن يهمه ست بودند و به رنگ قهوه ا يلوازم چوب. بلند هيآباژور پا كيو  وتريكامپ كيجمع و جور،  يصوت

 .بود ندهاست پوشا قهيمنظره كه بازهم معلوم بود عت يها را هم دو تابلو واريد. كرم بود

 .باالخره سكوت را شكست بهار
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 .اتاقتون ساده اس چقدر

 ؟يپسند ينم

 .قشنگه چرا

 بهار؟

 !بله

بارم باهم حرف  كيهنوز  يول. ميمون و شروع كن يزندگ گهيدو ماه د يكيقراره تا ما . يكن يبرخورد م يبامن رسم نقدريا چرا

 .مون ندهيآ ياز برنامه ها ميكه دوست دار ييزاياز چ مينزد

شورشو در  گهيد. يشيرنگ به رنگ م يبچه ها ه نيع گهيد گهيراست م. زد بيكرد به خودش نه يم يبا انگشتانش باز بهار

 بعد آرام گفت يآورد

 .امدهين شيپ يتيتا حاال موقع خوب

 كرد و گفت يهوم آرش

 كنم يم جاديو ا تيمن االن موقع خوب

 يبهار خفه ناسالمت: به خودش گفت يبهار خواست اعتراض كند ول. كننده شال بهار را از سرش برداشت ريحركت غافل گ كيبا  و

 نيمحرممم كه هست. نامزدته

 مامان گفت يول

 ان يراض غمبرشميخدا و پ گهياالن د دهيم ريمامان همش بهت گ يديند. گفتمامان گفت مامان  اَه

 ؟يناراحت شد بهار

 .كرد لبخند بزند يبه آرش نگاه كرد و سع بهار

 !نه

 .كرد و دست برد و گل سر بهار را هم باز كرد دايپ يشتريحركت بهار جرعت ب نيبا ا آرش

دسته . ديدرخش يم يچشمان آرش از خوش. رها شد و تمام پشت و اطرافش را پوشاند شيشانه ها يموج رو يبهار به نرم يموها
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 .صورتش را پوشانده بود كنار زد و چانه بهار را باال گرفت يبهار را كه رو ياز موها يا

ه بودم اال من همه جور تصور كرد. قشنگت بود يكه سوگل از تو گفت موها يزيچ نياول. بگم يدونم چ يزبونم بند اومده نم من

 .دختر رهيتو واقعا نفس گ ييبايز. بهار يفرا تر از تصور من...تو. جور نيا

 .به انها زد يبهار را گرفت و بوسه ا ياز موها يدسته ا بعد

 

 يكس نكهيا يول باستيدانست ز يخودش م. نكرده بود فياز ته دل از او تعر نجوريكس تا حاال ا چيه. داشت يحال خوب بهار

 .كند فرق داشت يآور ادياو را به او  ييبايز فيلط نقدريا

قشنگ از او  نقدريرا كه ا يپسرك احساسات نيتواند ا يبهار را پوشانده بود و همان لحظه احساس كرد م يلب ها ييبايز لبخند

 .كرده دوست داشته باشد فيتعر

 .بگو يزيچ هيتوام  خوب

 :فكر كرد و گفت يكم بهار

 ...شما

 :اعتراض كرد آرش

 !بهار

 :متعجب گفت بهار

 بله؟

 :كرد و گفت ياخم كوچك آرش

 .حاال بگو آرش. يبارم اسم منو صدا نزد كياصال  ه؟يشما چ. يشد يكه رسم باز

 آرش مثل بچه ها لج كرده بود يلبش را گاز گرفت ول بهار

 .باش بگو زود

 امدينخندد كوتاه  ياو م ديارش هم كه د. از لجاجت آرش خنده اش گرفته بود بهار
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 .گهيخوب توام بگو د. گم بهار يمن چه راحت م نيبب. منتظرم بهار

 هم كوتاه آمد و آرام زمزمه كرد بهار

 .آرش

 .دياز شوق مثل بچه ها خند آرش

 .هم سخت نبود يليخ يديد

 ختيآرش افكارش را به هم ر. بود يچند بار با خودش نام آرش را تكرار كرد حس خوب. احساس را داشت نيهم هم بهار

 ؟يبگ يچ يخواست يحاال م خوب

 ديخواسته بگو يآمد چه م ادشيفكر كرد تا  يكم

 ؟يديد يك... منو... بار نيو اول..ت يعني...شما. خواستم بپرسم يم

 :كرد و بعد گفت يمكث آرش

 .حاال هم كه ضرر نكردم ينيبيم. دارم نانيمامان اطم قهيبه سل شهيمن هم. يهمون روز خواستگار خوب

 :به خودش گفت يبا دلخور. تمام احساس خوب بهار خراب شد. به بهار زد يچشمك و

كرده من  ينم يفرق چيخودش ه يعني. الميمنو باش چه خوش خ. فقط از طرف مادرش بوده يخواستگار يچهار ماه اصرار برا سه

 گه؟يكس د ايباشم 

 :دلش نگه دارد يحرف را تو نيا نتوانست

 .گهيد يجا يرفت يكردم اونوقت م ياگه من اصال موافقت نم خوب

 :را جمع كرد و گفت شيدست و پا يكم. كه تازه متوجه سوال بهار شده بود آرش

 انتخاب كرده واقعا تك ليفام يپسرا يبرا ويهر ك. يشيحاال بعدا با اخالقش آشنا م. ذاره يانگشت نم يهر كس يمامان رو اصوال

 بودن

 :گفت شيبايبه دست آوردن دل نامزد ز يبرا و

 .كرده برا پسرش يباز يمعلومه مامان پارت. يبهار تو از همه شون سر تر اما
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 .ديهم زمان دست بهار را در دست گرفت و بوس و

 :قسمت دوم حرفش باز هم حالش را خراب كرد ياز قسمت اول حرف آرش ذوق كرده بود ول نكهيبا ا بهار

 !بازم مامان!هه

 .كرد موضوع حرف را عوض كند يخراب نشود سع نياز ا شتريحالش ب نكهيا يبرا يول

 چنده آرش؟ ساعت

 با چشمان گرد شده گفت آرش

 .خوبه ها يليخ شرفتتيپ بهار

 بهار را يخم شد و لبها اورديآرش طاقت ن. ديكه تازه متوجه حرفش شد بود خودش هم خنده اش گرفت و ملوس خند بهار

 .ديبوس

زود نگاهش . كرد يآرش راهنوز هم احساس م يلبها يگرما. دهانش گذاشت يو دست رو. ديمثل برق گرفته ها عقب كش بهار

 برد گفت يباال م ميرا به حالت تسل شيكه دست ها ياو با چشمان شوخ نگاهش كرد و بعد در حال يول.را از آرش گرفت

 گولم زد طونيخوب ش. يخوشكل شد يليخ يديخند يوقتآخه . خودت بود ريتقص يول ديبخش...ديببخش

 :گردنش را كج كرد و گفت و

 مگه نه؟. گهيخوب راس گفته د. زنته بابا گهيم طونهيش دميآخه منم د خوب

 آرش دست بهار را فشرد و گفت. گر گرفته بود تنها لبش را گاز گرفت شيكه هنوز از حركت آرش گونه ها بهار

 ؟يشد ناراحت

 .جوابش نه است دكهيو بعد با كمال تعجب د ديسوال را از خودش پرس نيهم بهار

** 

بهار گل سرش را برداشت و . اتاق مشغول صحبت بودند صدا كرد يآرش و بهار را كه هنوز تو ترايم. دنديها از راه رس مهمان

 .را جمع كرد شيموها

 معترض گفت آرش
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 .رنها گناه دا چارهيخوشكالرو ب نيا يكن يجمشون م چرا

 كه حاال با آرش راحت تر شده بود گفت بهار

 جلو داداشام شهينم روم

 ؟يمگه جلو اونا حجاب دار ؟يچ يعني

 كند به طرفش خم شد و گفت تشياذ نكهيا يآرش هم برا. ديدوباره همانجور خند بهار

 .ستين رمنيتقص يديدوباره همونجور خند نيبب

 .ديباز هم خند ديكه لحن شوخ آرش را د بهار

 زد و گفت يچشمك آرش

 آد يخودتم بدت نم پس

 آرش زد و گفت يبه بازو يمعترض مشت آرام بهار

 لوس

 و گفت ديخند آرش

 يشالتو سر كن يخوا يم يبرا چ يجد نه

 انداخت گفت يم شيموها يكه شالش را رو يدر حال بهار

 .بود نيمنظورم ا. اونا با تو راحت باشم يجلو شهيمن روم نم آخه

 مثل بچه ها قهر كرد آرش

 نم؟يكنارت نش يعني

 .بزار شالم و بندازم رو سرم يول چرا

 و گفت ديكش يآه آرش

 .خودتو خفه نكن يليفقط خ. باشه

 و گفت ديخند بهار
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 .چشم

 .شد ريكه د ميبر. بال يب چشمت

 .به چهره اش داده بود يخاص ييباياز جلو مشخص بود و ز شياز موها يكم. شانه اش انداخت يفقط دنباله شالش را رو بهار

 !آرش

 كه از در خارج شده بود برگشت و گفت آرش

 جانم

 به خودش اشاره كرد و گفت بهار

 خوبم؟ االن

 .ميمثل ماه بر. محشر

 .آمد كه آقا رضا هم آنجاست ادشيبهار ناگهان . ديكش رونيدست بهار را گرفت و از اتاق ب و

 و گفت ديآرش را كش دست

 !آرش

 شده؟ يچ

 نبود آقا رضام هست ادمي الاص

 باشه اون كه شوهر خواهرته خوب

 تاحاال شوهر خواهر محرم شده؟ يك از

. كرد ياو را تماشا م نهيبود و دست به س ستادهيآرش تمام مدت ا. راكامل پوشاند شيموها نهيآ يبه طرف اتاق برگشت و جلو و

 :گفت نهيآ يبهار از تو

 چطورم؟ حاال

 و گفت يزد يلبخند آرش

 .ماه بازم
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 .خواهند شد ييبايكردند كه زوج ز ديدلشان تائ يرفتند همه تو يم نيشانه به شانه هم از پله ها پائ يوقت

 خانم رفت مايبه طرف س ميمستق آرش

 نيخوش آمد. نيقدم رنجه كرد يليخ. مامان سالم

 بهار دعا كرد يخوشبخت يدلش برا يوانگار غم و غصه اش را فراموش كرد و ت. ديدرخش يخانم از خوش مايس چشمان

 .زميافتخاره عز باعث

 .خانم به بهناز و پرستو خوش آمد گفت و بعد به طرف آقا رضا رفت مايبعد از س آرش

 نيسرفراز كرد جناب

 بودند گفت ستادهيبه با دست مبل ها را نشان داد و به آنها كه بخاطر او ا. دست داد  يبا بهرام و بهنام هم به گرم و

 .نيبفرمائ نيشرمنده ام كرد. كنم يم استدعا

 :بود رو كرد و گفت ستادهيبعد به بهار كه همانجا مردد ا و

 نيبش ايب زميعز يساديجان چرا وا بهار

 .به طرفش رفت و كنارش نشست مياز نوع حرف زدن آرش مستق نيبهار هم شرمگ. كنار خودش را به او نشان داد يخال يجا

خوب جواب پس  رشيدر مقابل معلم سخت گ يانگار كه شاگرد. شده بود رهيبا غرور به پسرش خ يالرتمام مدت خانم سا در

 .داده بود

 يكرده و به زود رهيبهنام گ يگلو يتو يكه حرف ديبهار فهم. باال رفته بود و به بهار زل زده بود يبنهام به طرز خنده آور يها ابرو

 .پرد يم رونيب

 .و به بهنام چشم غره رفت ديبهار لبش را گز. بسازد يجك اساس كي يتير موقعبهنام عادت داشت از ه چون

 .شود يزينزند كه باعث آبرو ر يكرد آن شب حرف يو سع ديخند يركيز ريهم متوجه شد كه بهار سر از كارش در آورده ز بهنام

 :به مادر آرش گفت يخانم رو مايس

 ؟يبرطرف شد خانم ساالر كسالت

 .لطفا ديصدام كن بانو
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 .بانو خانم بله

 .خانم لطفا بدون

او . كنند يكه آرش هم به او گفته بود مادرش را همه بانو صدا م يچون زمان. خانواده اش خنده اش گرفت بياز چهره متعج بهار

 :بانو ادامه داد. هم تعجب كرده بود

 .يويمشكل مزمن ر كي. ستين يديمسئله جد بله

 :بدهد با همان لحن آمرانه تنها گفت يه كساجازه صحبت ب نكهيبعد بدون ا و

 .ترايم

وارد سالن شدند و مشغول  يشكل به رنگ قهوه ا كي يرا اعالم كرده باشد دو خدمتكار با لباسها ييرايانگار كه اسم رمز پذا و

 .شدند يرائيپذ ليآماده كردن وسا

شد و  كيآرام به بانو نزد ترايكه م. را به صحبت مشغول كرده بود و خانم ها هم با هم مشغول گفتگو بودند انيمودبانه آقا آرش

 گفت

 .خانم پشت خطن هنگامه

 .زود به خودش مسلط شد و دنباله حرفش را گرفت يبه طرف مادرش برگشت ول يآرش لحظه ا نگاه

 .رنيمهمان دارم فردا تماس بگ بگو

 .واجبه گفتن

 بلند تر از حد معمول گفت بانو

 !ترايم

 .و رفت ديهم حساب كار دستش آمد و راهش را كش او

را  زيچند جور غذا وساالد م. ان دست بزند بيآمد به ترك يدلش نم يشده بود كه كس دهيچ بايآنقدر ز. شام واقعا باشكوه بود زيم

 .بود يباز هم غذا به اندازه كاف ديرس ياز راه مهم مهمان  نيبود كه اگر سه برابر ا اديغذا آنقدر ز. پر كرده بود

بهنام دوباره باال رفته بود و بهار  يها يابرو. ندينگه داشت تابنش شيبهار را برا يفرا خواند و خودش صندل زيهمه را به سر م آرش
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 .كرد نخندد يم يسع

و  رديزبانش را بگ يكه آخر بهنام نتوانست جلو افتيادامه  نقدريآرش از بهار ا يرائيپذ. صرف شد يكامال رسم يدر جو شام

 .پراند

 .توش پر نشه يزيبر يهر چ ستين ليبنده خدا چاه و نيجان شكم ا آرش

 .انداخت نيو بهار هم شرم زده سرش را پائ ديخند يآرش حساب يبه حرف بهنام لبخند زدند ول همه

 گرفت و گفتآرش دست بهار را . از صرف شام مهمان ها عزم رفتن كردند بعد

 .مانتوتو بت بدم ميبر ايب

 .ديرا بازكرد و بهار را به دنبال خود كش نيپائ ياز اتاق ها يكيآرش در . به دنبال آرش رفت عيمط بهار

 :برداشت و به دست او داد يبهار را از چوب لباس يمانتو

 !بهار

 بله؟

 .شهيدلم برات تنگ م...من...من

 گل انداخته گفت يبا لپ ها بهار

 ...خونمون ايب...خوب

 آرش مردد گفت. مانتواش شد دميهم مشغول پوش بعد

 .دهياجازه نم اديمامان ز آخه

 حرف گردشد نيبهار از ا چشمان

 چرا؟ آخه

 مظلومانه گفت آرش

 .برن شيطبق اون برنامه پ ديداره همه با يخاص يزيخودش برنامه ر يبرا مامان

 داد يرا آزار م ذهنش يسوال. ديلحظه ماند چه بگو كي بهار
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 كند؟ يزيمشتركشان بانو برنامه ر يزندگ يهم قرار بود برا ندهيدر آ ايآ

 گفت انهيبهار گذاشت و بعد موذ يلب ها يرو يطوالن يآرش بوسه ا. ديكش رونيآرش او را از افكارش ب يلب ها يگرما

 شتريچهره بهار باعث شد بهار ب يبهرام رو رهينگاه خ. و با هم از اتاق خارج شدند ديبهار هم خند. دلم تنگ شد يوقت يبرا رهيذخ

 .خجالت بكشد

كردند و رفتند چون بچه را  يبهناز و رضا زودتر خداحافظ. با هم از در خارج شدند يو بعد از خداحافظ ديدست بهار را كش پرستو

 .مادر رضا گذاشته بود شيپ

 گوش بهار گفت ريرفتند پرستو آرام ز يپارك شده بودند م يجاده سنگ يها كه تو نيقدم زنان به طرف ماش يوقت

 اون اتاق چه خبر بوده يدونه تو يچون م. به حركات بهرام توجه نكن اديز

 لرزان گفت يالواقع در حال سكته بود با صدا يف بهار

 د؟يكجا فهم از

 و گفت ديخند ينخود پرستو

 منو رسوند خونه يوقت. رونيب ميشدن با هم رفت كه بعد از محرم يبار نياول آخه

 نمود ادامه داد يخجالت زده م يكه كم ييكرد و و بعد با صدا يمكث پرستو

 .ديتو ماشن منو بوس يخداحافظ موقع

 چانه بهار گذاشت و گفت ريپرستو دستش را ز.بهار مثل غار باز مانده بود دهان

جنس  نيبرا هم. هم احساسات داره يليمردا خ هياونم مثل بق رميآقا داداشت از سنگه؟ نخ يفكر كرد. شد زونيفكت آو هيچ

اون تو چه خبر  گهيمعلوم د رونيب ياومد يگل يآرش كشون كشون برت تو اتاق و تو هم با لپ ها يوقت. شناسهيخودشو خوب م

 .بوده

خودش و آرش را با پرستو  يلحظه جا كيتصور نكرده بود  يلتحا نيچن يهرگز بهرام را تو. به چهره متفكر بهرام نگاه كرد بهار

 .با لحن عاشقانه خنده اش گرفت طياز تصور بهرام در آن شرا. و بهرام عوض كرد

 و گفت ديبهار كوب يبه بازو پرستو
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 ؟يخند يم يبرا چ مرض

 گفت يبه سخت بهار

 .شهيپرستو جان من دلم برات تنگ م گهيانه داره ماخمو با لحن عاشق هيفكر كن داداش بهرام جد. تصورش برام سخته آخه

 .خنده زد ريدوباره ز و

 .هم مهربونه يليخ. ستيبهرام اصالنم اخمو ن كوفت

 .شما كه بله پرستو خانم با

 ديآن دو شده بود پرس يكه متوجه خنده ها بهرام

 نيخند يم يدوتا به چ شما

 با همان چهره خندان گفت پرستو

 .ماه و آقاس يليخ. ستين يچيبه اخم و تخم خان داداشت توجه نكن تو دلش ه اديگفتم ز يداشتم به بهار م يچيه

 گفت بهار

 .به بهونه من قربون صدقه شوهرت نرو نقدريا گهيد بسه

 بهرام را گرفت و گفت يبازو پرستو

 شه؟يم تيحسود هيچ

 .ميكرد متيتقد يهم دلت بخواد آقا داداش گلمو دو دست يليخ. رينخ

 از پشت سر گفت بهنام

 .رهيبگ ليما رو تحو ستين يكي خدا

 بهنام را گرفت و گفت يبازو بهار

 ينگه داشت يليامشب خودتو خ. يترك يم يدونم دار يم

 به دور و برش انداخت و آهسته گفت ينگاه بهنام

 .مونه يم شاميخونه خانم هاو نيع خونشون
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 .حرف خنده اش گرفت نيبهرام هم از ا يحت

 وگفت ديبهنام كوب يبه بازو يمشت بهار

 بانو درست صحبت كن درمورد

 :گفت اورديآرش را در ب يكرد ادا يم يكه سع يشد و در حال شتريحرف بهار بهنام خنده اش ب نيا با

 زميبهار جان عز.... خوام يمعذت م....آه

 بهار با حرص گفت يكرد خنده اش را فرو بخورد ول يم يخانم سع مايس

 بش بگو يزيچ هي مامان

 كرده بود زيول كن نبود انگار كه سر ر بهنام

 .ميبگشا تانيرا برا نيكه در ماش ديكنيمرا مفتخر م. خوام يشاهزاده بهار من عذر م يوا

 .گمايبت م يزيچ هيخدا بهنام  به

 با خنده پشت فرمان نشست و گفت بهنام

 باز با همان لحن دادامه داد. ه شوهرت اومدن اونجا مثل خودشون حرف بزنمكنم خوانواد يم نيدارم تمر هيچ

 گذشت مهيشب از ن ديجان قدم رنجه فرمائ بهار

 .مزه يب لوسه

 .رفتند نيبه سمت ماش هيبا بق يو مادرش بعد از خداحافظ بهار

 .خورد يو بهار همچنان حرص م ديخند يگفت و م يم ييزهايخودش چ يلب برا ريهم ز نيماش يتو بهنام

 

 

خانم و بهناز هم تمام ذوق و شوقشان كور شده بود چون  مايس. مشخص شده بود يعروس خيو تار. بهار رو به اتمام بود امتحانات

 .ندارد ازين يگريد زيبه چ شياز لباس ها ريكرده بود بهار غ ديبانو تاك

كرد  يبهار هرگز فكر نم. داده بود لشيبود و تحو ختهيبه نامش ر يرا در حسابهمانطور كه قول داده بود سهم االرث بهار  بهرام

 .بود امدهين انيبه م يوقت درباره آن پول صحبت چيه يتا قبل از روز خواستگار. همه پول باشد نيصاحب ا
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ه خودش قبال گفته بود رفت و امد آرش همان طور ك. رفت يدر خود فرو م شتريشدند بهار ب يتر م كينزد يچه به روز عروس هر

 .بود انشيبرنامه ها و تفكراتش به اطراف ليهم تحم شيبود و تنها دل. ختهيبود كه بانو ر يطبق برنامه ا

 انشياطراف يرو يجور ليبه عنوان بزرگ فام يكرد ول يگرچه با همه با احترام برخورد م. بود دهيرا كم كم فهم نهايتمام ا بهار

 .جرات مخالفت با او را نداشت يتسلط داشت كه كس

 يتفكر و اراده ا چيانگار خودش ه. آورد ياز مادرش مثال م شهيهم شيحرفها نيب. شديم دهيدر تمام حركات آرش د يفرمابردار

 .اورديبه وجود ب ياو مشكالت ياخالق آرش بعد هاممكن است برا نيتجربه تر از آن بود كه بفهمد ا يبهار ب يول. نداشت

و لباس و جواهرات از قبل سفارش  ليوسا شتريب. كرده بود يهمراه ديبهناز، بهار و آرش را در خر. هم به سرعت انجام شد ديخر

چند مدل محدود كه به  انيتنها حلقه بود كه ان هم به سفارش بانو از م. در انتخاب ان نداشت يداده شده بود و عمال بهار نقش

 .شد بشده بود انتخا هيسفارش او ته

 يچون معتقد بود بهار هرگز نم. كرده بود يحركت را حسن خانواده شوهرش معرف نيچه بهار اعتراض كرده بود بهناز ا هر

 .به خرج بدهد قهيسل نقدريتوانست ا

رفته  يمخصوص خانواده ساالر اطيخ شيپرو لباس پ يسفارش داده شده بود و بهار تنها برا اطيهم به خ يمدل لباس عروس يحت

 .بود

 گفت يبهار شاك. برگشتند دياز آنكه بهناز و بهار از خر بعد

 كجا دنبال خودشون كشوندن يتونستن بفرستن من و الك يم كميرو با پ نايا

 نازك كرد و گفت يپشت چشم بهناز

 ؟يببر يساالر خاندان يمارو جلو يغاز آبرو هيصدتا  يحرفا نيبا ا يخوا يم! يبچه ا يدينشون م يواقعا كه دار بهار

كه بانو سفارش كرده  يو خودم انتخاب كردم اونم از فروشگاه رميفقط لباس ز. و سفارش داده بودن يهمه چ. گميدروغ م مگه

 .بود

 به دندان گرفت و گفت يخانم لب مايس

 دادن؟ لتيرو تحو زايچ نيبهتر بده
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 كرد اديداغ ماجرا را ز ازيهم پ بهناز

همه شون . خرن يم ياز مغازه خاص رشونميلباس ز يمخصوص خودشون دارن به قول بهار حت زيهمه چ يدون يمامان نم يوا

 معروف يماركا

ها را گذاشت تا مادر و خواهرش از سر صبر  ديو خر. انبوه پاكت ها راهش را باز كرد و به اتاقش رفت انيزد و از م يپوزخند بهار

 .و رو كنند ريهمه شان را ز

اخالق آرش خوب بود و . گذشته بود يتمام نشدن يبه دلشوره ا ريچند هفته اخ نيتمام ا. ديشت و دراز كشگذا ييخسته متكا بهار

 .كرد ياز دستورات مادرش هم نم يلغزش نيكوچكتر يول. كرد يرفتار م يبا او با مهربان

طبقه  ياتاق در همان راهرو. نديبب كياماده شده بود را از نزد شانيكه برا يبا هم به خانه آرش رفته بودند تا اتاق شيروز پ چند

 .آرش بود يباال كه اتاق آرش قرار داشت و درست اتاق بغل دست

سفارش  يخواب شيبانو سرو. نديخودش بچ قهياتاقش را بر طبق سل ونينتواند دكوراس يكرد كه حت يهرگز فكرش را هم نم بهار

 .شوكه بود دنشيز دداده بود كه بهار تا چند لحظه ا

. بود دهيتخت خواب را ند نيبهار هرگز نمونه ا. شده كار دست يكنده كار يتمام چوب با تاج يخواب به رنگ قهوه ا سيسرو

 .بود ششيآرا زيم نهيبخش آ نتينمونه كوچك همان تاج هم ز

هم كنار تخت پهن  يبرجسته پرتقال يها رهيبا دا يباهم ست شده بود و فرش كرم قهوه ا يروشن يبا رنگ پرتقال يو روتخت پردها

 .شده بود

 .ديتمام باغ را از انجا د يبه راحت شديهم بود كه م يبهار خواب كوچك يدارا اتاق

شاد مادرش و  يزمزمه ها يصدا. فكر كند يزيتواسنت به چه چ يمقابل زل زده بود و نم واريبه د. ديو به پهلو خواب ديچرخ بهار

 .آمد يم رونيبهناز از ب

 شيعمو. مانده بود يباق يآرش تنها ساالر. آرش فكر كرد شيچند روز پ يرا بست و به حرفها شيو چشم ها ديكش يآه بهار

 .نجات دهد يها را از نابود ياو بود كه نسل ساالر فهيپسر نداشت و وظ

 ديچرخ گرشيد يبه پهلو. افتديدار شدن بدر بچه  ريبه فكر تاخ ديكه هرگز نبا ديحرف آرش و حرف ان روز بانو بهار فهم نيا با
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 .فكر كرد گرشيو به كشف د

از آنها  يكيو . فرزندانشان دارند يانتخاب همسر برا يبرا يبيعج طيشرا يبار هم از زبان آرش در رفته بود كه خاندان ساالر كي

 .چهره است ييبايز

بهار . دانست يانتخاب خودش را م ياز علت ها يكيحاال بهار . كنند يرا نسل به نسل به فرزندانشان منتقل م ييبايكار ز نيبا ا آنها

 :با خودش گفت

 كم سن وسال باشه؟ نقدرياصال چرا اصرار دارن عروسشون ا.انتخاب دارن يبرا يا گهيد طيدونه چه شرا يخدا م حاال

 يبرا يليفها و ابراز احسات آرش هم دلكرد نكند پشت تمام حر يبا وحشت فكر م يگاه. ديد يمرموز م يرا به نوع زيهمه چ بهار

 .وجود داشته باشد يخاندان ساالر يو سر بلند يتداوم نسل ساالر

 فكر را از سرش دور كرد و با خودش گفت نيا بهار

 ليفخر همه فام شهيها مادرش هم م ياگه پسر من بشه وارث ساالر. هم داره يطرف خوب خوب

 .فكر خودش به خنده افتاد نياز ا و

 !آخه منو چه به بچه دار شدن! بچه

 

رفته  ادشياضطراب داشت كه  نقدريا. بود كه پشت در منتظرش مانده بود يا قهيآرش ده دق. دوان دوان به طرف در رفت بهار

 .ديو دوباره به طرف در دو ديرا پوش شيبرگشت و كفش ها. رفت ياش م يراحت ييرا بپوشد و داشت با همان دمپا شيبود كفشها

 .ها يمخصوص ساالر شگاهيآر. برود شگاهيشده بود بهناز خودش به آرا قرار

مخصوص هم پشت  كي يخانواده ساالر زيچون همه چ. خورد يفكر كرد از هر چه اسم مخصوص است دارد حالش به هم م بهار

 .بندش داشت

 بهار لبخند زد و گفت دنيبا د آرش

 .ميحاال وقت دار يعجله كرد نقدريا چرا

 .كنم يخدا سر به سرم نذار دارم سكته متو رو  آرش
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 :كرد گفت ينشستن بهار باز م يكه در را برا يگرفت و در حال يخونسرد افهيق آرش

 ؟يچ يبرا چرا؟

 به آرش انداخت و بعد از سوار شدن گفت ينگاه بهار

 ؟يتو اصال استرس ندار يعني

 گفت دويخند انهيموذ آرش

 .يكه تو استرس دار يزياون چ ينه برا يول چرا

 ديلب نال ريزد لبش را گاز گرفت و با چشم به راننده اشاره كرد و ز يبهار از خجالت به كبود رنگ

 !آرش

 صورتش را پوشانده بود گفت يرو يكه لبخند پهن آرش

 .كر باش يبلدن ك نايا

 رو به راننده گفت بعد

 .شگاهيآرا

بزند  يتوانست حرف ينم يول.آمد يكردند خوشش نم يو راننده شان صحبت م كه آرش و مادرش با خدمتكار ياصال از لحن بهار

 :آن خانه بود كيقانون شماره  نيچون ا

 .شكسته شود ديارباب و خدمتكار نبا نيب مرز

 ليوسا. بود ستادهيا شگاهيداده بود و خودش مقابل آرا ليرساند بهناز بچه ها را به خواهر شوهرش تحو شگاهيبهار را تا آرا آرش

 .فرستاده شده بود يخانواده ساالر قيبهار قبال از طر

جدا برگذار  يكه به برنامه جشن وارد شد اصرار خانواده بهار برا يتنها خدشه ا. رفت يم شيشده پ ختهير يطبق برنامه  زيچ همه

 .شدن مراسم زنانه و مردانه بود

 .مختلط نباشد يكه عروس رفتيه چشمانش ترسناك شده بود باالخره پذك يو بانو در حال امديقدم هم كوتاه ن كي يحت بهرام

خودش  نديب يم نهيكه در آ يشد كه كس يهنوز هم باورش نم. بود ستادهيمنتظر آرش ا دهيبعد بهار آماده و لباس پوش يساعت
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 .باشد

 گفت يمادرانه م يا لحنهم ب يكرد گاه يخواند و به صورتش فوت م يم كاديوان  شيبرا قهيبه دق قهيهم دق بهناز

 .ترسم امشب چشمت كنن يم

 .كرد يخواند و به او فوت م يم ييلب دعا ريباز هم ز و

 يم يكوچك يبود كه مثل پر يبهار شانزده ساله ا ديديم نهيآ يكه تو يچهره ا. به خودش نگاه كرد نهيآ يباز هم تو بهار

 .چهره اش نشسته بود يكامال رو شيآرا.ديدرخش

. عروس است ينه انقدر كه معمول لباس ها يباسن كم كم گشاد شده بود ول يو كمر تنگ و از رو نهيس يدكلته بود رو لباسش

و  نهيس يجلو. افتاده بود نيزم يداشت كه رو ياش را پوشانده بود و پشت دامن دنباله كوتاه ينقره ا يكفشها يدامن رو يجلو

 .دامن لباس تمام با دست كار شده بود

 .جدا كرد نهيدر آ رشيبهناز بهار را از تصو يصدا

 .اومد آرش

 .تا آرش وارد شود ستاديو شنل بهار را به دست گرفت و منتظر ا ديخودش را پوش يمانتو بهناز

روشن وارد شد  يبه رنگ طوس يدر باز شد و آرش با كت و شلوار. نديبه در چشم دوخته بود تا عكس العمل آرش را بب بهار

 .كم رنگ و پر رنگ بود يخاكستر فيو دو ط دياز خطوط مورب سف يبيبود و كراواتش ترك دهيپوش يديسف راهنيپ

 :بهار دور و برش را نگاه كرد و گفت دنيبا د. دستش بود يگل بهار تو دسته

 .دنبالش اميب نجايقرار بود ا دن؟يخانم منو ند. اشتباه اومدم نكهيمثل ا ديببخش

 ريچشمگ ييباياز ز تينگاه آرش بود حكا يكه تو يبرق. شد رهيبهار هم لبخند زد و به آرش خ. ديحرف آرش خند نيبا ا بهناز

 .بهار داشت

 .گذاشت شيلبها يرو يدسته گل را به دستش داد و بوسه كوچك. با چند گام بلند خودش را به بهار رساند آرش

 .به بهار زد و شنل را از دست بهناز گرفت يزد و آرش چشمك دنيبهناز خودش را به ند. با شرم به بهناز اشاره كرد بهار

 .كرد يم يبهناز هم آنها را همراه. دنديبهار و آرش از راه رس. بودند ستادهيدر باغ همه منتظر ا يجلو
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 يس هانقل و سكه بود كه به همراه اسكنا. زنها هلهله كنان به استقبال بهار آمدند. دست در دست وارد مجلس زنانه شد آنها

 .آمد يهوا به پرواز در م يشاباش تو

 :گوشش گفت ريكرد و بعد از برداشتن شنل بهار ز يبهار را تا سفره عقد همراه آرش

 .رونيآقا داماد بفرما ب يعني رنيدارن چشم غره م لتونيهمه فام. دستمون داد يخان داداشت چه كار نيبب

 :آرش زد و گفت يآرام به بازو بهار

 ؟ير يچرا نم يفهم يكه م تو

 :مظلومانه گفت آرش

 .دمتيند ريمن هنوز س اخه

 !آرش

 .گهيخوب رفتم د ه؟يچ

 :بهار را در آغوش گرفت و گفت. كه به طرفش آمد خاله ستاره اش بود يكس نياول. از رفتن داماد بعد

 .شهيبهار كوچولو ما داره عروس م شهيباورش م يك

 و گفت ديخاله اش پاش يبه رو يلبخند بهار

 .خودمم هنوز باورم نشده نيكن باور

 .بلند گم شد كيموز يخاله ستاره تو يصدا

دست بهار را گرفت . بود بايقد بلند و ز. كنار بهار نشست و به او سالم كرد. خرامان به طرفش آمد يتازه نشسته بود كه دختر بهار

 :و گفت

 .ميديعروس خوشكل بانو رو د نيما ا باالخره

 .حسرت ايرنجش  ينوع. ديفهم ينگاه دختر بود كه او نم يتو يزيچ. متعجب به دختر جوان نگاه كرد بهار

 :كرد يجوان خودش را معرف دختر

 .آرش يهنگامه هستم دختر دائ من
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 .خوشبختم

 .نثار بهار كرد و از او دور شد يگريهنگامه لبخند د. هنگامه را صدا زد يكه كس دهياسم را كجا شن نيكرد ا يداشت فكر م بهار

 

 :او را در آغوش گرفت و گفت. بهار رفت دنياز رفتن هنگامه پرستو بود كه به د بعد

 .به خدا همه انگشت به دهن موندن. بهار يشد يچ. بشه كوفتش

 محشر شده بود و آرام گفت يآن لباس شب مشك يلبخند زد و به زن برادرش نگاه كرد كه تو بهار

 .وش جون آقا داداشمتو ن يول

 باال انداخت وگفت ييابرو پرستو

 .ياريبرام در م يگرفتم خواهر شوهر باز لتيحاال اومدم تحو ايب

 كرد و گفت يا انهيخنده موذ بهار

 نعمت محرومم نياز ا يكيخدا رو شكر من  كه

 .هفت جد و آبادت بسه يبرا يمادر شوهر دار هياما  آره

 .آورد دوز شد يو زبان در ما يبرا يواشكيكه  يدر حال و

بود و به بهار  ستادهيا مايدست در دست ن ييبايلباس عروس ز يكه تو ديسرش را چرخاند كه ندا را د ديخند يكه م يدر حال بهار

 :بهار قربان صدقه دوقلو ها رفت و به آنها گفت. كرد ينگاه م

 .خاله شيپ نيا يچرا نم پس

او هم به  ديندا را در كنار خاله محبوبشان د نكهيمردد ماند و بعد از ا يكم ماين يفورا به طرفه بهار رفت و كنارش نشست ول ندا

 .طرفشان رفت

كه ندا  دنديكش يهم از او خجالت م يانگار كم. كرده رييكه بهار تغ ددنديفهم يم. كردند يدو با دقت به چهره بهار نگاه م هر

 :باالخره گفت

 ؟يتو عروس شد خاله
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 ششيخراب نشدن آرا يبرا يخواست صورتش را غرق بوسه كند ول يدلش م. سوال كودكانه ندا خنده اش گرفت نياز ا بهار

 :گفت ينيريدر عوض دست او را گرفت و با لحن ش. رديخودش را بگ يمجبور جلو

 ؟ينيب يمگه لباسم و نم آره

 :ديبه لباش بهار كرد و ناگهان پرس ينگاه ندا

 .نيلباسم و بب. منم عروس شدم يعني

 .دينتوانست مقاومت كند و گونه او را بوس گريحرف ندا د نيدر برابر ا بهار

 .عروس ماه هي. خوشكلم يشيهم عروس م تو

 :كه در كنارش نشسته بود برگشت و گفت ايبهار به طرف نم. ديحرف خند نيا نيدياز شن ندا

 خاله چطوره؟ پسره

 :متفركانه گفت اينم

 ؟يخونه مامان بزرگ يآ ينم گهيد ياگه عروس بش خاله

 :گذاشت و گفت مايشانه ن يدستش را رو بهار

 .نميب يو م يرم مامان بزرگ يهر وقت دلم تنگ شد م يول. شهيخونم عوض م...خوب

 ؟يما دلمون برات تنگ شد چ اگه

 :گذاشت و با لبخند گفت مايبر سر ن يبوسه ا. او زود بود كه خانواده اش را رها كند يواقعا برا. لحظه دلش گرفت كي بهار

 .گهيخونه خاله د يايم خوب

. كرد يكه با همان ابهت به بهار و بچه ها نگاه م ديبهار سرش را كه چرخاند بانو را د. كه انگار قانع شده بود سر تكان داد ماين

 .ومهربان بود و پر از آرز ينگاهش ول

 :داد حيتوض بهار

 .خواهرمن يدوقلوها

 :تكان داد و گفت يسر بانو
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 .مادر خوبه كينشونه  نيبهتر نيا. يايبچه ها خوب كنار م با

چون انگار نگاه ندا پر از سوال شده بود كه چرا . امديخوشش ن چيحركت بانو ه نيبهار از ا. و رفت ديكش مايبه سر ن يدست و

 .به او نشده است يتوجه

 آنها به طرفشان رفت و گفت دنيبا د ازبهن

 !زود تونيباز يپ نيبر نييزود بدوو. نيكن يدوتا وروجك اونجا چكار م شما

 .دوباره دست در دست هم از اتاق خارج شدند مايو ن ندا

. شده بود دهيچ يرائيپذ يبرا يسالن بزرگ صندل يو تو. به اتاق عقد اختصاص داده شده بود نيپائ ياتاق ها نياز بزرگتر يكي

. روشن شده بود يرنگ يها سهيدرختان با ر يشاخه ها انيبودند و م دهيچ يصندل يجاده سنگ يو رو اطيح يمردها هم تو يبرا

 .داد يمطبوع م يبه ان شب تابستان يهم روشن بود و جلوه خاص بايز يآبنما وسرتاسر باغ روشن شده بود  يچراغ ها

 .بودند و هر كدام در فكر خودو بهرام در كنار هم نشسته  بهنام

 .را شكسته بود نشانيبهنام بود كه سكوت ب. اديعاقد م گهياالن د.مينيبهار و بب ميبر يخوا ينم

 .مير يم چرا

 !بهرام

 ه؟يچ

 م؟يكرد يكار درست يكن يفكر م تو

 :بهرام كوتاه بود جواب

 .دونم ينم

اقوام آرش  يكه دوست داشتند خودشان را پوشاندند ول يكسان. شوند يبه خانمها خبر داد كه برادران بهار دارند وارد زنانه م بهناز

 .كشد ياز آرش خالت بكشد از بهرام و بهنام خجالت م نكهياز ا شتريبهار با لباس بازش ب. ماندند ياكثرا به همان صورت باق

 يكرد شوخ باشد ول يم يكه سع يبهنام با لحن. و جواب گرفت. بهار ارام سالم كرد. دو وارد شدندبود كه آن  ستادهيا ريبه ز سر

 بشتر بغض داشت گفت
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 .نمتيچرا دور چشمت كبود شده بب يبهار

 .ديبه زور خودش را كنترل كرد و خند يگرفت ول ياش م هيخودش هم داشت گر. نگاهش را به بهنام دوخت بهار

 .دياش را بوس يشانيبه طرفش رفت و آرام پ بهرام

 .بهار يباش خوشبخت

 شيشانه ها يبعد از آن آرش هم وارد شد و شنل بهار را رو. كرد هيآرامش به بهار هد ايدن كيجمله كوتاه بهرام  نيهم انگار

 .و سپس عاقد وارد شد. انداخت

ها امده و  بهيغر نيبهار ع يعمه ها. بودند ستادهيخانم و بهناز كنار بهار ا مايس. اش درست كنار آرش نشسته بود يصندل يرو بانو

 .نشسته بودند

 چيهمه سال عادت كرده بود سر ه نيبعد از ا. شده بود رهيبه اشك نشسته به اتاق عقد خ يو با چشمان امديستاره كنار سفره ن خاله

 .اندازديب هيهم سا يگريد يبخت نامساعد او بر زندگ دينباشد كه شا يسفره عقد

بود كنار  ايكه مخصوص هدا يا سهيبهناز با ك. ديحلقه ها رد و بدل شد و مراسم عقد به اتمام رس. هلهله گم شد يبله بهار تو جواب

 .كرد يمهمان ها را جمع م يايه بود و هدا ستاديبهار ا

خواست ان شب  يدلش م. بگذرد عيسر نقدريا ديكرد زمان نبا يچون بهار احساس م. دور تند افتاد يرو زياز عقد انگار همه چ بعد

 .شديآمد و هرگز تمام نم يكش م

مراسم . كردند يخانه را ترك م يكي يكيشام سرو شده بود و مهمان ها . وستينپ قتيبود كه هر گز به حق ييآرزو نيا يول

 .چون جشن در خانه بانو برگذار شده بود. هم در كار نبود يعروس كشان

كرد  يم يكه سع يبهرام با چهره ا. شد ريو اشكش سراز رديخودش را بگ ينتوانست جلو گريبهار د. بود دهيرس يخداحافظ حظهل

 :ديبهار نال. ستاديخونسرد نشان دهد در مقابل بهار ا

 .خوام بمونم ينم...من...من. بهرام داداش

 سر بهار را در آغوش گرفت بهرام

خانم  هياالن  يستيدختر بچه شونزده ساله ن هي گهيتو د. كنهيداره نگات م يچه جور چارهينگاه آرش ب. هيچه حرف نيخوب ا دختر
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 گم؟ يم يچ يفهم يم يمتاهل

 .شد رهياش خ ياش جدا كرد و به چشمان آسمان نهيسر بهار را از س بعد

 .كنه يخوشبختت م. هيپسر خوب آرش

 .حرف خودش مطمئن نبود نيهم از ا اديز يول

 شوخ بود شهيمثل هم شيلحن صدا ياز اشك براق شده بود ول يا هيبهنام با ال مانچش

 .بابا صبح شد. ميبكپ ميبر ميخوا يكه م يبوس بده داداش هي يبهار خوب

 :معترض گفت يرو به آرش با لحن و

 .خدا به دادتو برسه. ميما كه از شرش راحت شد. زن لوست و جمع كن نيا ايب آرش

شد و دستش را دست گرفت و  كيكرد و به بهار نزد دايحرف بهنام جرات پ نيآرش با ا. با چشمان اشك آلود لبخند زد بهار

 يدوست دارد ول هيمادرش او را كمتر از بق كردياش فكر م يبهار در تمام طول زندگ. خانم از همه بدتر بود مايس يخداحافظ. فشرد

وقت ها احساسش را به بهار  يبعض ديگرچه شا. ندارد يفرق شيبچه ها هيخانم بهار با بق مايس يبرا. ديدرست آن شب بود كه فهم

 .داده ينشان نم

 .ييبزرگ و تنها يرفتند و بهار ماند و خانه ا يكي يكي همه

و  ديزل زده بود كش يآرش دست بهار را كه هنوز به در ورود. جشن پرداخته بودند يايبقا يبا سرعت به جمع آور خدمتكارها

 :آرام گفت

 .رفتن گهيد. زميعز! بهار

 .و با او به طرف اتاقشان به راه افتاد ديكش يآه. و به چهره آرش نگاه كرد ديچرخ بهار

 دوم فصل

 

 انيلبش نما يرو يبه خودش دوخت و پوزخند كج نهيآ ينگاهش را تو. زل زده بود شيتخت و به دستها ينشسته بود رو بهار

 .با او سر جنگ داشت يبود كه زندگ يساله ا ستيزن ب. نبود يآن دختر شانزده ساله خجالت گريبهار د. شده
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 يبود كه وقت يروشن ياش تا حاال هر سال نو شده بودند و رنگ ان سال آب يپرده ها از زمان عروس. اتاق باشكوهش نگاه كرد به

 .كرد ياتاق پهن م يبه رنگ مهتاب تو يخورد به آنها نور يآفتاب م

را  زيفكر همه چ يخانواده ساالر. جمع كردن نداشت يبرا ياديز زياز جا بلند شد و چمدان كوچكش را از كمد خارج كرد چ آرام

 .كرده بود

 .كه خانواده اش به او سر عقد داده بودند ييها هيشناسنامه اش را هم هد. تنها چند دست لباس برداشت. باز هم پوزخند زد پهار

 .خانه ببرد نيهمراهش از ا ينخ از خانواده ساالر كي يخواست حت يدلش نم. ختيچمدانش ر يتو يعجله ا چيرا بدون ه همه

 .رو به آن رو شد نيآمد بانو از ا يلعنت يشهايكه جواب آن آزما ياز زمان شياز سه سال پ. كرد يم ينيب شيروز را پ نيا خودش

گذاشت و  يبانو به او احترام م. بود نيرياش ش يزندگ يآرش از مادرش بهار را آزار داده بود ول يقبل از آن گرچه فرمانبردار تا

 .نقطه رساند نيبهار را به ا يآرش از مادرش زندگ يچون و چرا يب يو همان فرمانبدار. دوستش داشت

 .پنهان كرد يشال مشك ريرا ز شيبايز يو موها ديپوش يساده ا يمانتو. و چمدانش را برداشت ديكش يآه بهار

 .رفتن بود وقت

 .انداخت و از آن خارج شد يبار نگاه نيآخر يگذاشت به اتاق خوابش برا نهيآ ياش را از دست خارج كرد و جلو حلقه

 .يبه خانه پدر گشتيداشت بر م. بود و نه خوشحال نينه غمگ. نداشت يحس چيه انگار

 دلش گفت يتو يبهار بغض كرد ول. او رفته بود يعروسكدام خانه؟ مادرش دو سال بعد از  ؟يپدر خانه

 .اومده بدتر بود يچ شيسر دختر ته تغار ديد ياگه بود و م بهتر

 يرو يآوردن پسر بهرام لبخند اديبا به . خودشان را داشتند يآنها هم زندگ. نگفته بود نه به بهرام و نه به بهنام يزيچ يكس به

 .شكل گرفت شيلبها

 .االن سه سال داشت گوشيپسرك باز. خودش خبر نداشت يآنها باردار بود ول يعروس يتو پرستو

 .نيپر غرور و مت. شاهزاده بوده يانگار كه از ابتدا. همانطور كه بانو به او آموخته بود شهيمثل هم. كرد يط يكي يكيپله ها را  بهار

 .اش گرفته تر بود يماريبه علت ب شيصدا. را داشت يشگيمبل مقابل نشسته بود و همان حالت هم يرو بانو

 لحظه با خودش فكر كرد كي بهار
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 اژدها رفت؟ نيمامان زودتر از ا چرا

از دست  يبرا يزيچون چ ديترس ياز او نم گريبهار د. بانو به بهار نگاه كرد. كند رونيفكر را از سرش ب نيرا تكان داد تا ا سرش

 .دادن نداشت

شاگرد سركش در  نيو حاال ا. بكشد گرانياشراف زاده غرور و عزت نفسش را به رخ د كيبه او آموخته بود چطور مثل  بانو

 .كرديم يمقابل استادش هم گردنكش

 .بود اوردهياز رفتار بهار لذت برده بود گرچه هرگز به زبان ن شهيهم بانو

 يدختران كم سن انتخاب م نيبرده بود كه چرا عروسشان را از ب يخاندان پ نيهم درباره ا يگريد يبه رازها يبعد از عروس بهار

 .كنند

كه هنوز  يو تا زمان اورنديتوان به همان صورت كه دلخواهشان هست به قول خوشان بار ب يدختر نوجوان را م نكهيا يبرا

 .ه شوهرش باشدخانواد عيكند و همه جا مط ياشراف زاده زندگ كيكه مثل  اموزنديشكل نگرفته به او ب تشيشخص

بزرگ خانواده  يها يمهمان يبرا يتوانست به راحت يم. آموخته بود يرا به خوب ييمجلس آرا.نواخت يم انويپ يبهار به خوب االن

 .اشراف زاده مادر زاد شده بود كيبهار . بردند يو با وجود سن كم همه از او فرمان م زديبرنامه بر يساالر

 .بهار دست پروده بانو بود آخر

 با غرور به بانو نگاه كرد بهار

 .رم يدارم م من

 .لرزاند ينگاهش بود كه دل بهار را م يتو يزيچ. فقط بهار را نگاه كرد بانو

 .شكسته بود شيصدا يتو يزيمثل قبل آمرانه نبود انگار چ شيباالخره به حرف آمد صدا بانو

 .شهيسنگ بند نم يسنگ رو ليفام يتو گهيمن كه قانون گذارم اگر اونو بشكنم د. نداره يزيراه گر چيه هيخاندان ساالر قانون

 .بهار پر از صالبت بود يصدا

 .دونم بانو يم

 :ديپرس يوقت ديبانو لرز يصدا يول
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 شد؟ يمحضر ك قرار

 .10ساعت  فردا

كه با آمدنش واقعا بهار را به  يدختر. به اشك نشسته نظاره گر رفتن بهار بودند ييبودند و با چشمها ستادهيها كنار در ا خدمتكار

 .زده آورده بود خيآن قصر 

 بانو...خداحافظ

 .ديو نرگس نگاه كرد و در مقابل چشمان به خون نشسته بانو هر دو را بوس ترايبه م. به طرف در رفت و

 .نيخودتون باش مواظب

 و آشپز خانه بود اشكش را گرفت و گفتكه حدود پنجاه سال داشت  نرگس

 .افته يخونه از صفا م نيرفتنت ا با

 لبخند زد و گفت بهار

 .اميم نتونيديباالخره هر جور شده به د رهينم ادميكه شما رو  من

 .اشكش را پاك كرد تراينرگس به هق هق افتاد و م. را برداشت و از خانه خارج شد چمدانش

توانست دل  يبهتر م نجوريا. ستين نجايرود آرش ا يم يخوشحال بود كه وقت. درخت ها گم شد نيب يدر امتداد جاده سنگ بهار

 .بكند

 .نداشت يتيجذاب چيه شيبرا گريبه آن خانه انداخت د ينگاه. خودش هم سخت بود يبرا باورش

 .ستين يدنخانه مان نيا يگفت كه تو يبه او م يخانه شده بود حس نيهم كه وارد ا يهمان روز اول از

 و گفت ديبه سرش كش يبهار دست. بهار پارس كرد يبرا يگرگ

 .شهيتو هم تنگ م يبرا دلم

و در را  ديكش يقيو به اطراف نگاه كرد انگار واقعا از زندان آزاد شده بود نفس عم ستاديكوچه ا يتو. در را باز كرد و خارج شد و

 .ديبه هم كوب

 ....بهار ورق خورد ياز زندگ يگريبسته شدن در فصل د با
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 بهنام؟ ايرفت؟ خانه بهرام  يم ديكجا با. رفت ادهيپ ابانيسر خ تا

 .آمده بود ششيهمان روز جواب آزما ياو هم به دهانش تلخ شده بود چون درست فردا يعروس. بهنام افتاد يعروس ادي

 .خوشحال بود چون هر دو خوشبخت بودند شيبرادر ها يبهار برا. بود يو مهربان باينگار دختر ز. هم خوشبخت بود بهنام

 ...بهار يول

 يآنجا زندگ يو االن زوج جوان. خانه را بعد از فوت مادر اجاره داده بودند. گرفت و ناخودآگاه ادرس خانه سابقشان را داد يتاكس

 .كردند يم

 ميكوتاهش با مر يت مدرسه و دوستبه اطرف چشم دوخت خاطرا. كرد يط ادهيشد و طول كوچه را پ ادهيبه خانه پ دنياز رس قبل

 .ديخاطرش دو يتو

 .بود دهيبار صادق را در كنار ان د نياول يكه برا يبرق ريت

 .بهار چه كرده يدانست با زندگ يم ايصادق االن كجا بود؟ آ يراست

از باز شدن در نا  يوقت. ستاديچند لحظه ا. و به در تازه رنگ خورده او نگاه كردو دست برد و زنگ را فشرد ستاديمقابل خانه ا بهار

 .زد و كوچه را برانداز كرد و بدون فكر به طرف خانه سادات خانم رفت يشد چرخ ديام

را به طرفش سر داد  يچا. كرد يبود كه قلب آشفته بهار را آرام م يزينگاهش چ يتو. شد رهيمهربان به بهار خ يبا چهره ا زن

 :گفت

 .زميشد عز سرد

 يتوانست حدس بزند كه اتفاق يهم كه در دست داشت م يخانم متوجه شده بود كه بهار ناراحت و گرفته است و با چمدان سادات

 .سكوت كرده بود يافتاده ول

 .قرار دهد تيخواست بهار را در معذور ينم يدهد ول يدانست اگر بپرسد بهار حتما جواب او را م يم

 :را آرام آرام خورد و گفت شيچا بهار

 .مامان و باور ندارم يخال يجا هنوز

 سادات خانم رنگ از افسوس گرفت نگاه
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 .بود يرينظ يب يمادرت زن يخال جاش

 .و ندارم يكس گهيد. براش تنگ شده دلم

 .كرد بغض

 شدم سادات خانم اواره

با چشمان به اشك نشسته سر بهار . كرد ياو را خون م بهار بود دل يصدا يكه تو يدل زن به درد آمد رنج. شد رياشكش سراز و

 .را به دامن گرفت

 .زنه يات نم نهيدست رد به س. در خونه خدا رو بزن يشد دياز همه ناام يوقت

 .ديآرامش بهار آن بو را با تمام وجود بلع يبو. داديگالب م يسادات خانم بو راهنيپ

 .نهيب يپس چرا منو نم! خدا

 ديبهار كش يشميابر يبه موها يخانم دست سادات

 .اونو به سرانجام برسونه ديداده كه با تيمامور كي ايدن نيا يبه هر كس تو خدا

 .دامن من بود يتو ياالن نوه ساالر...اگر داشتم. ندارم يتيخاص چينه سادات خانم من ه...ت؟يمامور

 :خانم گفت سادات

 زيتو چ فهيكه وظ يبدون ديحاال با يول. افتاد ياتفاق م نيكنه ا دايها از دامن تو ادامه پ يمطمئن باش اگر قرار بود نسل ساالر خوب

 .كن داشيبگرد وپ يا گهيد

 .شهيهم اضافه م وهيشناسنامه ام و به عنوان نازا عنوان ب يخوره تو يتونم بكنم؟ فردا مهر طالق م يچكار م من

 ديكجا با گهيخودش بت م يبرو دنبال زندگ يتو مگه چند سال دار. گناهه نيبزرگتر يدينا ام. دهيخودش راهو نشونت م خدا

 .يبر

 .كرد يخودش را جمع و جور م ديبا. خواست بشكند يدلش نم. ها يدلگرم نيبه تمام ا. داشت ازيحرفها ن نيبه تمام ا بهار

 اما كجا؟. انجامش بدهد ديبه عهده اش گذاشته شده كه با يا فهيوظ ييدانست جا يهم م خودش

 .چهره هر دو را پوشانده بود يرا از دامن سادات خانم برداشت لبخند گرم بهارسرش
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 .معلوم شه فتيتا تكل. شميبمون پ يقبول دار ياگه منو به مادر يول رميگ يمادرتو كه نم يجا

 

 يو پكر گوشه ا ختهيبه هم ر. هم امده بودآرش . فشرد يدست م يمحضر بود شناسنامه اش را تو يتو ريتاخ يلحظه ا يحت بدون

 .ديبار يم ياز چهره اش شاد. بود دهيراهرو د يهنگامه را تو. كرد به احساساتش اجازه تاخت و تاز ندهد يبهار سع. نشسته بود

 به آرش و بهار انداخت و گفت يدار نگاه دفتر

 نيفكر كن شتريب نيخوا ينم

 بود كه با صالبت گفت بهار

 .خانواده شده بود نيا چهيبس بود هر چه باز. نه

 .دينگاهش كرد و آه كش آرش

 .امضا شد و مهر طالق به شناسنامه ها خورد دفتر

 .زد شيآرش به دنبالش امد و صدا. از محضر خارج شد يحرف چيبدون ه بهار

 !بهار

 .برنگشت يول ستاديا. به خودش مسلط شد يول ديبهار لرز دل

 .وقت نشد بت بگم چيه هحرفا هست ك يسر هي

 .بلرزد شينگذاشت صدا بهار

 نوش دارو بعد از مرگ سهراب. رهيد يليكنم االنم خ فكر

 .بود دهيبه آرش چسب يدختر نگذاشته بود بهار از انجا برود دو دست نيبود ا حيچه وق. آرش را صدا زد هنگامه

 به طرف هنگامه برگشت آرش

 .اميمن االن م نيتو ماش برو

 شد كيآرش به بهار نزد. با اخم دور شد هنگامه

 .حرفامو بزنم نيبذار آخر ميكرد يكه با هم زندگ يحرمت اون چهار سال به
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 بگو

نباشه كه به من بگه چكار كن چكار  يبزرگ شدم اگه كس ينجوريآره بهار من ا. دست و پام ياراده ام ب يمن ب يبارها گفت خودت

 .حرف مادرم حرف بزنم يروتونم  يمن نم. مونم يم رونينكن من ح

 ديوسط حرفش پر بهار

 .دونستم يرو كه خودم م نايا يبگ يخواست يرو م نايا

 .ستين نايا ميحرف اصل نه

 انداخت ينگاه ميكرد ن ينشسته بود و آنها را نگاه م نيماش يبه هنگامه كه تو بهار

 ياگر م. يياون پسر تو دميكه دوستش داره شده فهم يپا گذاشته و منتظر پسر ريهنگامه قانون خاندان و ز يروز كه گفت همون

 .سراغ من يچرا اومد ياونو انتخاب كن يخواست

تو رو دوست دارم ..من...من.ميريگ يزن نم ليما اصوال از فام.نداشتم يانتخابا نقش نيكدوم از ا چيه يمن تو يدون يم خودتم

 باور كن...بهار

 .ميبا هم ندار ينسبت چيرفته من و تو االن ه ادتي نكهيكن آرش مثل ا بس

 گفت يكالفه و عصبان آرش

 .ييبازمانده هستم و تو هم نازا يساالر نيكه من اخر ستيمن ن ريتقص نيا يدونم ول يم

 :سرد شد و گفت.زد خي. انگار در همان لحظه مرد. ختيفرو ر بهار

 .كه خواهر من هم بعد از ده سال بچه دار شد يدون يم. ستيمن ن يتو يبيدكتر هم گفت ع ستمينازا ن من

 كه سر لج افتاده بود گفت آرش

 .خاله ات هم هرگز بچه دار نشد و

 .افتدين هيتا به گر ديلبش را گز بهار

 زميبه هم بر ندهيآ يمامان رو برا يتوهم و آرزو تمام نقشه ها كيتونم بخاطر  يهم نم من

تو و اون مامان جون خودخواهت  ينگاه ها ريز ستميمن هم حاضر ن. شدم كه بدون سر و صدا برم يمنم راض يچ يبرا يكرد فكر
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 .كه هنوز بهرام و بهنام خبر ندارن يدونيم. كنم يزندگ

 سر تكان داد و گفت آرش

 ...يم...كس بفهمه چيزارم ه ينم. يبمون يتون يتو م بهار

كه خودت زودتر از  يبچه ننه ا نقدريدونم ا يم يول. موندم يم يدار نكارويمطمئن بودم كه عرضه ا نقدريو ببند آرش اگر ا دهنت

 .كه عروسك مادرشه يو بدم دست كس تميشخص ستميحاضر ن. يشيم مونيبفهمه پش يكس نكهيا

 ...بهار

 .آرش برو هنگامه منتظرته خداحافظ

 .نديخواست هنگانه دردش را بب ينم. شود ريدور نشد اجازه نداد اشكش سراز يبه اندازه كاف تا

قسمت كار مانده  نيبگذارد هنوز سختتر انيخانواده را در جر هيخانه سادات خانم رفت و به او گفت پرستو را خبر كند تا بق به

 .بود

 يو عاد يعيطب بهار يروال زندگ كردنديبهار خبر نداشت بعد از فوت ماردش هم خواهر و برادرانش فكر م ياز اوضاع زندگ يكس

 .است

سرد  يخبر به بهار كه با نگاه يو از همه جا ب جيخانه سادات خانم جمع شده بودند همه گ يساعت بعد تمام خانواده راد تو كي

 .كرند ينشسته بود نگاه م يگوشه ا

 خانم رو به جمع گفت سادات

براش  يفكر هيپش من بمونه بعد  نجايا يمدت نيبذار نيقبول دار ياگه منو به بزرگتر. كه اومده سراغ من نينباش ريبهار دلگ از

 .تا بهار حرفاشو بزنه نينيحاال هم ساكت بش. ميكن يم

 شروع كرد هيبهار به سادات خانم لبخند زذ و رو به بق. انداخت يبه بهار نگاه مادرانه ا و

 نيديفهم يزود م اي ريد يول نيزنم شوكه بش يكه بهتون م يياز حرفا ممكنه

 .مروز از آرش جدا شدما من

 :بهار بدون توجه به آنها ادامه داد يهمه از شدت تعجب گرد شده بود ول چشمان
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 .خواستم وارث بود يكه از من م يزيهم تنها چ يخانواده ساالر. تونم بچه دار بشم يمن فعال نم...من. نيستين انيكدوم در جر چيه

 ...آرش در نظر گرفتن يرو برا گهيد يكيخواسته رو براشون برآورده كنم  نيتونم ا يمن نم دنيد يوقت

 كرد و ادامه داد يمكث

در واقع . تن به ازدواج نداده بخاطر آرش ياز من دو سال بزرگتزه ول. باشنش دهيهنگامه فكر كنم بهناز پرستو د شيدائ دختر

 .ارهيخواست سرش ب ييكه هر بال رهيزن بگ بهيكنه از غر يم يسغ يخاندان ساالر

كنن بدون منت و با  رونيچون هر وقت خواستن عروس و ب. هاشونه يريگ شياز پ نميا. خواد يهم گفتن نم هيزيكه جه ادتونهي

 .كار و بكنن نيراحت ا اليخ

 .زبان همه بند امده بود. كلمه حرف بزند كيتوانست  ينم يكس حت چيه

 .دهيگفت طالق بده م رهيگيم رياز خودش نداره مادرش گفت بگ ياراده ا چيدر واقع ه آرش

از اون  يزيخواد چ يدلم نم. چك و پس فرستادم كيمن با پ يمنو پرداخت ول هيآرش تمام و كمال مهر ميامروز جدا شد ما

 .خانواده برام بمونه

 .ديجو يزده بود و بهنام لبش را م رونيبهرام ب يشانيچهره حاضران چرخاند رگ پ يسكوت كرد و بعد نگاهش را رو بهار

 .كرد يبه بهار نگاه م رانيپرستو نگاهش پر از اشك بود و نگار ح. كه انگار كامال مرده بود بهناز

 باالخره به حرف آمد بهرام

 ؟يراحت نيبه هم يعني

 زد و گفت ينيلبخند غمگ بهار

 راحت تر نميا از

 در ادامه گفت بهنام

 دارن ييمونن چه برنامه ها يم ايماف نيع

 .حرف برادرش پوزخند زد نيبه ا بهار

 .را سر دهد هيافتاده بود تا گر ادشيتازه  بهناز
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 .حرفها همه افسرده و در خود فرو رفته خانه سادات خانم را ترك كردند نياز ا بعد

 .سادات خانم اجازه نداده بود ياصرار كرده بود بهار را با خود ببرد ول بهرام

 .كرد يسپر ختير يكه پنهان از همه م يياش را با اشكها ييشب تنها نيسادات خانم ماند و اول شيپ هارب

 

 .نبود ريتاث يمورد ب نيسادات خانم هم در ا يحرفها. تا بهار خودش را جمع كرد ديطول كش يسه هفته ا دو

 .نشد يخبر چيه يول. تندشوند و به دنبال او بفرس مانيبانو پش ايداشت تا آرش  ديبهار ام لياوا

 ندهيآ يداشت برا ميبود و تصم دهيدست كش هيو گر يرياز گوشه گ. كرده بود داياز گذشت دو ماه بهار كم كم خودش را پ بعد

 .كند يزياش برنامه ر

دختر  كيهنوز  يرا پشت سر گذاشته بود ول يتلخ يبهار گرچه تجربه ها. سابقش بود رستانيكه كرد مراجعه به دب يكار نياول

 .ساله بود ستيب

 .نافرجام را داشته است ييزناشو يزندگ كينازاست كه تجربه  وهيب كي بايو ز فيدختر ظر نيتوانست حدس بزند كه ا ينم يكس

 .داد يكرده بود و به صورت متفرقه امتحان م هيكتابها را ته. مصمم بود درسش را بخواند بهار

اش را به  يبهار خاطره تلخ زندگ. داد يرا به او نشان م گرشيد يداشت رو يزندگ. رديرا بگ پلمشيفاصله دو سال توانست د به

 .رديرا از او بگ ياجازه نداده بود تا روح زندگ يمانده بود ول يروحش باق يزخم بر رو كيمثل  شيرانده بود و گرچه جا يگوشه ا

 شيپ شهيهم يدارد برا ميهمه را راحت كرد و گفت تصم اليبهار خ يبهار بود و بعد از مدت بانيمدت پشت نيخانم در تمام ا سادات

 .سادات خانم بماند

باالخره بعد از دو . گشت يبه خانه بر م يرنيجعبه ش كيسالش را گرفته بود و داشت با  انيروزها بود كه كارنامه پا نياز هم يكي

كه  ديرا د يدختر جوان ديچيكه پ چيدرست از سر پ. كند شركت در كنكور تالش يداشت برا ميرا گرفته بود و تصم پلمشيسال د

 .ستادهيمقابل خانه سابقشان ا

 .به شانه اش زد يآرام به طرفش رفت و دست بهار

 .حركت بهار را در آغوش گرفت كيبرگشت و با  زن
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 !ميمر

 .دختر هويزد  بتيتو كجا غ. چقدر دلم برات تنگ شده بود يوا. بهار

 .را برانداز كرد شيبهار را از خودش جدا كرد و سرتاپا بعد

 يشيروز به روز خوشكل تر م. يريبم ليذل

 گفت ميكرد و مر ينيخنده نمك بهار

 يبر يخنده دل شوهرتم م نيهم با

 .رها شد مهيبهار نصفه و ن خنده

 .يپرحرف يليهنوزم خ تو

 كنه يدر خونتون و باز نم يكس چرا

 .كنميم يسادات خانم زندگ شيمن پ. ستيخونه ما ن گهيد چون

 .چه خبر شده نجايدو سه سال نبودم ا نيبب ؟يچ يعنيهاااا؟

 يزن يم ريكه ياالن از فضول. خونه سادات خانم تا بت بگم ميبر ايب

 .و به طرف خانه سادات خانم برد ديرا كش ميمر ودست

 .بهار بزند يدلدار يبرا يحرف يتوانست حت ينم. سكوت كرد قهيچند دق. بهار يماجرا دنيبعد از شن ميمر

 و گفت ديكوب ميدرد خو گرفته بود به شانه مر نيماجرا با ا نيبهار كه بعد از گذشت دو سال از ا يول

 .كنم يم دايمنم باالخره راهمو پ يزندگ نيداره تو ا يتيمامور هي يبه قول سادات خانم هر كس. رونيب اياز حس ب گهيد حاال

 :گرفت و ناگهان گفت يمتفكر افهيق ميمر

 .هيتو چ تيدونم مامور يبهار سادات خانم راس گفته من م يوا

 باورش شد و گفت ديرا د ميمر يكه لحن جد بهار

 ه؟يچ خوب

 جاش؟ يايب يخوا يم. رفته روهامونياز ن يكي. كنم يمهدكودك كار م هيمن تو  قتشيحق
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 ؟يگيزده گفت راس م جانيه بهار

 .كار شده نيباور كل مهد لنگ ا. طرف وارد باشه ديبا. داد شهينم يهم هست دست هر كس يپست حساس آره

 ه؟يچه كار مگه

 خنده رينتوانست خودش را نگه دارد و زد ز نياز ا شتريب ميمر

 ؟يكن يمنو مسخره م يريبگ مرض

 كرد خنده اش را كنترل كند گفت يم يكه سع يدر حال ميمر

 داره يبفهمه عروس سابقش چه شغل يكردم وقت يبانو رو تصور م افهيرفته داشتم ق روهامونياز ن يكيبه خدا راس گفتم  نه

 را باال برد و گفت شيابروها بهار

 .هيبكن بگو چكار جون

 باز شد و گفت ششين ميمر

 توالت مسئول

 يديم شنهاديشغله بهمن پ نميا. يريبم يا

 يبعد نفر بعد. سر كالس يفرست يم شيشور يشو كرد م شيج يوقت ييدسشو يبر يراحته بچه رو م يليخ بابا

 .مونهيم كين كيپ نينه جون تو اصال ع. توالت بگذرونم يروز و تو هينصف  ديآسونه با يليخ بله

 .دنديكردند و خند يحرف به هم نگاه نيبعد از ا و

 خانم وارد اتاق شد و با لبخند گفت سادات

 .كم بخنده هيدختر ما  نيبلكه ا نجايا ايب شتريبه بعد ب نيجان از ا ميمر

 همان لحن شاد گفت مبايمر

 .چميپ يچشمم سادات خانم خودم نسخه شو م يرو

 يها چ. شوهرمه يصاحب مهد از دوستا. شميم تيخودم پارت. رفته امونياز مرب يكي. يتو مهد كار كن يايگذشته م ياز شوخ يول

 ؟يگيم
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 ؟يبازم منو دست انداخت اي يگيم يجد يدار االن

 .ارهينفر ودر م هيخرج . حقوقشم خوبه. ميكن ياگه خوشت اومد بعد صحبت م نيمحل كار منو بب ايبه جون خودت اصال فردا ب نه

 .به دنبال كاغذ و خودكار گشت فشيك يتو بعد

 .خواد درسم و ادامه بدم ياالنم دلم م. ندارم يمال ازياصال ن من

 دشت گفت يدندان در خودكار را بر م كه با يدر حال ميمر

اونجا دور هم  يايتازه ب. كم هوا بخوره به اون كله هياز خونه  رونيب ايب. كم به اون مخت استراحت بده هي يخون يدرسم م حاال

 گذرهيخوش م

 .توانست با انها برقرار كند يم يرابطه خوب شهيدوست داشت و هم يليبچه ها را خ. امديبدش ن شنهاديپ نياز ا بهار

 گرفت ميرا از مر ادرس

 دم يقول نم يول هياوضاع چه جور نميتا بب اميفردا م حاال

 مهرداد قبول كنه ستيمعلوم ن. حاال انگار برا خانم فرش قرمز پهن كردن اوه

 ه؟يك مهرداد

 گهيدوست شوهرم د. مهد مسئول

 .آها

 .گردونن يخانمش اونجا رو م با

 .بعد تو برو با مهرداد جونت صحبت كن اميفردا محاال  باشه

 بهار زبان در آورد و بهار با خنده گفت يبرا ميمر

 .يهمون موقع نيسال گذشته ع شينه انگار ش انگار

 تو اون كله ات فرو كن نويگلم ا شهيآدما با گذشت هزار سالم عوض نم ذات

 نكرده بود؟ رييذاتش تغ. واقعا او هم عوض نشده بود ايبه خودش فكر كرد آ بهار

 .دادند يم انشياطراف ديرا با جوابش
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 .كار فردا صبح را سر زدن به مهدكودك قرار داد نيبعد از سفارشات الزم به بهار او را ترك كرد و بهار اول ميمر

گذاشته بود . نديشده مهد را بب ينقاش يها روايتوانست د يهم م يسرسر يبا نگاه. خودش بود. به آدرس انداخت ينگاه بهار

 .دست برد و زنگ را زد. نباشد ميكه مزاحم كار مر ديايآخر وقت ب

 بله

 .كار دارم ميبا مر ديببخش

 بفرما

پوشانده بودند تا به  يرا با پوشش فوم يمحوطه باز. بزرگ نبود يليمهد خ اطيح. و بهار آرام وارد شد. باز شد يكيكل يبا صدا در

 .شده بود يشاد نقاش يرنگ يها همه عكس ها واريد يرو. نرسد يبيبچه ها آس

 .رفت يهمه جا را با لذت نگاه كرد و بعد به طرف ساختمان اصل بهار

 .نسب شده بود يدم در ورود يپالكارد

 .ديبا كفش وارد نشو لطفا

هر قفسه اسم  يباال. كه سر تاسر راهرو را پوشانده بود قرار داد يكوچك و رنگارنگ يرا در آورد و كنار كفشها شيكفشها بهار

 .شديم دهيها گرفته شده بود د وهياز ان اسم كه از نام م يريكالس و تصو كي

 كالس انگور. بيكالس س. يتوت فرنگ كالس

ساخته  ييبايز يبا طرح ها وارهايد يبود و رو پوشانده شده يكف سالن تمام با موكت نرم. شد يلبخند زد و وارد سالن اصل بهار

 .بود زانيآو يرنگ يها زياز سقف هم بادكنك و آو. پوشانده بود يرنگ يشده از كاغذ و مقوا

 شديم دهيبود د دهيها د يجاكفش يكه باال يريدر كالس ها از همان تصاو يرو

 .در زد و وارد شد.كرد دايگرداند و دفتر مهد را پ چشم

 سالم

 .با لبخند به او سالم كرد. نشسته بود زيپشت م يزن

 ن؟ينيو بب ميمر نيخواست يم شما
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 امده؟ين. نمشيبب اميقرار بود امروز ب. من بهار هستم بهار راد. بله

دنبال بچه  انيم نيكم كم والد گهيد قهياز ده دق. شهيساعت كالسش تمام م گهيد قهيچرا چند دق. نيپس شما بهار خانم هستن اها

 .شونها

 .اديب ميتا مر ينيبشب بفرما

 .در نشست كيمبل نزد يتشكر كرد و رو بهار

 .مقابل بهار گذاشت ياستكان چا كيوارد شد و  ديبا روپوش سف يزن قهياز چند دق بعد

 .ممنون

 .ديچيسالن پ يبچه ها تو ياهويه يشد و بعد صدا دايهم پ ميرا بخورد سر و كله مر شيبهار چا تا

 .بهار او را در آغوش گرفت دنيبا د ميمر

 ر؟يد نقدريچرا ا. يباالخره اومد سالم

 .مزاحم كارت نشم اميآخر وقت ب گفتم

 .راحت باش نيبش

 هم كنار بهار نشست و گفت خودش

 .يپسند يم خوب

 .نيبچه ها درست كرد يبرا يقشنگ يواقعا جا. قشنگه از در كه اومدم تو ذوق كردم يليخ

 .منم دو بار تا حاال رفتم ياموزش يدوره ها يفرستن برا يهارو م يهر سال چند تا از مرب. در اومد پدرمون

 ييهم بچه ها انياز مرب گريد يكيداد و  يم ليتحو شانيها سيسرو اي نيبود و بچه ها را به والد ستادهيها دم در ا ياز مرب يكي

 .برد تا نهارشان را بدهد يم يبمانند به قسمت نهار خور يشتريكه قرار بود ساعت ب

 .كم كم خلوت شد مهد

 يدختر كوچك زدنديراهرو قدم م يكه تو يدر حال. و بعد هم كالس ها را به او نشان داد. كرد يبهار را به همكارانش معرف ميمر

 .امد ميكنان به طرف مر يتات
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 .به پا شد ييصحنه در دلش غوغا نيا دنيبهار با د. به طرفش رفت و با زبان كودكانه قربان صدقه دخترش رفت ميمر

 .رفت ميزد و به طرف مر ياليخ يرا به ب حودش

 .دخمل خوشچلتو نيا نميبب بده

 .و به چشمان خواب آلود او نگاه كرد ديدخترك را بوس فيبهار گونه لط. بغل بهار گذاشت يدخترش را تو نازيآ ميمر

 .وقتشه چند

 .مكافات دارم باهاش. رمشيبگ ريخوام از ش يدارم م يوا. كم مونده دو سالش بشه كي

ان  يكه بهار برا يكرد و با همان لحن كودكانه ا زانيو خودش را به طرف مادرش آو ديچشمان خواب آلودش را با دست مال نازيآ

 :كرد گفت يضف م

 ماما

 .بغلم عسلم ايماما ب جان

مهد  فونيآ يكه صدا. صحنه چشم دوخته بود نيبه ا قيعم يبا حسرت بهار. دادن به او شد ريدخترش را گرفت و مشغول ش ميمر

 .در آمد

 :ها را صدا زد ياز مرب يكي ميمر

 !يخانم معصوم! يمعصوم خانم

 .ايو جواب بده حتما آمدن دنبال پو نيبهار قربون دستت برو ا. باز كجا رفت نيا اه

 رفت و آن را برداشت فونيبه طرف آ بهار

 .بله

 لطفا ديرو بفرست ايپو يمعصوم خانم

 .شناخت يمهد بچه اش را هم نم يمرب يصدا يبود كه حت يخنده اش گرفته بود ك بهار

 گفت ميبه مر رو

 .ايدرس بود گفت اومده دنبال پو حدست



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٧

در  زد تا انجا كه توانسته بود سرش را چرخانده بود و يمادرش را مك م نهيكه س يكرد كه داشت در حال نازيبه آ ينگاه ميمر

 .كرديداد بهار را نگاه م يهوا تكان م يرا با دستش گرفته بود و تو شيكه با پا يحال

 .مامانش بده ليرو صدا كن ببر دم در تحو ايپو يبرو از تو غذا خور. ستيول كن ن نيا بهار

بهار نتوانست خودش را . داشت ييبايفوق العاده ز يبود كه چشمان خاكستر يپسر پنج ساله ا ايپو. برگشت ايرفت و با پو بهار

 .ديپسرك را بوس يچشمها يكنترل كند و رو

كه پشت به در  يكس يول. مادرش بدهد ليگفته او را تحو ميآمد مر ادشيهم دست او را گرفت وبه طرف در برد كه ناگهان  بعد

 .مرد بود كيبود  ستادهيا

 نشست و گفت ايكنار پو. ديبه ذهنش رس يلحظه فكر كي يول ديبگو ميگرفت برگردد و به مر ميتصم بهار

 .يشناس ياون آقا رو م ايپو

 :بود نگاه كرد و گفت ستادهيرخ ا ميكه حاال ن يبه مرد ايپو

 .فرهاده يدائ. اوهم

 .لبخند زد و دستش را گرفت و به طرف در برد ايپو نيريبه لحن ش بهار

 .ايآقا پو نميا ديبفرمائ

كه سوار سر  يدرست مثل زمان ختير يچشمان فرهاد دل بهار هر دنيبا د. نديكامال برگشت و بهار توانست چهره اش را بب مرد

 .آمد يم نيو پائ شديسره م

 .رديبگ ايفرهاد پو يبه خودش فشار آورد تا نگاهش را از دائ يليخ

 .و رفت كرد يرا گرفت، تشكر ايدست پو ديانگار اصال بهار را ند يول فرهاد

به سرش امده بود؟ چرا حس  ييچه بال. ديفهم يخودش هم حالش را نم. و به ان چشمها فكر كرده ستادهيچقدر آنجا ا دينفهم بهار

 .رفته بود شياز دست و پاها

 بهار حالت خوبه. او را به خودش آورد ميمر يصدا

 .نگفت فقط سر تكان داد يول. بدم يلينه خ ديبگو خواست
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 ؟يمامانش داد ليرو تحو ايپو. يرفت يكردم بدون خداحافظ فكر

 .نه

 !!!!!!نههههههههه

 .فرهاد. بود فكر كنم شيدائ...آره يعني

 برا خودش يا هيتك ش؟يديد. دنبالش اديدكترش م يدائ ييوقتا هيآره  آها

 گفت ميكرد و در جواب اعتراض مر يفقط زود خداحافظ. ديرا درست نفهم ميحرف مر بهار

 .زنم يبهت زنگ م دابع

. طاقت شده يب نقدريدانست چرا ا يخودش هم نم. آرام و قرار نداشت يول. چهار روز گذشته بود. بود يدست خودش شاك از

 .را گم كرده بود يزيانگار چ. دلشوره داشت

هفته كلنجار رفتن  كيباالخره بعد از  يول. منصرف شده بود يبپرسد ول ايزنگ بزند و درباره پو ميگرفته بود به مر ميبار تصم چند

 .رفت يم ديبا. را گرفت مشيبا خودش تصم

 .طبق عادتش از او سوال نكرد يول. امده شيپ يبهار مشكل يبود برا دهيكالفه و سردرگم بود كه سادات خانم هم فهم نقدريا

كرد كه  يلب به خدا التماس م ريز. د رساندگرفت و خودش را به مه يتاكس. ماه بود و برف همه جا را پوشانده بود يد اواخر

 .ديايفرهاد به دنبالش ب يامروز هم دائ

 .دوباره وارد دفتر شد و سالم كرد. ها آشنا بود يمرب يبار چهره اش برا نيا

 ؟ينيو بب ميمر يباز اومد. سالم

 لبخند زد بهار

 ستم؟يمزاحم كه ن.بله

 .نيابدا راحت باش نه

 بهار تعجب كرد دنيبا د. آمد ميباالخره مر يول. ان كش آمده بودمنتظر نشست انگار زم بهار

 يرم كرد هوياون روز چرا . تو يبه چطور به
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 ؟يحرف بزن زاديمثل آدم ينگرفت اديتو هنوز  تيترب يب

 .گهيد گميراس م خوب

 فكرامو كردم من

 فكر كدوم

 .كار كنم نجايا اميب كه

 .حرف را از كجا در آورده نيخودش هم متعجب شد كه ا بهار

 ؟يديجوانب كارو سنج خوب

 ..راستش...راستش

 .نديرد شد او را بب ايچشمش هم به سالن بود تا اگر پو كي زديكه حرف م يدرحال

 يچيمونم اگه نه كه ه يتونم م يم دمياگه د سميوا يشيآزما يماه كي شهيفكر كردم اگه م من

 :بهار زل زد يچشمها ينازك كرد چانه اش را خاراند و بادقت تو يپشت چشم ميمر

 .نطوريكه ا. اومم

 هول شد و گفت بهار

 .نطوريكه ا يچ يعني

 حاال من با مرسده صحبت كنم. يجور نيهم يچيه

 ه؟يك گهيد اون

 .نجايا سيرئ. گهيمهرداد د زن

 درستش كن يجور هيخوب خودت  يشيم ميپارت يمگه تو نگفت. آها

 .كند ياز حد اصرار م شيكار ب نيبه دست آوردن ا يمتوجه نبودكه دارد برا ربها

 .كنم يكارتو درس م. يكنيم هيخوب حاال چرا گر يليخ. مشكوك نگاهش كرد ميمر

 خودش را جمع و جور كرد و گفت بهار
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 .هم اصرار ندارم يليخ نه

 با تعجب گفت ميمر. ناگهان از جا بلند شد. رفت يافتاد كه به طرف در م ايهمان موقع چشمش به پو و

 هويدختر تو چت شو ... ا.بسم

 ؟يندار يكار. برم دياومد با ادمي...ها...ها؟

 .بماند به سرعت رفت ميمر يمنتظر خداحافظ نكهيبدون ا بعد

 :لب گفت ريز ميمر

 يجور نيا. شوهر كنه يشه بعدم شونزده سالگكه موقع راه رفتن كله اش تو كفشش با يدختر گهيمعلومه د. تو سر تابلوت خاك

 .شهيپسر تابلو م هي دنيبا د

 .ديخودش خند يبرا و

 .نبود يخبر اياز پو. با عجله از در مهد خارج شد بهار

نگاه  گريبار د كيرا  ابانيعرض خ. كنميگورم و گم م گهيد نمشيدم فقط امروز بب يقول م. كنم يخواهش م ايرفته؟خدا يعني

 .كرد

پارك  ابانيكه آن طرف خ ينيرا گرفته بود و به طرف ماش ايدست پو. كرد خودش بود دنيناگهان به شدت شروع به تپ قلبش

 .رفت يشده بود م

 .را در دست فشرد و آرام به دنبال آنها رفت فشيك. بود يكاف شيهم برا نيهم يول ديد يرخش را م ميبهار فقط ن نكهيا با

بهار . شده بود يآن كاپشن پف كرده و كاله منگوله دارش به شدت خواستن يتو ايپو.كرد يصحبت م ايبا لبخند داشت با پو فرهاد

 .توانست از ان چهره چشم بردارد ينم

 .اسيپو هيره چشماش كپ يم شيحالل زاده به دائ گنيم ايخدا

 .خانه شد يراه نيبعد سرخورده و غمگ. نگاهشان كرد تا از انجا دور شدند نقدريا بهار

 .آن چهره و ان چشمها را از ذهنش پاك كند ريتوانست تصو ينم. شده بود ريرفت و دوباره گوشه گ يم رونيكمتر از خانه ب بهار

 ميمر يرو شده بود ول ميمر يگرچه دستش برا. شود يمشكوك م ميكار مر نيدانست با ا يم. كه دوباره به مهد برود ديند صالح
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 .تواند باشد يم يهار را لرزانده چه كسكه دل ب يهنوز خبر نداشت كه پسر

 :را گرفت و گفت ميمر يسادات خانم مقابل در جلو. بهار آمد دنيبه د ميروز گذشته بود كه مر سه

 .باهاش صحبت كن. باز رفته تو خودش يول. دونم باز چش شده تازه خوب شده بود ينم

 .چميپ ينسخه شو م هيثان كيسادات خانم خودم ج چشم

 :و گفت ديخانم خند سادات

 .ينيبب ريخ

 ناخودآگاه لبخند زد شيدنيبهار با د. پر سر و صدا وارد شد ميمر

 ياز ما كرد ياديعجب  چه

 ه؟يكپك مال چ يبو نيا بهار

 به دور و برش نگاه كرد وگفت بهار

 .فهمم يپس چرا من نم. ندارم نجايا يكپك زدن زيچ من

 .اتاق نيو امغزت كپك زده ت نيخودت و ا نكهيا يبرا

 كنار دستش را به طرف او پرت كرد يبود متكا دهيرا فهم ميكه تازه منظور مر بهار

 .عمه تو مسخره كن برو

 :و گفت ديهوا قاپ يمتكا را تو ميمر

 ؟يبرا خودت درس كرد يچه زندگ نيبابا پاشو ا. كنم يمسخره م. به موقعش چشم اونم

 بود انداخت و گفت دهيذوق و شوق خر يكه با كل ييبه كتابها ينگاه بهار

 .فكر نكنم امسال قبول شم. حوصله درس خوندن ندارم اصال

 باال داد و گفت ييابرو ميمر

 شد پس؟ يچ يزد يدانشگاه بال بال م يبرا يداشت روزيكه تا د تو

 :باال انداخت و گفت يشانه ا بهار
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 ؟يم بعدش چحاال دانشگاهم رفت گميبا خودم م. دونم حال ندارم يم چه

 :كرد و گفت ميبه مر ينينگاه غمگ بعد

 .نداره يمن معن يبرا ندهيبه اسم آ يزيچ. تمام شده گهيمن د يزندگ

 كنار بهار نشست و گفت ميمر

 اونوقت حضرت واال؟ يكشف بزرگ نائل شد نيبه ا يك از

 ....يوقت از

 دلش ادامه داد يآن را تو ميمر يول. جمله اش را ناتمام گذاشت بهار

 .عاشق شدم يوقت از

خبر را به بهار  نيا ميمر يوقت. مشغول كار شود يكمك يبه عنوان مرب يشيماه به صورت آزما كيقرار شد بهار  ميمر يانيپادر م با

 .شناخت يداد سر از پا نم

خوشحال بود كه سادات  نقدريا. خواست به مهد برود يبار م نياول يصبح شنبه كه برا. كرد يم يشروع كارش لحظه شمار يبرا

 .دارد يخوشحال نقدريا شيمهد كودك كجا كي يبند تو ميكار ن كيمانده بود  رانيخانم ح

. ديمخمل مشكل پوش يو چكمه ها يرا با شلوار ل ديس يزانوهاش م ريخوش دوختش كه تا ز يمشك يپالتو. باشد يكرد عال يسع

 .به خودش گفت. سرش انداخت و به آژانس زنگ زد يهم رو يا رهيت يآب يرا كامل جمع كرد و روسر شيموها

 .شهينم ينجوريا. نامهيبرم دنبال گواه ديبا

 و گفت ديسوت كش ميهم آمده بود مر ميمر ديرس يوقت

 ؟يكله پا كن ويك يخوا يبگو م راستشو

 يگريد زياسم چه چ ريبه غ. را جلب كند خواست توجه فرهاد يم. بود نيواقعا قصد بهار هم ايآ. فكر كرد ميسوال مر نيبه ا بهار

 .دانست ياز او م

 .كرد ينگاهش م نهيدست به س ميمر. مبل وا رفت يشد و رو ديلحظه ناام كي

 .تو كله اته يچ بهار
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 :نشست گفت يكه م يدر حال بعد

 .يكالفه ا. يشد يجور هي

 :دست بهار را گرفت و گفت بعد

 .بتونم كمكت كنم ديشا. با من راحت باش بهار

 .مورد نداشت نيدر ا يتجربه ا چيتا حاال ه. حرف بزند يكيخواست با  يخودش هم دلش م. نگاه كرد ميبه چشمان مر بهار

 نگاه كرد لبش را گاز گرفت و گفت ميمردد به مر. حس را درك نكرده بود نيكرد هرگز ا يم يكه با آرش زندگ يزمان يحت

 .ميشتنها با ييجا هي ميبر شهيم

 .از كالس ها شد يكيدست بهار را گرفت وداخل  ميمر

 .منتظرم خوب

 ...من...من

 خوشت اومده يكي از

 :زد و گفت يپوزخند بهار

 تابلو شدم؟ نقدريا يعني

 .هست يحاال ك. تونه بفهمه يم يهر كس شترياونم ب از

 اش ور رفت و گفت يبا دنباله روسر بهار

 ها ينخند بهم

 يجون به لبم كرد گهيبگود نه

 ايپو...يدائ...نيهم

 فرهااااااااااااد؟ دكتررررررررر

 ؟يمسخره ام كن يخوا يم هيچ

 مگه؟ شيديتو چند بار د آخه
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 .اصال ديبارشم منو ند چيبار ه دو

 :بغض كرد و مظلومانه گفت بهار

 حاال من چكار كنم؟ ميمر

 :بهار را در آغوش گرفت و گفت ميمر

 .ياورديكه تو اصال از مرد جماعت شانس ن رميمن بم ياله

 نگاه كرد و گفت ميوحشت زده و با بغض به مر بهار

 داره؟ يمشكل ضهيفرهاد مر چرا؟

 .دونميازش نم يچيه گهيد اسيپو يدونم دائ يفقط م نميمنظورم صادق و آرش بود ا ينه چرا هول كرد نه

 .شميم ونهيبه خدا حالم بده دارم د. كن يفكر هيتو رو خدا  ميمر

 گفت يعصبان بعد

اگه اون روز واساده بود سر كارش  هياصال تقصر خانم معصوم رينه نه. شد ينم نجوريمهد ا ايب ياگه نگفته بود. توه ريتقص همش

 .االن من بدبخت نشده بودم

 .مقصره يك گهيد. جور واسه خودت نيكن هم فيرد نه

 را نگاه كرد ميفقط مر بهار

 .بكشم رونيب ايزبون پو رياز ز يخوا يم

 :و گفت ديكش ياه بهار

 .كنهيم يمن چه فرق تيوضع...نيبا ا. ميديفهم تشمينها حاال

 .را صدا زد ميمر يكس. ديهم ماند چه بگو ميمر

 .شده داريب نازيآ ايب ميمر

 .و با هم از در خارج شدند ديدست بهار را كش ميمر

در تمام . اندازدينگاه كه فرهاد به بهار ب كياز  غيدر يول. نديشد تا فرهاد را بب يراه مهم ايمختلف با پو يهر روز به بهانه ها بهار
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 .موفق نشده بود ينه ول ايدر دست فرهاد هست  يحلقه ا ايآ نديكرده بود بب يمدت بهار سع

 .هم دل خوش بود يا هيثان يدارهايساده بود كه به همان د نقدريا بهار

 .كه آخر پسرك را جذب محبتش كرد ديپلك يم ايدور و بر پو نقدريمهد هم ا يتو

 .اش فرهاد يداشت و هم بخاطر دائ يرا زمان شيكه آرزو يپسر يهم به جا. را واقعا دوست داشت ايپو

 .امدين ايفرهاد به دنبال پو گريهفته ادامه داشت چون بعد از ان د كيروال تنها  نيا يول

 .اش واگذار كرده بود يرا به دائ ايكار بردن و آوردن پو مارستانيشدن همسرش در ب يمدت به علت بستر نيدر ا ايمادر پو انگار

 .كرد يكردن استفاده م هيگر يبرا يگرفته بود كه از هر بهانه ا نقدريبهار ا حال

 .بود ايكه داشتند از خانه خود پو يتنها آدرس. مانده بود چكار كند ميمر

بود ودر  دهيبه طرفش دو ايروبه رو شده بود كه پو ياز در مهد خارج شده بود با زن جوان ايت در دست پوروز كه بهار دس همان

 .آغوشش فرورفته بود

 .از او جدا شده بود يهم مثل برادرش تنها با تشكر ايپو مادر

 بهار به طرفش رفت و گفت افهيق دنيبا د ميدرمانده داخل مهد برگشت مر بهار

 گفت يزيچ ؟پسرهيشد تيم نيع چته

 .مامانش اومده دنبالش. ميشدم مر بدبخت

 .هم بلند شد ميمر آه

 .نمشيب يوقت نم چيه گهيچكار كنم؟ د گهيد حاال

 يريگ يحالت حال بچه هارو هم م نيبا ا. يايخواد ب يفردام نم. او را از جا بلند كرد و گفت پاشو برو خونه ميمر

 .شميم ونهيخونه د يها؟ تو.اومد ديشا امينه م نه

 .او را تا دم در بدرقه كرد و برگشت ميمر

امد كه باالخره فرهاد را  يم نيا ديكرد و هر روز به ام يسرگرم م ايبهار خودش را با پو. از فرهاد نشد يو فرداها هم خبر فردا

 .نديبب
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 .با لبخند به بهار سالم كرد ايمادر پو. كرد يرا تا دم در همراه ايروز كه پو كي

 ن؟يباش ايخاله بهار پو ديبا شما

 .بود دهياز وابستگان فرهاد او را د يكيباالخره . رديبم يبود از خوشحال كيلحظه نزد كي بهار

 .خودم هستم بله

 .خونه يتو كنهيم فيمدام از شما تعر ايپو

 شه؟يم يعني.فرهادم از من گفته باشه يممكنه جلو يعني

 .لبخند زد بهار

 و بعد به خودش گفت. كنم ينم يخاص يمن كار. نيدار لطف

 ؟يكنيمحبت نم نقدريا گهيد يدروغ گو چرا به بچه ها يا

 .نكرده فيتعر نقدريا اشيكدوم از مرب چيحاال از ه تا

 .ديدل بهار آب مش يقند تو لويك لويك

 .داره برام يحالت سرگرم شتريب. به صورت موقت حضور دارم نجاياز دوستان ا يكيبه واسطه . ستميمهد ن يمن اصال مرب قتشيحق

 .مهد بچه خواهرش بوده ينگن مرب رهيسر بگ يكه بعدا اگه خواست وصلت يزن يحرفا رو م نيكاه ا ريآب ز يا

 :و گفت ديكش ايبه سر پو يدست بعد

 .دوست دارم خودم هم خاله ام هم عمه يليبچه ها رو خ من

كه  يماه درست از زمان كي ديشا. شتريهم ب يليدوقلو ها را كه خ. دهيپسر بهرام را ند نيحس ريامد مدتهاست ام ادشي وناگهان

 .بود دهيرا د ميمر

 :دست پسرش را گرفت و گفت ايپو مادر

 .دنتونيهر حال خوشحال شدم از د به

 يرا گرفت وكشان كشان او را به گوشه ا ميو دست مر ديدانست چكار كند فورا داخل دو يكوچك از دوق نم يمثل بچه ها بهار

 برد
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 فرهاد اومده؟ هيچ

 با من حرف زد ايمامان پو نه

 .داره يكجاش خوشحال نيخاك تو اون كله ات ا يآ

 فرهاد بگه يفكر كن جلو. كنهيم فياز من تو خونه تعر ايگفت پو يفهم يكه نم تو

اون از نگاه خودش از تو . رشيبگ ايخوب لعبته ب ميدار يمرب هي يبگه خان دائ. كنه فيتعر افتياز ق رهيبچه كه نم. كه بهار واقعا

 كنهيم فيتعر

 .يحال خوب منو خراب كن يخوا يكه م يريبگ مرض

 گهيد گميراست م خوب

 كرد و گفت يدهن كج ميمر يبرا بهار

 .هيليكه اسم من بخوره به گوشش خ نيهم

 را به طرف آسمان دراز كرد و گفت شيدست ها ميمر

 .ميفرهاد و بده ما از دسش راحت ش نيالاقل ا يمغزم كه نداد يشانس كه نداد نيبه ا ايخدا

 .از اتاق خارج شد ميو به دنبال مر ديشنگول بود بلند بلند خند يكه حساب بهار

 .بعدا خبر استخدامش را به او برساند ميبهار تمام شده بود و قرار بود مر يشيماه ازما كي

 .بود دهيتلفن احوالشان را پرس قيمدتها بود كه فقط از طر. بزندبه خانه بهرام  يگرفت ان روز سر ميتصمص بهار

 .آمد يبهار م يكم كم بو. هوا كاسته شده بود ياسفند بود و از سرد لياوا. گرفت يو تاكس ديرا پوش لباسش

 .نميتونم بب يرو هم نم ايپو يحت ديتا بعد از ع. و چكار كنم التيتعط. با خودش فكر كرد بهار

 .مهد نيهم ارنيرو ب اياز كجا كه پو گهيد ؟ساليتابستون كه بشه چ تازه

داشته  يتلخ انيخواست قصه اش پا يدلش نم. فكر كند يبهتر يها زيكرد به چ يسع. ديترك يفكر ها م نيداشت از ا سرش

 .باشد

 .و محكم در آعوشش گرفت. باز كرد شيدر را برا پرستو
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 .بهار خانم يشد بهيبا ما غر خوب

 .عمه جون نمتيب ايبدو ب. بود دهيمادرش چسب يبه پا نيحس ريام

 .مادرش بود زانيهمچنان آو نيحس ريام

 :ديآروم از پرستو پرس بهار

 چشه؟

 باال انداخت و گفت يشانه ا پرستو

 .نهيبب ونيزيحق نداره تلو. ههيتنب تو

 :و گفت يجا كفش يرا گذاشت تو شيكفش ها بهار

 .تو باز يكرد يطونيچه ش نميبب ايب

 .دامنش نشست يكند به طرف بهار رفت و رو يبانيعادت كرده بود بهار از او پشت شهيكه هم نيحس ريام

 .توپم شكست. كه نشكستم من

 :كرد و گفت يبهار هوم. با چشم اشاره كرد يرائيپذ شهيبه ش پرستو

 .توپت خودش شكست پس

 .مظلومانه به بهار نگاه كرد نيحس ريام

 .به كجا خورده بود شهيبخوره به ش نكهيقبل از ا خوب

 بهار به جانش افتاد و شروع به قلقلك دادنش كرد. ديخند يركيرزيرا به بهار دوخت و ز طانشيچشمان ش نيحس ريام

 .گردن توپت ينداز يم يچكار كرد يدون يپس خودت م طونيش يا

 پرستو گفت.ديخند يغش غش م نيرحسيام

 .و در نظر گرفت هيتنب نيبراش ا شبيبهرام د. ده بودآقا از صبح بق كر.بده رتيخ خدا

 و گفت ديرا بوس نيحس ريام بهار

 ده؟يحاال چند روز براش بر. خودش و توپش مواظب باشن دهيقول م گهيد
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 .روز هيحبسه؟  مگه

 همش؟

 .عمره هيقد  دنيند ونيزيروز تلو هي يامروز يبچه ها يبرا

 .شهيحاال دفعه چندمه توپت خورده به ش خوب

 .كرد و با انگشتش عدد سه را نشان داد يفكر نيحس ريام

 .خوب پس الزم بود برات. سه بار..اوه اوه

 .دشيبهار دوباره سفت در آغوشش گرفت و محكم بوس يول. باز هم اخم كرد نيحس ريام

 .برگشت وهيو م يبا چا پرستو

 .خسته شد. عمه يپا ياز رو پاشو

 .خوشكلو نيا دمشيماه ند كي ؟يدار چكارش

 خوشحال شده بود يبهار حساب دنيبهرام از د. را همانجا ماند ناهار

 !عجب بهار خانم چه

 .داداش ستياز ما ن عجب

 با مهد؟ يكن يم چكار

 ن؟يچطور يشما با كار و كاسب. قراره خبر بدن يشيماه رفتم آزما كي

 .گذرهيم مام

 .دمشيوقته ند, يليخ. بهنام چه خبر از

 .يشيبار عمه م نيدوم يبرا يبه زود. مشغوله اونم

 بهار گرد شد چشمان

 .داد تينگار باالخره رضا ؟پسيجد يوا

 .نكهيا مثل
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 .سر بهشون بزنم هيفردا برم .! فكر كن.بچه بهنام چه بشه يوا

 .خوش گذراند يشب خانه بهرام ماند و حساب تا

واقعا سر  گرانيبچه مانده بود كه خبر بچه دار شدن د دنيرت دآنقدر خودش در حس. به نگار و بهنام زد يبعد هم سر روز

 .آورد يذوقش م

 .ديخند يلواشك ها كل دنينگار با د. و به خانه بهنام رفت ديبسته لواشك بزرگ خر كي

 ؟يديخر هيچ نايا

 .يفه ياونوقت م. دم دستت نبود يهوس كرد يوقت يفهم يبعدا م حاال

 زد و گفت ينيبهار لبخند غمگ! ها يوارد

 .دست مردم ميدينون گندم د مينخورد

 .لبش را به دندان گرفت و بهار را ناگهان در آغوش گرفت نگار

 .نداشتم يبه خدا منظور. من خنگ شدم. ديبهار ببخش يوا

 بخندد اليخ يكرد ب يسع بهار

 .اديم يداداش ما ك نيا. فراموش كن. بابا اليخ يب

 .رهيو دوباره م اديشده ظهرا م دايچه پب نيا ياز وقت يول. امد ينم ظهرا

 .مادر نگار هستند اياول فكر كرد خواهر . مهمان دارند ديفهم.ديرا د بهيغر يوارد خانه كه شد كفش ها بهنام

 نگار از آشپزخانه داد زد. وارد شد انيگو...ااي

 .تو ايب ميندار نامحرم

 .فورا شصتش خبردار شد بهنام

 اومده؟ يبهار

 .دياز آشپزخانه سرك كش بهار

 سالم
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 .پارسال دوست امسال آشنا بهار خانم. عنبر آورد يباد آمد و بو. به به

 .ازت ميريبگ ينيريش يديترس. شما آقا داداش يها ياحوال پرس از

 پس كله اش را خاراند و گفت بهنام

 .رسه يزود م خبرا

 .بوده يحرفه ا شيخبرگذار

 گفت بت؟ يك

 .بهرام

 ش؟يديد يك.دهن لق گفتم نگو يا

 .شهيدلتون واسه بهار تنگ نم گهيد نينيب يشما دوتا مغازه هاتون جفت همه هر روز همو م. اونجا بودم روزيد

 .قهر نكن حاال باور كن وقت سر خاروندن ندارم اوه

 ؟يزنيجور سر م نيبهنازم هم به

 .تيزنگ زده بود گله و شكا شيچند روز پ. دمشيدو ماهه ند يكيكن  باور

 .داره حق

 .واال اره

 .يبد يخوا يم ينيريش يك حاال

 .تونم بدم ينم نيسنگ ينگار مهمون طيشرا نيا با

 .خوبه. پزم يشامشو م امينرم عمه نشم خودم م دنگم

 .ديوسط حرف بهار پر نگار

 .تونم شام درس كنم يبابا هنوز دوماهه م كنهيبهار بهنام شلوغش م به

 .سيخاله كه ن گهيعمه اس د گهيآقا م نيهم اديجقله ب نيسر ا يينگار جان فردا زبونم الل بال رينخ

 بهنام اخم كرد و گفت. به نگار زد يچشمك و
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 ه؟يحرفا چ نيا

 و گفت ديخند بهار

 .ديخوب بابا جمع كن اون اخمو بچه ترس يليخ

 .زند يدوبار تماس گرفته و گفته دوباره شب زنگ م ميرسادات خانم گفت كه م ديرس يوقت. بهار به طرف خانه رفت يعصر

 گفت تيبا عصبان ميكه تلفن را برداشت مر بهار

 .بگم چكارت نكنه دختر خدا

 .سالم كيعل

 و سالم كوفت

 مال كجاست؟ يمدل احوال پرس نيا

 كنما يزنم لهت م يداغونم م بهار

 بابا چته؟ خوب

 ؟يرفت يدو روز ول كرد ييچمه؟كجا

 .كنم يخبرت م يگفت خودت

 .يكه بفهم يبود خونه

 .كه در خدمتم حاال

 پسره نپلك نيدور و بر ا نقدريگفتم ا بت

 :آب دهانش را فرو داد و گفت. ختيبهار فرو ر قلب

 فرهاد؟ يك

 ؟يكه دور و برش بپلك يديتو اصال فرهادو د. كنهيم ريس يياهايچه رو يباش تو نويا! هه

 ؟يك پس

 .ميندار شيز دستش آسادو روزه ا. گميرو م ايپو
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 .تعب كرد بهار

 .هيكه بچه آروم ايپو

 .كه خاله بهارش كنارش باشه يتا زمان بله

 چكار كنم؟ حاال

 تو اون سرت يبكن يتون يم يچه خاك نميمهد بب اريفردا اون تن لشت وبردار ب. چاره چم

 .كنم يحاال توام خودم درسش م. اوه

 .تونن كنترلش كنن يگفت تو خونه هم نم يمسخره مامانش م آخه

 .يگيراس م يوا

 .ميگفتم دور هم باش يزيچ هي يجور نيهم نه

 .گند زدم دميمار فهم زهر

 .وصل شد يعجب باالخره اتصال مغز چه

 .گهيد اميخودم فردا م كوفت

 ؟يندار يكار باشه

 .خوره يتلخ م ريحرص نخور بچه ش نه

 مامان بزرگ.باشه

 خداحافظ

 سالمت به

 .را گذاشت به فكر فرو رفت يكه گوش بهار

 چكار كنم؟ ايبا پو حاال

 بهار چنان ذوق زده شد كه خود بهار هم تعجب كرد دنيبا د ايپو

 .كرد يو با چشم غره بهار را نگاه م ستادهيا ميمر
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 ام؟يبچه كنار ب نيبا ا يمن چه جور يامديتو ن گهياگه دو روز د حاال

 .شهيم يجوريدونستم ا يخدا نم به

 يديخودت جوابشو م اديمامانش قراره ب ظهر

 بهش؟ يگفت يچ تو

 ؟يكمك دست من حاالم رفت ياومد يچند وقت يگفتم دوستم بود من

 ؟يگفت ينجوريا چرا

 كردم يم ينگر ندهيمثال داشتم واست ا يفهم يكه نم تو

 من؟ برا

 .طرف خواهر شوهرت شد ديخره شا خوب

 خنده اش گرفت ميحق به جانب مر افهياز ق بهار

 ما ميدار يچه تفاهم ميمر

 چطور؟

 گفتم يزيچ نيهمچ هياون روزم منم  آخه

 .كرد يلبش را گاز گرفت و خنده ا و

 .ميسر و كار دار يرو باش كه با چه مارمولك ما

 بگم؟ يبه مامانش چ حاال

 .رهينم متشيرو ق نياك بذار. كم از اون مخت استفاده كن كي. اتم شرمنده

 يزن ينم يحرف هيآدم  نيوقت ع چيه. كوفت

 .گهيخودتم جمش كن د يخودت گند زد خوب

 .كنم يم يفكر هيبابا حاال تا ظهر  باشه

خودش . بچه معصوم را به درد سر انداخته كيدل خودش  يناراحت بود كه برا يليخ. مدام دلش شور زد ايتا آمدن مادر پو بهار
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 .به او وابسته شده نقدريمدت كوتاه ا نيدر عرض ا ايچرا پو ديفهم يهم نم

 .را سرگرم كند تا او بتواند با بهار صحبت كند ايپو يخواست تا كم ميكرد و از مر يگرم يآمد با بهار احوال پرس ايكه مادر پو ظهر

 يدونم كل يم. نياومد ايپوامروز به خاطر  نيواقعا لطف كرد. نيبود نجايجان گفتن شما موقت ا ميمر. مزاحم شما شدم ديببخش

 .نيدار يكار رو زندگ

 .به من وابسته شده نقدريا ايخودم ناراحتم كه پو. نيباور كن. بله

 اتفاقا من اومدم ازتون تشكر كنم نه

 ده؟يفكر كرد اشتباه شن بهار

 ن؟يكن تشكر

 به بهار كرد و گفت ينيكه اسمش فرنوش بود نگاه شرم گ ايپو مامان

ها كه  يتازگ يول. شده ريگوشه گ يليها خ يتازگ يبود ول يطونيقبال پسر ش ايپو.مشكالت با همسرم داشتم يسر كيمن  قتشيحق

 .بهتر شده يليخ. كنهيم فيهمش داره از شما تعر ادياز مهد م

 .ناراحت ايمانده بود خوشحال باشد  بهار

 ادامه داد يباز سكوت كرد و بعد با آه فرنوش

 .بچه برسم نياصال وقت ندارم به ا. همسرم هست يماريكردم ب دايپ يهم كه تازگ گهيمشكل د هي

 .بغض داشت يكم شيصدا

رو دارم كه  ياونجا نه كس. بچه رو چكار كنم نيدونم ا يمنم نم. خانواده اش هم اصرار دارن ببرنش خارج. عمل شه ديهم با حاال

 .تنها بذارمش نجايا اديببرمش نه دلم م

 .ساكت ماند تا درد و دل او تمام شود يول. زند يحرفها را به او م نيچه ا يمانده بود فرنوش برا بهار

 .موندم رونيخدا ح به

 بهار سكوت را شكست و گفت. منصرف شد يول ديبگو يزيبه بهار كرد و دهان باز كرد تا چ ينگاه مستاصل بعد

 ن؟يقرار هست بر يك حاال
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 .ميسال نو بر لياو ميكن يم يسع ميدار. ميهست زايچ نياو  زايوقته دنبال كار و چند

 .رفت يجمله از جا بلند شد و بعد از خداحافظ نيبعد از ا و

 گفت ميرا به مر انيتمام جر بهار

 .زنه يطرف تو نعمت داره غلط م يگيم ينيمادره رو بب نيحاال ماش. دارن يمردم چه مشكالت نيبب

 .كرد ديرا تائ ميو حرف مر ديكش يآه بهار

 ؟يچكار كن يخوا يحاال م خوب

 .بچه يبرا اديم شيبره مشكل پ شيپ نجوريا. كم كنم ايفكر كنم مجبورم رابطه ام و با پو يول. دونم ينم

 .باشه نيفكر كنم كار درست هم منم

 ينيفكر بود كه ماش يوت يحساب. شد يرفت و منتظر تاكس ابانيقدم زنان به سمت خ. صحبتشان بهار مهد را ترك كرد انياز پا بعد

 .ديرا به لباسش پاش ابانيسطح خ يبه سرعت از كنارش رد شد و آب ها

 نگاه كرد و گفت شديكه بدون توجه دور م ينيبه ماش يعصبان بهار

 .نامهيرم دنبال گواه يامروز م نيهم

. رفت يم دنشيبه د ريبه د ريد يوقت. گذراند يوقت م ايبا پو يساعت كيرفت و  يبار مهد م كي يان روز به بعد بهار چند روز از

 .ديدينگاه كودكانه اش م يغم را تو

 .رسد يبه نظرش نم يفكر چيه يول. را مهمان چشمان معصومش كند ياو انجام بدهد تا شاد يبرا يخواست كار يم دلش

 .پكر از او جدا شد ايپو كرد و يبا او خداحافظ يحساب ديرا د ايكه پو يبار نيبهار آخر. شديم ليكم كم تعط مهد

 ديمنحرف كند پرس ايبهار را از فكر پو نكهيا يرا جمع كرد و برا لشيوسا ميمر

 ات؟ نامهيبا گوه يكرد چكار

 . يرم شهر يم شهيتمام م ميامروز و فردا هم ساعت آموزش نيهم. نامه رو قبول شدم نيآئ يچيه ها؟

 .برم گهيشد و نشد د دايوروجك سر و كله اش پ نيامروز و فردا كردم كه ا نقدريبه حالت من ا خوش

 .دارم يعسل و نگهش م نيثبت نام كن من ا يخوا ياگه م خوب
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 .گرفت و با هم از مهد خارج شدند ميرا از بغل مر نازيوآ

 .خودش بخرد يبرا نيماش كيروز با بهنام و بهرام قرار گذاشته بود بروند و  آن

 .رديگرفت از انها هم كمك بگ ميتصم يمد نطرش بود ول ييخودش چندتا بهار

 .جمع و جوره دميم حيترج 206 خودم

 :گفت بهنام

 .يمراقب باش ديبا. زهيكم فرمونشون تند و ت كي نايا

 :گفت يول بهرام

 .خره يبرات م شهيكه خودش سوار م ييغوال نياز ا يكي هيدست بهنام  ياگه بد. نظر منم خوبه به

 .نيا يعني نيماش. ات صفره قهيسل نيتو ماش يبهرام ول شرمندتم

 .ديبلندش كوب يشاس نيفرمان ماش يرو و

 .يگندگ نيبه ا هيچ نيا. بهار نه يبرا يول ديتو شا يبرا

آنجا را ترك  يو همه راض. بهار آماده شد ييالبالو 206رد و بدل شدن تعارفات  يبا صاحب بنگاه آشنا بود و بعد از كم بهرام

 .كردند

 .اميهمرات ب يخوا يسرش را از پنجره داخل برد و گفت م بهرام

كرد و بهرام  يم يبهار آرام رانندگ. كند از خدا خواسته قبول كرد يخواست رانندگ يم ييبار بود كه به تنها نياول يكه برا بهار

 .حوصله اش سر رفته بود

 !بهار

 هوم؟

 .يسوار ش يبه صرفه تره تاكس يكن يرانندگ يبخوا نجوريا

 .ترسم تند برم تصادف كنم يبهرام م وبخ

 .يشيوقت راننده نم چيه يبترس نياگه از ماش. كنه يبا ترس فرق م اطيبهار احت نيبب. مگه من گفتم تخت گاز برو حاال



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥٨

 داديبا دقت به حرفهاب بهرام گوش م بهار

او  نكهينه ا يكن لياراده اتو بهش تحم ديپس تو با. رهيم يهر جور كه تو بخوا. جونه كنترلش تو دست توه يب لهيوس هي نيماش

 رهيكنترل تو رو به دست بگ

 :گفت يزيبا لحن محبت آم بعد

 .شه يبراش اصال كار حساب نم نيشناسم اونقدر اعتماد به نفس داره كه بر اومدن از پس ماش يكه من م يبهار اون

 اديحرفها آرام آرام سرعتش را ز نيچون بعد از ا. باال ببردبود تا اعتمادش را نسبت به خودش  يبهار كاف يحرفها برا نيهم انگار

 .بهرام شكل گرفت يلبها يرو يبخش تيلبخند رضا. پرداخت يكرد و با تسلط به رانندگ

 .خانه شد يراه ينيريش ديبهرام را رساند و خودش بعد از خر بهار

 :گفت يجعبه به آن بزرگ نيديخانم با د سادات

 يگرفت يواسه چ ينيريش نقدريا ميما دوتا جوجه آدم هست مادرجون

 .خرم يم نيرم ماش يچون بش گفتم امروز م شهيم دايپ ميدونم سر و كله مر يم. نامهيهم گواه نيدوبلش كردم هم ماش آخه

 .خورد ينيريهم ش يكل. امد با دختر نازش ميمر. كه حدس زده بود همانطور

 ؟يدار يچه برنامه ا ديع برا

 :باال انداخت و گفت يشانه ا اربه

 .يچيه

 ؟يچ داداشات

فكر كنم برنامه شمال  ناميبهنام ا. به در بمونن زدهيفكر كنم تا س. پرستو يخونه دائ رازيش رنيم شمياحتماال پنجم ش نايا بهرام

 .برن اونجا التيكل تعط. دعوتشون كرده. داره اليبهنام و ياز دوستا يكي. دارن

 ؟يتو چ خوب

 ؟يچ من

 ؟يبا بهرام بر يخوا ينم
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 !نه

 ؟يواسه چ نه؟

 .خوام وبالشون باشم يبرم؟ نم يچ واسه

 .داداشته هيچ وبال

 .ات وبال گردنت باشه وهيخواهر شوهر ب يريهر جا م اديتو خوشت م. داداشم باشه

 .يخوب يليتو كه با پرستو خ يول. كنميخفه اش م. عمرا

 .گربه كجا رفته يايبازه ح يزير دد. گهينم يزيكه چ شهياون از برگوار بله

 .يتو خونه بچپ التيجون كل تعط يشيپ يچكار كن يخوا يم پس

 كنم مشهد يخوام سادات خانمم راه يتازه م اوه

 ؟يبكن يچه غلط نجايا يخوا يم ييتنها. گهيد يخل شد رسما

 .گرفتم ماشميهواپ تيليب. جبران كنم يجور هيخوام  يم. دو سال من سربارشم االن

 ؟ير يخودت باش نم چرا

 :كالفه گفت بهار

 .كنم دايفرهاد پ...سر نخ از هيخوام هر جور شده  يم نكهيا يبرا

 ؟ييييچ

 .ندارم يا گهيراه د! نه اي ايدنبال پو اديم نميبب نميبش يتاك هيچ خوب

 ؟يكن داشيپ يخوا يم يچه جور حاال

 .ايآدرس پو قيطر از

 ش؟يدار مگه

 :انداخت نيو سرش را پائ ديلبش را گز بهار

 .تو پرونده اش كش رفتم از
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 !!!!بهاااااااااارررر

 هم مگه داشتم؟ يا گهيخوب؟ چاره د هيچ

 .مرسده بفهمه كله مو كنده خوبه

 نه؟ يگ يبش نم يزيتو كه چ. خواهد بفهمه ياز كجا م حاال

 كردم تو زرد از آب در اومده فشويتعر نقدريما كه من ا قيرف نيبگم ا. مگه مغز خر خوردم نه

 !ميمر

 ميو مر كوفت

 آدرس بكنم نياز ا يخوام استفاده بد يكه نم من

 .دونه يخدا م گهيد اونو

 ميييييييمررررر

 ياريسر پسر مردم ب ييچه بال يخوا يدونم م يخوب من چه م ؟يزن يزهز مار چرا داد م يا

 .كنم يخفت م يبگ گهيكلمه د هي ميمر

 ....و يريسر راهشو بگ يبره تو جلدت بر طونيش دياش گميراس م خوب

صحنه  نيا دنيرفت با د ياش ور م ينشسته بود و با اسباب باز ميكه تا حاال ساكت كنار مر نازيآ. هجوم برد ميبه طرف مر بهار

 .انداخت ميمر ياو هم بلند شد و خودش را رو. ذوق كرد و شروع به دست زدن كرد

 .پهن شد نيزم يكه رو ديخند نقدريا نازيحركت آ نياز ا بهار

 .كارات نيبا ا يبچه امم از راه به در كرد نيبب. حناق يا

 :گفت ديخند يكه همچنان م بهار

 .مامانشه يچه عجوبه ا دهيات هم فهم بچه

از  يد تا كسشون يهمه راه. كرد يصبر م ديفقط با. فرهاد افتني ينقشه برا ختنيبعد رفت و بهار شروع كردن به ر يساهت ميمر

 .كارش خبردار نشود
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دقلوها و  يرفت برا شيخواهر و برادر ها دنيبعد به د. كرد يرائيرا كنار سادات خانم گذراند و از مهماناش هم پذ ليتحو سال

 .برد يديهم ع نيحس ريام

 .خودش برنامه داشت يبرا. رفتيبهار نپذ ياصرار داشت بهار را همراهشان ببرد ول بهنام

 .رفتند رازيكرد و دو روز بعد هم بهرام و خانواده اش به طرف ش يسوم سادات خانم را راه روز

را نكرده  شينجايتا حاال فكر ا. لحظه از تنها ماندن وحشت كرد كي. كرد يكس ياز رفتن بهرام بود كه بهار به شدت احساس ب بعد

 .بود

 .ترسش غلبه كند نيو هرگز نتوانسته بود بر اداشت  يكيترس از تار يبهار از كودك. كرد يرا چكار م شب

 .زنگ بزند ميگرفت به مر ميو بعد تصم ديها چرخ ابانيخ يتو يكم

 .را برنداشت يگوش يكس يول. را گرفت ميبهار شماره خانه مر. شديم كيكم كم داشت تار هوا

 .گرفت يبار تماس م كي قهيده دق هر

 .بار كارت داشتم هيمن  نيحاال بب. يرفت يكدوم جهنم ميمر يريبم يا

را بلند  شيرا هم روشن گذاشته بود و صدا ونيزيتلو. بهار از ترس همه چراغها را روشن كرده بود. شده بود كيكامال تار هوا

 .كرده بود

 .خواند يلب م ريهر چه دعا بلد بود ز ديپر ياز جا م ييصدا نيكوچكتر با

 .بت نرسهمگه دستم . صبر كن. خانم ميرسم مر يو م حسابت

 دهانش را گرفت يجلو يو فور ديكش يكوتاه غيج. زنگ خانه از جا پراندش يفكر ها بود كه صدا نيهم يتو

 .زنگ حونه اس ونهيمار د زهر

 ه؟يك يعني

 .ستيدونن ن يسادات خانم كه م ياليفام

 .نكنه دزد باشه. كه رفتن ناميا بهرام

 .زنهيباهوش دزد زنگ م آخه
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 .حاال چكار كنم يوا

 .سرش انداخت و به طرف در رفت يبهار چادر نماز سادات خانم را رو. زنگ دوباره بلند شد يصدا

 :ديپرس آرام

 ه؟يك

 .ميمر

 .انداخت ميحركت در را باز كرد و خودش را در آغوش مر كيبا  بهار

 .مرده بودم يبود دهيرس ريد گهيد قهيدق كياگه  ؟يهست يهس كدوم گور معلوم

 :خودش را از او جدا كرد و گفت. زد ينم يحرف چيه ميچرا مركرد  يتعجب م بهار

 ؟يگرفت يچرا اللمون حاال

 .كرد و با چشم به پشت سر بهار اشاره كرد يسرفه ا ميمر

تا سكته كردنش  يزياز شدت تعجب و شرم چ. سرش جمع شده ياحساس كرد هر چه خون در بدنش دارد تو. ديچرخ يوقت

 .نمانده بود

 .كنهيچكار م نجايا. كه فرنوشه نيا. نميبيدارم توهم م. شدم وانهيد ييتنها از

 .قدم شد شيپر از سوال بود فرنوش پ نگاهش

 .مزاحم شدم. ديبهار جان به خدا ببخش يوا

 گفت يكه تازه به خودش امده بود فور بهار

 .نيخوش آمد يليخ. كنم يخواهش م...خوا

 به دور و برش انداخت و گفت ينگاه ميمر. و فرنوش وارد شوند ميكنار رفت تا مر بعد

 ه؟يخبر يكرد يچراغون چرا

 .كنميساكت شو به خدا خفه ات م. مرض

 .يكنيسفر مكه برق مصرف م كياندازه  يدار شيمشهد فرستاد هيحاال . كه يكن يبدبخت و ورشكستش م رزنيپ بابا
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 .دعوت كرد يرائيدم در گذاشت و فرنوش را به پذ زيآو يچادر را رو. را داخل هل داد و خودش آخر از همه وارد شد ميمر بهار

 .بهار نتوانست ساكت بماند يبايز يموها دنيبا د فرنوش

 يتا حاال پشت ابر بود نميب يم يول يهست يگفتم چه ماه دمتيبار د نياول يبرا يوقت. بهار چقدر موهات خوشكله يوا

 و گفتبهار هم لبخند زد . ديخودش هر هر خند هيتشب نياز ا و

 .نيدار لطف

 .كنار گوش بهار زمزمه كرد ميمر

 ديشوهر پسند خواهر

 !خفه ميمر

 :ها رفت بلند گفت يجلد عروس ساالر يناخودآگاه تو بهار

 فرنوش جان؟ نيشد به ما افتخار داد يچ

 .ديبه ذهنم نرس يا گهيراه د چيباور كن ه يول يكن رونيمن و از خونه ات ب يدونم حق دار يام بهار جان م شرمنده

 همان حالتش را حفظ كرد و گفت يول ستيچ انيمرد تابفهمد جر يداشت م بهار

 ن؟يافتاده كه بنده رو مفتخر كرد ياتفاق يچ ديبفرمائ. كنم ينم يجسارت نيچن هرگز

 يچشمها يتو يياالشق و رق نشسته و با اعتماد به نفس ب. بود دهيصورت ند نيشده بود تا حاال بهار را به ا زانيآو ميمر فك

 .فرنوش زل زده بود

را بدهد انجور كه بهار برخورد كرده بود  شنهادشيپ يخواهد به چه كس يم ديد يفرنوش را هم جو گرفته بود چون م انگار

 را گرفت و گفت مشيباالخره تصم يول. نه ايبزند  يفرنوش دو دل مانده بود حرف

 .عمل شوهرم يبرا مير يم ميدار ديسال جد ليگفتم اوا. يكارام هست انيجان خودت در جر بهار

 .سرتكان ديدر تائ بهار

 :زمزمه كرد ميگوش مر ريانداخت بهار ز نيلحظه كه فرنوش سرش را پائ كي

 .ياون فكو آبرومو برد ببند
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 .زد با همان لبخند پرغرور به فرنوش زل افتادهين ياتفاق چيدهانش را بست و بهار انگار كه ه عيسر ميمر

 .اسيمن فقط از بابت پو يما آماده اس نگران يزايكه و نهيا تشيحق

 .شديتر م جيهر لحظه گ بهار

 .از اون سر شهر پاشده اومده با من درد و دل كنه. چه خبره نجايا ايخدا

 :ادامه داد فرنوش

 .كنم نشد دايپرستار براش پ هيگشتم  يمدت هر چ نيا يشناس يرو م ايخودت كه پو. به خدا موندم يول. هياديدونم توقع ز يم

 .زديكله بهار زنگ م يداشت تو يزيچ

ازش  ايكه پو يما انداخت گفت همون خانم اديشما رو  هويفرهاد ...نكهيتا ا. اعصاب همه رو خرد كرده. اد يكدوم راه نم چيه با

 .آد ينم نيبب گهيم

 ييآرزو گريكرد چون د يم ميبه سراغش آمده بود با تمام وجود جانش را تقد لياگر همان لحظه عزائ. ابرها بود يانگار رو بهار

 .نكشد غيج يلبش را گاز گرفت تا از خوشحال. نداشت

 .نميفرهاد و بب گهيبار د هيبذار  رميخوام بم ياگه م. كنم يخدا االن سكته م يا

 :خبر از حال بهار ادامه داد يب فرنوش

پرو  يليدونم خ يشرمنده م. جون شدم مياز شما نداشتم مزاحم مر يچون آدرس. ميبود كه مزاحم شما شد نيا گهيبد نم دميد منم

 .يحق دار يبگ يهر چ. دم يم يشنهاديپ نيمثل شما همچ يشدم كه اومدم به خانم

 .تركم ياالن م يوا...خواد يم يكور از خدا چ. بگم يزيغلط بكنم چ من

 .كرد همان حالت متشخص خود را حفظ كند يسع يول. فرنوش را بوسه باران كند يپاخواست بلند شود و سرتا يم بهار

 :در دل بهار به راه افتاده رو به فرنوش گفت ييدانست چه غوغا يكه م ميمر

 .كم فكراشو بكنه هيبهار  نيديجان اجازه م فرنوش

 به سرعت گفت فرنوش

 .بله حتما بله
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 گفته باشد گفت يزياو هم چ نكهيا يبود كه زده شده بود برا يحرف يتعجب كرد ول ميحرف مر نياز ا بهار

 چه مدت مد نظرتون هست؟ يبرا

 .ماه شيچهار تا ش نيب يول ستيمعلوم ن قيدق

 ن؟يعازم هست يك ن؟يمهلت كوتاه بد هيبه من  ديبا. تونم بدم ينم يجواب چيه االن

 برام روز و شب نذاشته ايبه خدا فكر پو ؟يعنيباشم  دواريبهار جان ام. ميپرواز دار نيفرورد پونزدهم

 نيكن يشماره تون لطف م. دم يبهتون خبر م گهيتا دو سه روز د من

 .تنها گذاشت اليفكر و خ ييايو آرزو رفت و بهار را با دن ديرا كف دست بهار گذاشت و با هزار ام لشيشماره موبا فرنوش

 :و گفت ديبه شانه بهار كوب ميمر

 .كف كرده بود. برا بدبخت ياومد يلميف چه

 م؟يمر. يديكجاشو د حاال

 هوم؟

 چكار كنم؟ يگيم تو

 ؟يگيم يچ خودت

 را در آغوش گرفت و گفت شيزانوها بهار

بعد تازه شم . اميحاال من برم از كجا كه اصال من به چشمش ب نميبيم كنمياالن كه فكرشو م يول. نمشيتركه كه برم بب يداره م دلم

 .نگاه تو صورتم بكنه گهيد ستيمنو بفهمه مطمئنا حاضر ن طياگه شرا ادياز من خوشش ب رميحاال گ

 :چانه اش زد و گفت ريز يدست ميمر

 مگه نه؟ يدونست يرو م نايتو خودت از اولم ا خوب

 گذاشت و گفت شيزانوها ياش را رو يشانيپ بهار

من ممكن  طيشرا نيدونم با ا يم نكهيبا ا. شده گهيجور د هيبرام  يچند وقت زندگ نيباور كن ا. چكار كنم يدونم ول يشو م همه

 .ته دلم هست يديام هيهمش  يداشته باشم ول يعيطب يزندگ گهيد ستين
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 برداشت شيزانوها يدرست مقابل بهار نشست و سر او را از رو ميمر

 ؟يگيم يها؟چ. تهيو واقع ايرو نيبهتر از دست و پا زدن ب يليمعلوم بشه خ فتيتكل نكهيبرو ا ايب گميمن م بهار

 .بهار كاله بود نگاه

 .دونم به خدا ينم

 .گميبد م. زنگ هيزنگ ايروم  هيروم اي بابا

 برم؟ يعني. ديدرخش ديبهار از ام چشمان

 .متهيچرا كه نه دمم غن. بابا آره

 .لبخند زد بهار

 .برم كه شوهره االن طالقم و صادر كرده پاشم

 ؟يرفت دخترتو چكار كرد ادمياخ به خدا ببخشد پاك  اخ

 .نايباباش گذاشتم خونه مامانم ا با

 برسونمت؟ يخوا يم

 .رم يم ادهيپ گهيدو تا كوچه اون ور تره د نيبابا هم نه

 .پس مواظب باش باشه

 .بهار نيبب

 .جانم

 به فرنوشا يزنگ نزن فردا

 ذارم يتاقچه باال م يحساب. حواسم هست باشه

 ؟يترس ينم يراست. يهست يفكر نكنه كم كس. كاليآبار

 ها؟

 ؟يكنيمنو دست به سر م يپس چرا دار. كوفت
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 .بچه و شوهرت گناه دارن خوب خوب

 :داخل برگشت و گفت ميمر

 .كنم يدرستش م االن

 .ماند يبهار م شيو گفت كه امشب پ. ببرد ششيرا پ نازيبا خانه مادرش تماس گرفت و به شوهرش گفت آ بعد

 .هوش شدند يهر دو ب گريبعد از خواندن نماز د. اذن صبح بلند شد يتا صدا دندينقشه كش نقدريو بهار ا ميمر

 .رديداشت دو روز بعد با فرنوش تماس بگ ميتصم بهار

اتفاق  نيكدام از ا چينشود ه كياگر قرار بود او به فرهاد نزد يول. را انتخاب نكرده باشد يراه درست ديدانست شا يهم م خودش

 .افتاد يها نم

 ..غرق شد شياهايچشم به هم گذاشت و در رو ديام نيهم با

 :گفت ميخوردند كه مر يصبحانه م داشتند

 !بهار

 هوم؟

 .برا خودت بخر ليموبا هي نايخونه ا يبر يخوا يم يدار گميم

 ؟يچ واسه

 .ياريدرم يباز سيچرا خس يپولم كه دار. شهيالزمت م وانهيد خوب

 .بود يخود يب زيپس چ. و داشتم بم زنگ بزنه يرفتم نه كس يم رونيب اديمن تا حال نه ز ه؟يچ يباز سيخس

 ؟يخر يخودت چرا نم تو

 .گرفتمش اونوقت رياز ش يوقت. بچه ضرر داره يبرا گهيم يباال انداخت و گفت شوهر يشانه ا ميمر

 كرد و كرد و گفت ميبه مر يهينگاه عاقل اندرسف بهار

 جك نگو گهيد

 .كرد يخاموش كرده بود استفاده نم لشويكال موبا داديم ريحامله شد تا بچه ش يخواهر شوهرم از وقت. اخد به
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 .به جان بهار بگو

 .دستام كفنت كنم نيخودم با هم. مرگ تو به

 .يچه مدل حرف زدنه سر صب نيمرض ا يا

 .يگفت خودت

 .گفتم منو بكن تو گور يك من

 .ميبخور بر گهيد بسه

 كجا؟

 .گهيد يبخر ليموبا

 .خرم يم حاال

 .دهيعقلت قد نم. گهيد يفهم ينم

 داره؟ يربط چه

 .فردا با اون زنگ بزن. بخر ليموبا هيبرو  ونهيد

 .نداره با كالسه ياالن هر ك. داره ليموبا ياالن هر ننه قمر اوه

 ؟يبا ما در تماس باش يتون يافتاد راحت م ياتفاق يداشته باش ليموبا ياونجا موندگار شد يفردا رفت. ويك يا

 ما؟

 .يكن يپسر مردم و بدبخت م يچه جور نميخوام بب يم رميم يمن از فضول گهيبله د خوب

 .تكان داد يو سر ديخند بهار

 يسر زدند تا باالخره بهار گوش يفروش ليتا ظهر به چند موبا. و به زور با بهار همراه شد. نشاند يباالخره حرفش را به كرس ميمر

 .ديمورد نظرش را خر

 ؟يزن يزنگ م يك حاال

 فردا؟ ينگفت مگه
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 بزن يامروزم زنگ بزن يخوا يم يول چرا

 :كرد و گفت يفكر بهار

 .سيضا ينجوريبذار فردا ا نه

 ؟يكنيحاال شب و چكار م. باشه

 .يمن باش شيهر شب پ هيتا اومدن بق يتون يتو كه نم. دونم ينم

 شت؟يخواهرمو بفرستم پ يخوا يم

 .شميمزاحمش نم نه

 رهيم يدو شب كه نم يكيحاال  اوه

 .نگن چرا نايا مامانت

 .نايهم محل يشناسن نا سالمت يكنم تورو كه م يم شونيمن خودم راض نه

 نداشته باشه يزيچ يكار خواهرت

 .داره دنياز خوردن و خواب ريچكار غ ديتو ع يرستانيبچه دب هي اخه

 ...ديشا خوب

 اريمنو باال ب يحاال اون رو يا. بابا يكنيچقدر تعارف م. يبس كن شهيم بهار

 و گفت ديخند بهار

 .اديبگو شب ب يزنيبابا چرا م باشه

 .نشده خودشو برسونه كيتار گميم

 .ديايبود تا چم و خم كار دستش ب دشيجد يبهار هم تمام عصرش را مشغول ور رفتن با گوش. كرد و رفت يخداحافظ ميمر

 .دهيخر يداد و گفت گوش اميم و بهنام پبهرا يهم برا بعد

 .ديرس يانها به فاصله كوتاه كيتبر يامهايپ

 .ديو بهار شب را با او گذراند و با فكر كردن به فردا خواب. نشده آمد كيقول داده بود تار ميهمانطور كه مر ميخواهر مر مژگان
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از بس هول بود  يرا برداشت ول يگوش. شديم شترياضطرابش هم ب شديم كترينزد رديداشت تماس بگ ميكه تصم يچه به ساعت هر

 .دوبار اشتباه گرفت

 .اش گذاشت يشانيپ يرا رو دستش

 .يريكه زود لو م يشيتابلو م نقدرياونجا ا يكه بر يبه وقت يوا يارياداها رو درب نيا يخانم از االن بخوا بهار

 .بار درست بود نيا. و باز شماره گرفت ديكش قينفس عم چند

 د؟يبفرمائ

 .جان سالم فرنوش

 .كرد يخودش را معرف ديبهار كه فهم. كرد يچون مكث. انگار بهار را نشناخت فرنوش

 .بهارم

 :زده فرنوش گوش بهار را پر كرد جانيه يصدا

 حاال جوابت مثبته؟. يزن يزنگ نم گهيگفتم د. شدميم ديبهار جان به خدا داشتم ناام يوا

 بود از دهانش در برود كيلحظه نزد كي بهار

 .يريجواب بگ يخوا يم يبرا خواستگار مگه

 :و گفت ديلبش را گز يول

 .اومده من عذاب وجدان گرفتم شيمسئله پ نيا ياز وقت تشيواقع. كردم فكرامو

 .محبت كرده از حد شيب ايشدن به فرهاد به پو كينزد يكه برا دانستيحرف را از ته دل زد چون خودش را مقصر م نيا

 .رميگرفتم بپذ ميكه افتاده تصم يجبران اتفاق يبرا حاال

 .كنميبرات جبران م يهر جوره بخوا. ونتميبه خدا تا آخر عمر مد يوا

 با خودش گفت بهار

 .دارميدر عوضش بر م دادشتو

 .رفت يليو يليفكر هم خنده اش گرفت و هم ته دلش ق نياز ا و
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 .به جبران نداره اجياحت گهيد. خوام جبران اشتباهمو بكنم يمن م. هيحرفا چ نيا زميعز

 ؟يايب يتون يم يك

 .كنميروز قبلش خبرت م ميپرواز دار گهيما چند روز د. دم يباشه پس خبرشو بهت م. من اماده ام نيوقت شما بخوا هر

 .خبر از شما پس

 .بازم ممنون. زميعز باشه

 فعال خداحافظ پس

 .زميعز خداحافظ

 .برد يشده كه او را م يكرد وارد تند آب ياحساس م. ديكش يقيرا قطع كرد و نفس عم يگوش بهار

 .كرد فيرا تعر انيتماس گرفت و جر ميهم با مر بعد

 بهار؟ گميم

 ه؟يچ

 ؟يگيبه داداشات م يچه جور حاال

 .ميچكار كنم مر. اصال بش فكر نكردم. يگيم راس

 يگيم نويه گميم يزيچ هيتا من  يمن استفاده كرد يبس كه از فكرا يخسته نشد بهار

 :بهار را در اورد يرا عوض كرد و ادا شيصدا بعد

 م؟يكنم مر چكار

 خوره يموقع ها م نيبه درد هم يدوست خوب

؟يخور يدرد من نم چيپس چرا تو به ه ا 

 من بنداز ينگا به زندگ هي يسرجاشه ول زتميهمه چ.يكن يم يزندگ زاديمثل آدم يآخه تو دار خوب

 !صبركن

 ؟يچ برا
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 .تينگا بندازم به زندگ كه

 .يكنيسر بحث و شروع م يحاال خودت دار نيبب

 .يمن خبر دار يزندگ يتو از كجا. مشكل داره يبه نوع يهر كس يفقط تو مشكل دار يكن يفكر م گهيد گميراس م خوب

 .رميبه سرم بگ يحاال بگو چه گل. يگيتو م يبابا هر چ باشه

 .دونميچه م من

 .از دوست ما نميا ايب

 .ييپرو يليخ بهااار

 و گفت ديخند بهار

 .كنم يم يفكر هيخودن حاال . يرياالن سر م ايخوب بابا جوش ن يليخ

 .يصحبت كن كه داشته باش يزياز چ فكر؟

 .بلند شد نازيآ هيگر يموقع صدا نيهم

 .ورجك چكار كرد نيا نميبرم بب يندار يبهار كار. باز چكار كرد يوا

 .از طرف منم ببوسش باشه

خبر را  يبا هزار بدبخت. دلش نبود يدل تو. با خانواده فرنوش ييآشنا يبزند برا يزنگ زده بودو بهار قرار بود عصر سر فرنوش

 .كرد يعكس العملشان بدتر از آن بود كه فكر م. به بهرام و بهنام داده بود

 يبرا يخواهد بكند و بهنام هم كه از هر راه يكه م ستيچه كار بچه گانه ا نيه انداخته بود كه ارا اديكه تمام مدت داد و فر بهرام

 .بود به حالت قهر خانه را ترك كرد دهيند جهيمنصرف كردن او استفاده كرده و نت

 خانم آرام به حرفها گوش داده بود و بعد از رفتن بهرام و بهنام گفته بود سادات

 .بره يآدمو به راه خطا نم. يكن به حرف دلت گوش بد يسع

 .ياعتماد يخانه آقا. بود ستادهيفرنوش ا يبهار مقابل خانه پدر حاال

كرد به شش سال  يداشت او را پرت م دهيسر به فلك كش يدر بزرگ خانه و درخت ها. شديگذشته داشت دوباره تكرار م انگار
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 .ها گذاشت يانه ساالربار پا به خ نياول يكه برا يزمان شيپ

داشت را به تن  يزير يبه صورت چهار خانه ها يمشك فياش را كه خطوط ظر يخاكستر يبهار يبه خودش انداخت مانتو ينگاه

 .بود دهيپوش يمشك نياش را با شلوار ج يشده مشك يكرده و شال سنگ دوز

تا انتها گشوده  كيو بعد در به صورت اتومات. باز شد يتند كيكل يدر با صدا هيلرزان زنگ را فشرد و بعد از چند ثان يدستان با

 .شد

منتظر  بيعجا نيدر سرزم سيمثل آل. عبور كرده ييكرد از دروازه جادو ياحساس م. شد و داخل خانه شد نشيسوار ماش بهار

 .بود يبيوقوع اتفاقات عج

 باغ شيبه جا. سرو و كاج كه بهار از آنها متنفر بود نبود ياز درختها ياما بزرگ تر بود خبر ياعتماد يآقا خانه

كرده  ييايرا رو اطيح يفضا يسبز يمثل زمردها شانيبهار يكه برگها. چنار، زبان گنجشك و افرا دار،يسپ يبود از درختها پر

 .بود

مانند مثل  رهيدا يكالهك هاچراغ برق با  يها لهياز مقابل در تا ساختمان ادامه داشت كه در دو طرفش م ميمستق يا جاده

 .بودند ستادهيآماده به خدمت ا يسربازان

 .كند يم ييدر وسطش خود نما يمجنون ديكه درخت ب ديرا د يشده ا يمحوطه چمن كار شديدورتر م يدرختان كم انيم در

مرد . شد كيبه ساختمان نزد يوقت. لذت ببرد بايز يفضا نياز ا شتريكرد تا هر چه ب يم يتوانست آرام رانندگ يتا آنجا كه م بهار

 .شد و سالم كرد ادهيبهار پ. بود ستادهيكه به انتظار او ا ديرا د يسال انيم

 سالم

 .داخل خانم منتظرن ديبفرمائ نيخوش آمد. خانم سالم

 و كجا بذارم؟ نيماش. ممنون

 .نيشما بفرمائ. برم يمن م نيو بد چيسوئ

 بفرما. ممنون يليخ

 .اس فهيكنم خانم وظ يم خواهش
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 .يپوريپر شده بود بنفشه و ش يپهار يبود كه از گلها يكوچك دانچهيساختمان م يجلو. به طرف ساختمان رفت بهار

دست مبل  كيخانه قرار داشت و  يجلو يكوچك اطيكه مانند ح ديرس يشده ا يرا دور زد و تا به محوطه سنگ كار دانچهيم

 .كرد يم ييخود نما ييبايهم تاب دو نفره ز گريدر طرف د. شديم دهيدرختها د هيسا يتو يتابستان

كرده بود كه هر  جاديدر كنتراست با رنگ سبز درختان ا ييبايدو طبقه خانه با آجر سرخ نما زده شده بود و چنان ز ساختمان

پنجره ها و در  يباال ينمونه سفال براشده بود و از همان  يروانيش يقهوه ا يخانه با سفال ها. داشت يوا م نيرا به تحس يا ندهيبب

كه از هر چهار سمت به باغ راه  يبه صورت زديبه عرض دو متر كل خانه را دور م يكوچك وانيا. هم بكار گرفته شده بود يورود

 .داشت

 .با لبخند به استقبال بهار رفت. شد انياهسته به طرف در گام برداشت كه در باز شد و فرنوش در چهارچوب در نما بهار

 .ازت تشكر كنم يدونم با چه زبون يبه خدا نم. قربونت برم ياله زميجان عز بهار

 و گفت ديگونه فرنوش را بوس بهار

 .شميمعذب م ينجوريمن ا. كنم فرنوش جان تعارف و كنار بزار يم خواهش

 .ننيتو مامان و بابا مشاقن تو رو بب ايب. زميچشم عز چشم

داده  يمعلوم بود دكور خانه را به دست دكوراتور ماهر. نداشت رونشيكم از ب يزيداخل ساختمان چ. همراه فرنوش وارد شد بهار

 .اند

 يبا دو پله از سالن اصل يرائيدوبلكس بود و پذ يرائيسالن و پذ.داد يم يماهرانه ا يمبلمان نشان از طراح نشيو چ يهارمون چون

شده  دهيكنار هم چ يها وقت يبود كه راحت ليو است يبودند مبلها شامل هر دو نوع راحت باينه همه مدرن و زخا ليوسا. شديجدا م

بزرگ هم  يرائيو پذ. در قسمت سالن خانه قرار داشت يريتصو يصوت ستميس كيبزگ در مقابل  رهيدا مين كيبودند به صورت 

 يها بهيبه همان رنگ كه با پنل و كت يبا آستر ديسف ريپرده ها حر. داده شده بود نتيمدرن ز يبا طرحها ليبا چند دست مبل است

 .شده بودند باتريز ييبايفوق العاده ز

 كرد و سالم كرد يدست شيبهار پ. بهار لبخند زد دنينشسته بود كه با د يرائيپذ ياز مبلها يكي يرو يمسن مرد

 .يجناب اعتماد سالم
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 .يدخترم خوش آمد سالم

 بهار را براندازد كرد و گفت يبه خوب ياعتماد يآقا. از مبل ها نشست يكي يرفت و رو ياعتماد يبه سمت آقا بهار

 .اس قهيرفته و خوش سل اياالن نشون داد به اعتماد نيپدر سوخته از هم. ما حق داشته دل از شما نكنه يايپو نيا

 لبخند زد و گفت بهار

 نيدار لطف

 .كشه مرد گنده يدلش گفت از سنش خجالت نم يتو يول

 .ختيآشنا فرو ر يصدا نيا دنيقلب بهار با شن. ديبه گوش رس يياز جا ييتق تق عصا يهنگام صدا نيهم در

 :گفت فرنوش

 .اومد مامان

 .خسته وارد شد يدر دست و چهره ا ييبا عصا يخانم اعتماد. مانده بود رهيبود خ ستادهيكه در آستانه در ا يبهار به زن چشمان

 ينور م يناگهان يذهنش مثل فالشها يبا آرش و بانو تو يزندگ يخاطره . زد يقلبش به سرعت م. به احترامش بلند شد بهار

 .قدم شد شيبهار باز هم در سالم كردن پ. ديدرخش

 .يخانم اعتماد سالم

 .را پوشاند يخسته اما گرم چهره خانم اعتماد يلبخند

 .زميعز يآمد خوش

 .آنقدر كه دل بهار هم ناخودآگاه گرفت. خورده بود سيخ يغم كهنه ا ينگاهش تو عمق

 .بردارد نيتوانست نگاه از آن چهره غمگ ينم. كه نشست بهار هم آرم نشست ياعتماد خانم

 .صحبت را آغاز كرد فرنوش

 .كم كسالت داشتن كي. بلند شدن يماريتازه از بستر ب مامان

 :گفت يدرو به خانم اعتما بهار

 .شكر خدا نياالن بهتر پس
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 گرمش زد و گفت يها يباز هم از همان لبخند ياعتماد خانم

 .به استقبالتون امدمياگر ن ديببخش. خدا بله شكر

 .ستميلطف شما ن نيا قيال كنميم خواهش

 .كسانش نكردن نيتر كينزد يكه تو به نوه من كرد يدخترم محبت نه

 :گفت اورديفضا را از ان حالت در ب نكهيا يبهار برا. به فرنوش انداخت ينگاه شماتت بار و

 .بشم نايمزاحم مامان ا ديبا يجان من از ك فرنوش

 :زد و گفت يلبند فرنوش

 .شهيم يعال يليخ يايب ياگه امشب بتون ميامشب پرواز دار ما

 امشب؟

 :به بهار انداخت و گفت ينگران نگاه فرنوش

 ؟يبمون نجايت مخالفن كه اخانواده ا ؟يتون ينم

 كردم شونيخوب من باالخره راض ينبودن ول يخانواده ام چندان هم راض البته

 دلش گفت يو تو. و قهر برادرانش افتاد ادهايفر اديبعد به  و

 !يكردن يراض چه

 :و گفت ديكش ينفس راحت فرنوش

 .فرودگاه اديمونه فرهاد كه فكر كنم م يم. كنميم يجا خداحافظ نيهم نايبا مامان ا. كنم يما امشب ساغت دو پرواز م. ممنون بازم

 :فرنوش ادامه داد. فرهاد بهار را منقلب كرد نام

 .يشيبعدا باهاش آشنا م...فرهاد داداشمه حاال. نبود بگم ادمي يراست يوا

 :دلش گفت يتو بهار

 .نجاميبخاطر داداشت من ا يخبر ندار بدبخت

 زديمخودش حرف  يداشت برا فرنوش
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و تو رو  اياتاق پو يول. ساختمون مال اوناس يقسمت غرب. خوب فرهاد سرش به كار خودشه يول يش تيكم اذ هيدونم ممكنه  يم

 .نشه نايكه سر و صدا مزاحم فرهاد ا ميگذاشت يقسمت شرق

 .از كار افتاد يلحظه ا يمغز بهار برا. بست يشده بود فرنوش چرا فرهاد را جمع م جيگ بهار

 .زنه ياز عروس خانواده نم يكس حرف چياصال از كجا كه زن نداشته؟ پس چرا ه. نكنه زن گرفته. كنهيم يبا فرهاد زندگ يك

 .شدم مونياالن بگم پش نيبهتره هم. تونم بمونم يمگه م. بكنم يچه غلط نجاياگه زن داشته باشه من ا. چكار كنم حاال

 .ديبه شانه اش خورد از جا پر يدست يوقت. شد فرنوش دوبار او را صدا زده استچنان در خودش فرو رفته بود كه متوجه ن بهار

 .حالت خوبه بهار

 .نگاه كرد و بعد به خودش آمد رهيفرنوش را خ يلحظه ا يبرا بهار

 .برم ديمن با... خوبم بله

 بهار جان؟ يخوب يمطمئن

 .بله خوبم...بله

 ؟يايم يشب چه ساعت پس

 ؟يچ يبرا شب؟

 .ميگفتم ما امشب پرواز دار بهار؟

 .رميگيمن تماس م...شب...بله

 ينخورد مييدونه چا هيهنوز  نيبش يبر يخوا يم هويچرا  حاال

 .برم ديدارم با يكار هياومد  ادمي نه

 يهر جور راحت زميعز باشه

 .بهار را نگاه كرد يبا حالت مشكوك يرا گفت ول نيا فرنوش

 .انداخت رونيكرد و خودش را از خانه ب يخداحافظ ياعتماد يبا خانم و آقا يچطور ديخراب بود كه نفهم نقدريبهار ا حال

 كرد شيرا برده بود صدا نشيكه ماش يرفت كه مرد يجور به طرف در م نيداشت هم. آمده نيرفته بود كه با ماش ادشي
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و سردرگم به دست مرد نگاه كرد و پشت سرش به راه  جيبهار گ. طرفه و با دست پشت ساختمان را نشان داد نيا نتونيماش خانم

 .افتاد

 .از مرد تشكر كند رفت نكهيرا روشن كرد و بدون ا نيماش. كند يذهنش حالج يرا تو عيتوانست واق ينم

 .تمام قلبش فشرده شد. نديآن خانه بب ياز امكان آنچه ممكن بود تو بعد

به اون سن ممكنه زن  يفكر نكردم مرد چياصال ه. بچه گانه دل بستم يايچطور به رو. چقدر احمقم من. داره آره زن داره زن

 .داره شتريسال هم ب يمعلومه از س. داشته باشه

 :بدهد گفت يبه خودش دلدار نكهيا يبرا يول

 .كنهيم يبا اون زندگ يك. نايزد؟ پس چرا فرنوش گفت فرهاد ا يحرف يكجا معلوم اصال كس از

دكمه . اشكش تمام شد يوقت. كرده هيچقدر گر دينفهم. زد هيگر ريپارك كرد و ز يرا كنار نيماش اوردينتوانست طاقت ب گريد

به  يوقت. ديچرخ يم ابانيخ يحال تو يخسته و ب. خوب نبود اديحالش ز. به راه افتاد ابانيخ يهدف تو يپخش دستگاه را زد و ب

 .خودش آمد شب شده بود

 بود؟ اصال كجا بود؟ دهيچرخ ابانيخ يچند بود؟ چقدر تو ساعت

به فرنوش  ديافتاد كه با ادشيناگهان . نصفه شب بود كي كيساعت نزد. ساعت شوكه شد دنياز د. به ساعتش انداخت ينگاه

 .زديزنگ م

دوازده تماس . كرد دايپ فشيك يرا از تو لشيموبا.كرد داشيعقب پ يصندل يرو. گشت فشيبه دنبال ك. بدتر نياز ا يبدقول يوا

 .پاسخ همش هم از فرنوش يب

 .ستيدور ن ياعتماد يهم از خانه آقا اديز ديها نگاه كرد و فهم ابانيبه اطراف انداخت تا بفهمد كجاست به تابلو نام خ ينگاه

 .فكر باز قلبش فشرده شد نياگه فرهاد زن داشته باشه و با ا يبرم حت ديتونم نرم حاال كه قول دادم با ينم

 .باالخره زنگ زد ينه ول ايداشت زنگ را بزند  ديترد. توقف كرد يبود كه بهار مقابل خانه اعتماد ميو ن كيحدود  ساعت

 .او آمد نيدوان دوان به طرف ماش يمرد. داخل رفت نيبهار با ماش. تا در باز شد ديطول كش هيثان كيفقط  ديشا

 ن؟يكرد ريخانم چقدر د سالم
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 .امد شيمشكل پ هيام  شرمنده

 .كنهيهنوزم تو خواب هق هق م. خوابش برد. كرد هياز بس گر بچه

نگاهش . ختيچشم بهار كه به فرهاد افتاد دلش فرو ر. ديبار ياز چهره همشان م يبودند و كالفگ داريهمه ب. شد ادهيبا عجله پ بهار

 .ديرا دز

 . و شرمنده سالم كرد. باشه ادتياون زن داره  بهار

 :هوا گفت ياز او دعوت كه ناگهان فرهاد ب يهمانجا منتظر مانده بود تا كس بهار

 .عجب چه

 بلند گفت يشد و خانم اعتماد خكوبيم بهار

 !فرهاد

 :به بهار نگاه كرد و رو به مادرش گفت نيخشمگ فرهاد

 .مامان جان سين ياول كار نشونه خوب نياز هم يبدقول

 را بلند تر كرد شيصدا ياعتماد خانم

 .بس كن فرهاد گفتم

 بدون توجه به حرف مادرش پر مدعا گفت يول فرهاد

 .نيزن يحرف و م نياسترس برا الهام سمه چرا ا نيدون يكه م شما

داشت  يسع شيگلو يسوزناك تو يزيچ. تا ته قلبش سوخته بود. شده بود ريتحق. شد دينام الهام مثل گچ سف نيديبهار با شن رنگ

 و گفت ديكوب نيزم يرا رو شيعصا يكس به بهارتوجه نداشت خانم اعتماد چيه. خفه اش كند

 .باهاش صحبت كند نجوريا يتو اجازه ندار. ستنيالهام ن طيشرا انيجان اصال در جر بهار

 ...يول

 !دكتر يخوام آقا يعذر م من

 .دلش سوخته بود و مغزش به تكاپو افتاده بود. سوخت يكه از درون م يبود كه با غرور جواب فرهاد را داده بود در حال بهار
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 .ها رفته بود يجلد عروس ساالر يبهار دوباره تو. و فرهاد هر دو متعجب به بهار نگاه كردند ياعتماد خانم

 يم دياگر دروغ هم بود با يحت گشتيم يذهنش دنبال حرف يتو. شاندبن شيپسرك خودخواه را سر جا نيتا ا گفتيم يزيچ ديبا

 .داشته باشد يبرخورد نيبا او چن دهيبه اصطالح دكتر از راه نرس نيگفت تا نگذارد ا

 :گفت يرو به خانم اعتماد و

منم  نيهم يبرا. مارستانيبرادرم زنگ زد گفت پسرش از پله افتاده بردنش ب يول رميداشتم تماس بگ ميساعت ده تصم حدود

 .شد ريرفتم اونجا و متاسفانه د

 .انداختيباز خودش را از تك و تا ن يول. شده بود نياز رفتارش شرم گ يانگار كم. به فرهاد انداخت ينگاه مين بهار

 .نيايم ريد نيبگ رنيتماس بگ نيتونست يم

 .رن يآدم م اديآدما از  هيافته بق يم ياتفاق هيآدم  رانيعز يبرا يوقت متاسفانه

 يبهار. بود دهياست به بهار توپ زيعز يليفرهاد خ يزد كه به خاطر الهام كه معلوم بود برا يم هيحرف هم به فرهاد كنا نيبا ا بهار

 .بود دهيكه اصال تا بحال ند

ز طرف فرهاد ا. حرفش ديتائ يشد برا يلياش سرخ بود دل يطوالن هيچشمانش كه بخاطر گر. به طرف بهار رفت ياعتماد خانم

 .اتاقتو نشونت بدم ميبر ايب. خوام دخترم يعذر م

 .ستمين ريكنم من از شما دلگ يم خواهش

 .كند ياو عذر خواه يبه جا ديكرد تا باز هم به فرهاد بفهماند مادرش نبا يشتريب ديكلمه شما از عمد تاك يرو و

 كجاست؟ لتيوسا

 فكر كرد هيثان كيفقط  بهار

 .ارميرم م يفردا م اوردميهمراهم ن يزيچ.نجاياومدم ا ميمستق مارستانياز ب من

 حال بچه برادرت چطوره؟ حاال

 .گچ گرفتن. دستش فقط شكسته خوبه

 يكرد هيبراش گر نقدريكه ا يدوستش دار يليخ حتما
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 :با لبخند گفت يول. جا خورد يحرف خانم اعتماد نياز ا بهار

 .ر عمه بشمبا نياول يكوچولو باعث شد برا نيهم. بله

 ختيلحظه نگاهشان به هم برخورد كرد كه دل بهار فرو ر كي. شد قيبار به چشمان بهار دق نياول يحرف برا نيا دنيبا شن فرهاد

 .ديو زودتر از فرهاد نگاهش را دزد

شدند  ديپله ها ناپد يكه در باال يتا زمان. كرد تيساختمان هدا يدست پشت كمر بهار گذاشت و او را به طرف شرق ياعتماد خانم

 .فرهاد بهار را با نگاهش دنبال كرد

 .بهار را به اتاق دعوت كرد يبا مهربان يخانم اعتماد. بود ايبه اتاق پو دهيبهار در نظر گرفته بودند كه چسب يبرا ييبايز اتاق

. مهمان تا اتاقش يهمراه. كرد ينم يكار نياش هم چن يفرد زندگ نيتر زيعز يبرا يبانو هرگز حت. از رفتار او متعجب بود بهار

 .برد يم يپ شترياو ب يروح طيمثل بانو است حاال كم كم به شرا يكيهم  يخانم اعتماد كرديبهار كه در ابتدا فكر م

 :چراغ را روشن كرد و گفت ياعتماد خانم

نگاه خانم . تخت نشست يو رواتاق چرخاند  يبهار نگاهش را تو. كنار در نشست يصندل يو خودش رو. زمياز اتاقت عز نميا

 بهار ناگهان گفت. بود نيباز هم مثل عصر غمگ ياعتماد

 .رفت يحتما فرنوش جان با دل نگران ديافتيكه باعث شدم به زحمت ب ديببخش

 :زد و گفت يلبخند ياعتماد خانم

 .ميبود نجايما كه ا يامد يبعدم اگه نم. يايدونست باالخره م يم. زميعز نه

 :و گفت ديكش يآه بعد

 .اونم دلش خونه. فرهاد دلخور نباش از

را به حرف  يخانم اعتماد نكهيا يبرا. ستيوقتش شده بود كه او بفهمد الهام ك يعني. نام فرهاد زنگ زد دنيبهار با شن گوش

 وادارد گفت

 هست؟ يحاال مشكلشون چ....نيتو خونه دار ضيدونستم مر يمن نم ديببخش

 انداخت و گفت يو به بهار نگاه ديباز هم آه كش ياعتماد خانم
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 يخوام شب اول ورودت دلخور و ناراحت بخواب ينم

 به سرعت گفت. طاقت نداشت گريكه د بهار

 .كنم تيخونه رعا نيا يرو تو يچه مسائل ديخوام بدونم با يم. كنم ينه خواهش م نه

 .يبدون يحق دار يگيم راست

 حائل كرده بود گفت شيعصا يكه دو دستش را رو يبعد در حال و

كه  ديسال نكش كيبه . بود و سال اول يپرستار يها يالهام از ورود. بود كه با الهام آشنا شد يسال پنجم پزشك يدانشجو فرهاد

دو سال از ازدواجشون گذشته بود كه الهام باردار . زنش يحاضره جونش رو هم بده برا. الهامه ونهيفرهاد د. با هم ازدواج كردن

 شد

رود پس  يكرد هر لحظه از حال م يحال بهار بدتر بود احساس م. را گرفته بود شيمكث كرد انگار بغض گلو ياعتماد مخان

 .درست حدس زده بود كه فرهاد زن داشت

 :ادامه داد يخانم اعتماد. ردياش نگ هيرا در دستش فرو كرده بود تا گر انگشتانش

 ديداره و با ياونجا بود كه دكترا گفتن الهام مشكل قلب. ديكش مارستانيبد كارش به ب يليخ. سه ماهه بود كه حال الهام بد شد بچه

فرهاد  يول. خواد بچه رو نگه داره يگفت م يكرد و م يالهام قبول نم. شد يشده بود باورش نم ونهيفرهاد د. بچه رو بندازه

 .ميدوباره بچه دار ش ميتون يم يكن لقلبتو عم ينگذاشت گفت وقت

در . ديافسرده و نا ام. رو به اون رو نيبچه سقط شد و الهام از ا. بچه دار بشه ديدكتر گفته بود الهام هرگز نبا. گفت يروغ مد يول

 .عرض سه سال دو بار قلبش و عمل كرد

 .مورد عالقه اش كه مغز و اعصاب بود عوض كرد و رفت قلب خوند يفقط بخاطر الهام رشته تخصص فرهاد

 چياز اون موقع تا حاال ه يول. بشه ونديحتما پ ديمشخص شد كه با شيسال پ كي نكهيتا ا. نشد كه بدتر هم شدالهام بهتر  حال

 يبرا يكه حاملگ ديفهم ياز وقت. بچه رو تو دلش دفن كرده يآروز. شهيشمع آب م نيفرهاد بچه ام داره ع. نشده دايپ يمورد

 ...مبا الها گهيالهام خطر مرگ داره د

. كند يم هيكه گر يدانست برا ينم. ديچك يبهار هم ناخودآگاه م ياشكها.سكوت كرد و قطره اشكش را گرفت ياعتماد خانم
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بخاطر الهام كه . او را رها كرده بود افتديب ريممكن بود بچه دار شدنش با تاخ نكهيا يتنها برا يمشكل چيخودش كه آرش بدون ه

 .تر هم شده بود زياال در چشم بهار عزح كهبخاطر فرهاد  ايداشت  يسرنوشت نيچن

 .به بهار نگاه كرد ياعتماد خانم

 .يدار يمعلوم بود دل مهربون. يشيمنو ببخش گفتم ناراحت م ايخدا.زميعز

 .شانه اش گذاشت يبه طرف بهار رفت و سر او را رو و

. خورده بود يطور باز نيكند چون خودش هم يالهام باز يتوانست با زندگ ياو نم. شب را بهار به فكر كردن گذرانده بود تمام

 .كند يدست دراز يگرياو حق نداشت به حق زن د. هنوز زن فرهاد بود يبود و ناتوان ول ضيهرچند الهام مر

كند به خودش اجازه ندهد كه  يم يخانه زندگ نيكه در ا يدر دلش نگه دارد و تازمان يگرفت عشق فرهاد را مثل راز ميتصم پس

 . دست از پا خطا كند

 .و به او زل زده ستادهيو چشمان خواب آلود كنار تختش ا دهيژول يكه با موها ديرا د ايپو. كه باز كرد چشم

 .نميبب ايخوشكل خاله ب سالم

 .رديرا در آغوش بگ ايدستش را دراز كرد تا پو و

 يبه رشته ا يدست. ديديو شال م يبار بود كه چهره بهار را بدون روسر نياول يبرا. ديتخت كنار بهار پر يخوشحال شد و رو ايپو

 :و گفت ديبهار كش ياز موها

 .نرمه موات

 .ديرا بوس ايو گونه پو ديخند بهار

با  ايبهار چنان آشفته شده بود كه پو يموها. رفتند يبه سر و كول هم باال م ييدوتا. و شروع كرد او را غلغلك دادن. توام نرمه لپ

 .به در خورد و در باز شد يتحت ولو شدند تقه ا يرو ييدوتا يوقت ديخند يآنها حساب دنيد

 .كنجكاو وارد اتاق شد يخندان و چشمان يبا لب ياعتماد خانم

 سالم

 از بهار سالم كرد تيهم به تبع ايپو
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 يمامان سالم

 .اديم نيخنده هاتون تا پائ يداص نيكن يچكار م. دلم يزايعز سالم

 .هم گره خورده بود يتو يصورتش را گرفته بود و كم يجلو شيموها دياز جا پر بهار

من . ديببخش يوا. چرخاند خودش هم به خنده افتاد نهيآ ينگاهش را تو يوقت. صحنه به خنده افتاد نيا دنيهم با د ياعتماد خانم

 .ستمين ياصال آدم شلخته ا

 گفت ديخند يكه م يدر حال ياعتماد خانم

 زميدونم عز يم

 گرفت گفت يكه انگشتش را گاز م يخطا كرده در حال دانديكه م طانيبچه ش كيبهار مثل  بعد

 م؟يسرو صدا كرد يليخ

 به راه پله انداخت و گفت ينگاه ياعتماد خانم

 ...يول.ه بودشد كتونيكرد اگه بخاطر حجاب تو نبود شر يم فيداشت ك يكه حساب روسيس

 شدن آره؟ يدكتر حتما دوباره شاك يول

 و گفت ديخند زير زير ياعتماد خانم

نداره  دهيفا ديد يكم به پله ها چشم غره رفت وقت هي. مارستانيخورد بره ب يداشت صبحانه م. رهيولش كن با خودشم درگ انو

 .رفت

 :لبش را گاز گرفت و گفت بهار

 اد؟ين شيپ يالهام خانم مشكل برا

 .رسه يصدا به اون طرف نم زمينه عز. شد نيدوباره غمگ يخانم اعتماد نگاه

 .تواند جمعشان كند يو با گل سرش تا آنجا كه م. را مرتب كند شيكرد با دست موها يو سع ديكش ينفس راحت بهار

 .ارميب لمويبرم خونه وسا ديبا من

 .ديبغل بهار پر يبلند شد و محكم تو. نگران شد يكم ايپو نگاه
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 .اميمنم م خاله

 :كرد و گفت يبه خانم اعتماد ينگاه بهار

 .اجازه بده يمامان اگه

 نگاه ملتمسش را به مادربزرگش دوخت ايپو

 برم؟ يمامان

 زم؟ينباشه عز مزاحمت

 .شده برا خودش ييآقا ايبابا پو نه

 .لبخند زد يبه دهان بهار چشم دوخته بود و از خوش ايپو

 .ميلباستو تنت كنم بر بدو

 بهار جان؟ يصبحانه چ پس

 به ساعت انداخت و با خودش گفت ينگاه

 گفت يو رو به خانم اعتماد. ساعته كه جمع شده مين قايصبحانه دق زيمثل بانو باشن االن م اگه

 .ننيبچ زيما م يبرا ديدوباره با نه

 با تعجب گفت ياعتماد خانم

 .نيهنوز جمع نكردن تا شما بر زويم يول

 ب گفتهم متعج بهار

 .شهيسرو م يصبحانه تا چه ساعت مگه

 :و گفت ديخند ياعتماد خانم

 .شهيجمع نم زيكه همه صبحانه بخورن م يتا زمان نجايا.رستورانه مگه

 :زد و گفت يپوزخند بهار

 .شديجمع م زيبعد م شديسرو م ميو ن 8تا  7خونه سابق من صبحانه از  يتو آخه
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 .كند يدر ذهن بهار تداع يخاطره خوب ديكه خانه سابق بهار هر جا كه بود نبا دياز كلمه خانه سابق و حالت بهار فهم ياعتماد خانم

 :صبح با نشاط آنها را خراب نكند گفت نكهيا يبرا

 .ظهر شد. نميبب ديپس پاش خوب

 برا نهار بگم درست كنن؟ نيدوست دار يچ

 گفت ديپر يم نيائباال و پ يتخت فنر يكه رو يدر حال ايپو

 يماكارون...يماكارون

 يماكارون گميبابا برا تو م باشه

 گفت ايبا همان نشاط پو بهار

 يماكارون منم

 :با خنده گفت ياعتماد خانم

 يبچه ها رو دوس دار يغذا توام

 .ديباال انداخت و خند يشانه ا بهار

 .شدند ريو بهار اماده از پله ها سراز ايساعت بعد پو مين

 .آمد ياز پشت روزنامه باال م پشيمشغول خواندن روزنامه و بود و دود پ ياعتماد يآقا

 .و بهار همزمان سالم كردند ايپو

 سالم

 انداخت و گفت يروزنامه به آنها نگاه ياز باال ياعتماد يآقا

 يرو سرتون اول صب نيترش خوب خونه روگذاشت طونيو خاله ش طونيبه نوه ش ريصبح بخ سالم

 خجالت زده جلو امد يكم بهار

 .ياعتماد يمزاحمتون شدم آقا يحساب

 يرسمش نباش نقدريا شهيم
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 زد و گفت يلبخد بهار

 .خان روشيس چشم

 نقدريهمه دوستام از نوه هاشون ا ميديفهم يپاشم نم يما صدا نجايآمد ا يبچه هر وقت م نيا. هيبعدم مزاحمت چ. بهتر شد نيا

 .شهيخونه دل آدم باز م نيتو ا چهيپ يخنده هاش م يحاال كه صدا. بچه اصال صدا نداشت نيكنن ا يم تيگله و شكا

 :خان گفت روسيو به او لبخند زد و رو به س ديكش ايبه سر پو يدست بهار

 .نياز نوه تون گله كن نيكنم كه شمام بر يم يبعد كار نيا از

 و گفت ديصدا خند يخان ب روسيس

 .نيكجا شال و كال كرد حاال

 نگذاشت بهار حرف بزند ايپو

 .مياريلباس ب. خونه اش ميريبا خاله بهار م ميدار

 و گفت ديصدا خند يخان باز هم همانطور ب روسيس

 .بگذره خوش

 .با اجازه پس

 .كه قبال در را باز كرده بود بوق زد يمرد يرا سوار كرد و برا ايپو

 سالم

 دخترم سالم

 .دونم يهنوز اسم شمارو نم من

 .خانم رمايخشا

 .ميكار دار يدست درد نكنه در مارو باز كن كه كل اريخشا آقا

 .چشم

مهم . نعمت بود نيكه كنار فرهاد بود خودش بهتر نيهم. ها لذت ببرد يبا خودش قرار گذاشته بود از بودنش در خانه اعتماد بهار
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 .بود يگريگرچه او متعلق به د ديكش يو در كنارش نفس م ديديبود كه او را م نيا

بودند كه نهار را با  ايخانم هم منتظر بهار و پو نيخان و همسرش نسر روسيس. نهار بود زيم دنيخدمتكار خانه مشغول چ گلناز

 .آنها صرف كنند

 .و بلند سالم كردند. وارد شدند ايچمدان به دست با اتفاق پو بهار

 .ميما اومد سالم

 :و گفتزد  يچهره بشاش بهار لبخند دنيخان با د روسيس

 .مينهار و تنها بخور ديگفتم امروزم با شدميم ديداشتم ناام. نيآمد خوش

 :دينگاه به دور و بر انداخت و آرام پرس. بود دهيد اطيح يفرهاد را تو نيخان تعجب كرد چون ماش روسيحرف س نياز ا بهار

 ستن؟يدكتر خونه ن مگه

 وگفت ديخان خند روسيس

 ؟يزنيآروم حرف م نقدريازت گرفته كه ا يخوب زهر چشم نكهيا مثل

 و گفت ديخند يركيز ريز بهار

 .دارن يترسناك يواقعا چشما. كردم يسكته م. به من زل زده بود داشتم شبيبه خدا اونجور كه د آره

 .اش را صاف كرد نهياز پشت سر بهار س يكه كس دنديخند يخان و بهار داشتند م روسيس

 :خان گفت روسيكرد نخندد رو به س يم يكه سغ يحال زده در يچه گند ديفهم بهار

 االن پشت سر منه درسته؟ دكتر

 .خنده زد ريو بلند ز رديخودش را بگ ينتوانست جلو گريخان د روسيس

 .چمدانش را برداشت و با عجله به طرف اتاقش رفت اندازديب يبه پشت سرش نگاه نكهيبدون ا بهار

 انداخت ينگاه ميبه فرار بهار نگاه كرد و به پدرش كه از خنده كبود شده بود ن نهيدست به س فرهاد

خواد آرومش  يو م يكيخودش  نيرو آروم كنه ا ايكه پو نيآورد يشترير 10زلزله  هيآرزوتون بر آورده شد  نيچرا نخند بله

 .كنه
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 .طلب كار باال رفت يا افهيبا ق و

 به طرف اتاقش رفت ريو دلگ ديفرهاد را شن يپله مانده بود حرفها يكه باال بهار

 چرا با من مشكل داره؟ نيا

 .در زد و وارد اتاقش شد ايتختش كه گذاشت پو يرا رو چمدانش

 .نهار بخور ايگف ب آقاجون

 .نگاه كرد شيبايرا در آغوش گرفت و به چشمان ز ايپو بهار

 .خوش بود نيمن دلم به هم دادينگاهشو به من م نيكم از ا هي تميدائ كاش

 .ديرا بوس ايپو يچشمها يرو و

 .آورد رونيدست لباس از ان ب كيرا باز كرد و  چمدانش

را هم سرش  دشيرا خوب جمع كرد و شال سف شيموها.دياش پوش يآب نيرا با ج يآب يمردانه چهار خانه سورمه ا راهنيپ

 .رفت نيپائ ايانداخت و با پو

 خان گفت روسيبهار به هر دو لبخند زد و به س. بودند ايمنتظر بهار و پو زيخان پشت م روسيخانم و س نينسر

 زدم نه؟ گند

حرف بهار تكان  ديدر نشانه تائ يسر. كرد دنيصدا شروع به خند يآنچه اتفاق افتاده بود دوباره ب يآور اديخان كه با  روسيس

 .داد

 :خانم هم با لبخند گفت نينسر

 يگفت چكار كرد روسيس

 .دياو هم خند و

 :خانم به او گفت نينسر. غذا را آورد گلناز

 ؟يالهام و فرهادو برد يغذا

 .برم يخانم االن م نه
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 :بهار از جا بلند شد و گفت يناگهان ميتصم كي در

 .برم يمن م نيبد

 خانم گفت نينسر

 .بره يگلناز م زميعز نه

 .فرصت بود نيبهتر نيو ا نديگشت تا الهام را بب يدنباله بهانه م بهار

 .كنم بابت اتفاق صبح يدكتر معذرت خواه يخوام از آقا يم نه

 .هيچه حرف نيا دخترم

 .ندارم شياز دستم ناراحته آسا يمن اگه احساس كنم كس نيخانم باور كن نينسر

 .حرف را هم از ته دل زد نيا البته

 .تكان داد ديبه همسرش كرد كه سرش را به نشانه تائ ينگاه نينسر

 خانم بلند گفت نينسر. ساختمان رفت يبار به طرف غرب نياول يغذا را ازگلناز گرفت و برا ينيس بهار

 .چپ در دوم سمت

 .به در زد يو ضربه ا ستاديبهار پشت در ا. سكوت همه جا را گرفته بود. تكان داد و از پله ها باال رفت يسر بهار

 فرهاد كه گفت يصدا

 ...و در را باز كرد ديكش قيعمچند نفس . ديتو گلناز را شن ايب

 هيبه حالت نشسته به تاج تخت تك شدكهيم دهيساله د يس بايتقر يتخت دختر يرو. ديروشن را كاو مهياتاق ن يبا كنجكاو نگاهش

 .داده بود

 :گفت و ديبهار از جا پر دنيبود با د دهيتخت دراز كش يفرهاد كه كنار الهام رو. كرد يهم با تعجب بهار را تماشا م او

 گلناز كجاست؟ پس

هم  يليصورتش خ بيگرچه ترك. بود بايو مخمور الهام واقعا ز اهيزد چشمان س يبدون توجه به حرف فرهاد به الهام لبخند بهار

 .ديد شديرا م زيته نگاهش همه چ. داشت يرينظ يچشمان واقعا ب يخارق العاده نبود ول



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٩١

 يافسردگ. يدينا ام. غصه. درد

 .خالتون خوبه. خانم دكتر سالم

 مثل زمزمه گفت يآرام يكرد با صدا يبهار را نگاه م يكه هنوز با كنجكاو الهام

 ؟ييسر و صدا راه انداخته تو نقدريكه ا يپس بهار خانم. ممنون

 .اد ينم نجايخانم كه گفتن صدا از اون طرف ساختمان ا نينسر يوا

 :زد و گفت ينيلبخند غمگ الهام

 .شم ينم تيكرده وگر نه من اصال اذ شلوغش فرهاد

 گفت يبلند تر يبا صدا كشديالهام م يماريبحث دارد به ب ديكه د فرهاد

 گلناز كجاست؟ دميپرس

 كه در دستش مانده بود گشت و گفت ينيس يبرا ييكرد به فرهاد نگاه نكند دنبال جا يم يكه سع يدر حال بهار

 ارمشيخانم اجازه گرفتم خودم ب نيمن از نسر يامد ول يداشت م گلناز

 دنباله حرفش را رها كرد و گفت و

 كجا بذارم؟ نويا

 .را از دستش گرفت ينيبهار زل زده بود س يچشمها يكه تو يبا حرص بلند شد و در حال فرهاد

 .غذا بود ينيبهار اما به س نگاه

 .هم صبح هم ظهر عذر بخوام شبيهم بابت د اميب خواستم

 كنار تخت گذاشت و گفت يعسل يورا ر ينيس فرهاد

 .يرو هم جا ننداخت يوعده ا چيه يسه تا عذر خواه يروزه امد كي خوبه

 .يعذر خواه كيهر كدام  يبوده برا نجايسه وعده ا. گفتيراست م. از لحن حرف زدن فرهاد خنده اش گرفته بود بهار

 كرد و گفت دايخنده الهام جرات پ دنيبهار باد. او هم خنده اش گرفته بود. به الهام انداخت يرا دزدك نگاهش

 .يبخش يالهام جان منو كه م خوب
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 :ديجواب بهار پرس يبه جا يول الهام

 سالته بهار؟ چند

 .اماده نكرده بود يسوال نيچن ياصال خودش را برا. بند آمد يلحظه ا يبهار برا زبان

 پنهان كرد و گفت يبهار اضطرابش را پشت خنده ا. جب به الهام نگاه كردهم متع فرهاد

 در آوردم نه؟ يبچه باز يليخ

 با لبخند گفت. ديكاو يو نگاه كنجكاوش درون بهار را م ديدرخش يالهام حاال م يچشمها

 .نه

 باال انداخت و گفت يهم شانه ا بهار

 .و سه سالم بشه ستينمونده ب يزيچ

 .بازم لبخند زد الهام

 .بهار و الهام در رفت و برگشت بود نيفرهاد ب نگاه

 .زن بود و عاشق شوهرش ممكن بود راز بهار لو برود كيشود باالخره او هم  ينگاه جستجو گر الهام آب م رياحساس كرد ز بهار

 و گفت ديرا به كوب شيدستها

 .كرد هم مال شما خيهم نهار من . برم گهيمن د خوب

 گفت شيبايتش را به طرف الهام دراز كرد وبا همان لبخند زدس بعد

 .خوشحال شدم دنتونيد از

 دست سردش را در دستان گرم بهار گذاشت و گفت الهام

 .تنهام يليمن روزا خ. يبه منم بزن يسر يوقت داشت شميم خوشحال

 يخواست تنها باشد حاال داشت از كس يم كه همشه دلش نيالهام افسرده غمگ. بزند رونيبود از حدقه ب كيفرهاد نزد چشمان

 .ديايب دنشيكرد كه به د يخواهش م

 .بدون توجه به فرهاد كه همچنان شوك زده بود اتاق را ترك كرد بهار
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 زمزمه كرد الهام

 !بچه ها معصوم نيع. خوشكل بود فرهاد چقدر

 .بخورد اياش را با پو يرفت تا ماكارون يم نيخندان به طبقه پائ يچون در را بسته بود و با لب دينشن بهار

 .شده بودند رهيهر دو به بهار خ. خان مواجه شد روسيخانم و س نيشد با نگاه نگران نسر رياز پله ها سراز يوقت

 :متعجب گفت بهار

 شده؟ يزيچ

 :گفت يخانم با نگران نينسر

 بت نگفت؟ يزيچ فرهاد

 :انداخت گفت يم يكه پشت سرش را نگاه يحال نشست و در ايو مقابل پو ديكش رونيب يصندل بهار

 دهيسف تيوضع. نه

 و گفت ديبهار هم خند. حركت بهار به خنده افتاد نيخان از ا روسيس

 .باشه سادهيصبح پشت سرم وا نيع هويكنم گفتم دوباره  چكار

 ؟يچكار كرد خوب

 :چرخاند گفت يآنها م يكه چنگالش را تو يكرد و در حال يبشقابش را پر از ماكارون بهار

 يليبه الهامم گفته من خ هياز دست من كفر يليفكر كنم خ. يشد كه گلناز كجاست منم گفتم اومدم عذر خواه يدكتر شاك يچيه

 .خدا به دادم برسه. كنم يسر و صدا م

سر بهار نگاه كرد پشت  يياش را صاف كرد و به جا نهيخان س روسيدهانش چپاند كه س يرا تو يبعد چنگال پر شده از ماكارون و

 :و گفت

 .پسرم يخواست يم يزيچ

نتوانست  گريخان د روسيرا فرو دهد كه س دهيداشت لقمه درست نجو يگرد شده سع يباز ماند و با چشمان دنيبهار از جو فك

 .خنده زد ريخودش را كنترل كند و ز
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 .داد نيمانده بود پائ شيگلو يو به زور لقمه اش كه تو ختيخودش ر يآب برا وانيل كيبه پشت سرش انداخت و  ينگاه بهار

 نينداز يمنو دست م گهيد. خان روسيدرد نكنه س دستتون

 تكان داد و گفت يخانم سر نينسر. خودش هم خنده اش گرفت و

 .نكرده يفرق چيكه سر به سرش بذاره واال ه ستين ياالن كس. بود ييآدم شوخ و پر سر و صدا شياز همون جوون روسيس نيا

 :كرد به خودش اشاره كرد وگفت يبار دومم داشت چنگالش را پر م يكه برا يدر حال بهار

 .شده دايپ يكيهم كه  حاال

 ياديمقدار ز. ديكش يها را دانه دانه هورت م يتمام مدت به آنها زل زده بود و ماكارون ايپو. كرد ديخانم هم لبخند زد و تائ رنينس

 .چرب بود يدور بشقابش پخش شده بود و دستها و دور دهانش حساب شياز غذا

 خانم گفت نينسر

 .اديالف هرز بار م نيداره ع. داده  اديبچه اش  نيبه ا يدونم فرنوش چ يمن نم. برنامه اس نيهم ميدار يوقت ماكارون هر

 انداخت و گفت ايبه پو ينگاه مهربان بهار

 .رهيگيم دايكم كم . آقاس يلينظر من كه خ به

 :مقدمه گفت يخان ب روسيس

 نگفت؟ يزيچ الهام

 .گفت روزا برم بش سر بزنم چرا

بتواند آن را به  نكهيقبل از ا يول ختياو ر يبرا يآب وانيخانم با عجله ل رنينس ديخان پر روسيس يحرف بهار لقمه به گلو نيا با

 .ديخان كوب روسيبه پشت س يو دو دست ستادياش ا يصندل يرو ايدست او بدهد پو

 .ديكوب يول كن نبود و محكم به پشت او م ايپو يخان بند آمد ول روسيواقعا سرفه س يكار را كرد كه لحظه ا نيمحكم ا نقدريا

 را گرفت و گفت ايبود خفه شود كه بهار بلند شد و پو كيشده بود واقعا نزد يخان كه حاال خنده و سرفه اش قاط روسيس

 .شد آقاجون خوب زميعز بسه

 انداخت و گفت ينگاه ايبه پو. ديكش يو نفس راحت ديسر كش كسرهيآب را  وانيخان ل روسيس
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 .از تو دهنم رونيبود ششامم بپره ب كينزد. داره ينيچه دست سنگ يوجب مين نگا

 :خان با خنده گفت روسيس. خان زل زده بود روسيتا نخندد به كمر س ديگز يكه لبش را م يدرحال بهار

 رون؟ياز جاش خون زده ب هيچ

 باال انداخت و گفت ييابرو بهار

 .قابل استفاده نباشه گهيلباس د نيكنم ا فكر

شده بود به  زيچرب و زرد رنگ بود و االن تم شيرا كه تا چند لحظه پ ايپو يخانم با تعجب به بهار نگاه كرد و بهار دستها روسيس

 .او نشان داد

 و گفت ديخان از جا پر روسيس

 ...بر يا

 .حرفش را نزند هيتا بق ديبعد لبش را گز و

 .خان انداخت روسيبه لباس س يرا دور زد نگاه زيخانم هم بلند شد و م نينسر

 شده؟؟ يچ

 .بودم دهيلباس منزل و تازه خر نيا

 .شهيخوب م شيشور ينداره م بيع

 وارد شد يخان از در شوخ روسيس

 خودم بشورمش يعني آها

 بشورمش؟ يپس از من توقع دار نه

 .آمد نيبه دست از پله پائ ينيكه فرهاد س داديبود و به مكالمه آنها با خنده گوش م ستادهيا بهار

 .بود ستادهيا يصندل يچرب رو يهم همچنان با دهان ايپو. خنده اش را جمع كرد و مكالمه آن دو نفر هم تمام شد بهار

لبش  يبه بهار كه هنوز لبخند رو ينگاه ميكه ن يجمع شده بودند انداخت و در حال زيطرف م كيبه انها كه  ينگاه متعجب فرهاد

 پدرش اشاره كرد و گفت راهنيانداخت به پ يمانده بود م
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 .نيدسمال سفره استفاده كرد يبه جا راهنتونياز پ بابا

 خان با خنده گفت روسيس

 .وروجك بپرس نيا از

 را بغل زد و گفت ايپو. نگاه فرهاد نباشد ريز اديز نكهيا يبرا بهار

 .دست و صورتت و بشورم ينكرد يليتا همه جا رو چرب و چ ميبر بدو

 .شديم يرابطه خوب بهار با بچه ها ته دلش جور دنيفرهاد از د. رفت يگريحرف د چيبدون ه و

همه شان  يبرا ايبهار به پو غيدر يمحبت ب نيو انداشت  ايتوجه نشان دادن به پو يبرا يكار دور و برش بود كه وقت نقدريا فرنوش

 .دل چسب بود

 خان گفت روسيگذاشت و خواست برگردد كه س زيم يرا رو ينيس فرهاد

 .ششيگفت الهام گفته بره پ بهار

 .فقط سر تكان داد فرهاد

 .خوبه يليكه خ نيا

 .ديشا. دونم ينم

 .شهيخوب معلومه افسرده م نهيرو نب يشوهرش و مستخدم كس ريباشه غ دهياتاق چپ هيكه صبح تاشب تو  يكس. ريسخت نگ اديز

 .باشه جانياز استرس و ه يخال ديدور و بر الهام با بابا

 و دلخور گفت يخان شاك روسيس

 .آد يما كه صدامونم در نم رزن؟يپ نيا ايمن  كنه؟يم جاديخونه استرس ا نيبراش تو ا يك

 .ديباال دو نگفت و كالفه از پله ها يزيچ فرهاد

او را تنها  يزمان كوتاه يكه خانه بود تنها برا يچون در طول مدت. منتظر شد تا فرهاد خانه را ترك كند بعد سراغ الهام برود بهار

 .گذاشت يم

 ياورژانس ماريكه ب يمطبش بود جز در مواقع يتو 8و عصر ها هم تا ساعت  مارستانيصبحا ب. گذراند ياوقاتش را با الهام م اغلب
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 .ماند يداشت در خانه م

 .او برود كه فرهاد خانه نباشد دنيبه د يداد زمان حيبهار ترج نيهم يبرا

 .ديزمزمه وار الهام را شند يصدا. به در ضربه زد آرام

 !نيبفرمائ

 :در تو فرستاد و گفت يكله اش را از ال بهار

 ن؟يخوا ينم مزاحم

 :الهام شكل گرفت يلبها يرو يكم رنگ لبخند

 يخوشحالم كرد زميتو عز ايب

 يراه رونيتازه ب يهوا يباز بود ول ياز پنجره ها كم يكي يگرچه ال. خفه بود ياتاق كم يهوا. وارد شد و در را بست يبه آرام بهار

 .ورود نداشت يبرا

 دلش گفت يبهار تو. روشن نبود يليكنار زده شده بود و اتاق هم خ هيها تا نم پرده

 .ضهيكه خودشم مر نيچه برسه به ا شهيم ضياتاق ادم سالم مر يتو

 دستش را دراز كرد و گفت الهام

 .نيبش نجايا ايب

 .بود نشست دهيفرهاد دراز كش روزيكه د ييتخت درست همانجا يبه طرف الهام رفت و كنارش رو بهار

 رو به الهام گفت. بهار گرم بود يبرا ياتاق كم يهوا

 آد؟ ينم نجايخبر ا يكه ب روسيس آقا

 .بارم به من سر نزنن كي ديدر هفته شا. زميعز نه

 :با تعجب گفت داشتيكه شالش را بر م يدر حال بهار

 ؟يجد

 تكان داد و گفت يسر الهام
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 .مهربونن يليواال اونا خ. فرهاد ريكمم تقص هيخودمه  ريكم تقص هي. به من محبت دارن يلياونا خ البته

 :مقدمه گفت يكه الهام ب. را باد داد تا خنك شود شيموها يشالش را كنار دستش گذاشت و كم بهار

 .كردم ياصال فكرشم نم. يدار ييچه موا. يخوشكل يليتو واقعا خ بهار

 :الهام لبخد زد و گفت يبه لحن صادقانه  بهار

 بگم؟ يزيچ هيحاال من . زميعز يدار لطف

 !بگو

 :الهام اشاره كرد و گفتبا انگشتش به چشمان  بهار

 .خواد نگاه ازش برداره يتوام انگار قوه جاذبه داره آدم دلش نم يچشما

 و گفت ديخند انهيموذ بعد

 .گهيد يچشما بدبخت كرد نيبا هم دكترم

 و گفت ديخند ياز سر خوش الهام

 .و بارها به خودشم گفتم نياونو دوس دارم ا شتريمطمئنم من ب يول. دونم ينم

و احساس عذاب  ديگذراند خجالت كش يفرهاد م اديرا با  شيالهام بفهمد او روزها و شب ها نكهياز ا. انداخت نيسرش را پائ بهار

 .را گرفت بانشيگر يوجدان سخت

 :خودش را راحت كند به خودش گفت نكهيا يبرا يول

 گهيد يچيه. نمشيباشم و بب ششيجا پ نيار همبذ. به رابطه الهام و فرهاد نزنه يلطمه ا چيعشق ه نيخورم ا يجون قسم م خدا

 .خوام يازت نم

 :چانه بهار گذاشت و سر او را باال آورد ريدستش را ز الهام

 .باره يم ياز نگاهت مهربون. بهار يخوب يليخ يتو

 :عوض كردن موضوع گفت يبرا يگفته بود ول شيرا برا زيخانم همه چ نينسر نكهيبا ا.حرف الهام شرمنده شد نياز ا بهار

 ؟يبا دكتر آشنا شد يكن چه جور فيبرام تعر خوب
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 :زد و گفت يگذشته برق اديالهام از  چشمان

 .يفرهاد ترم پنجم پزشك. بودم يمن تازه ترم اول پرستار. ييدانشجو زمان

 يقيعم يدوست. از اتاق او خارج شدبهار  يوقت. را كنار هم گذراندند يبهار و الهام ساعت. كرد فيو شروع به تعر ديكش يآه بعد

 .شكل گرفته بود نشانيب

 :و گفت ديلبخند زنان گونه الهام را بوس بهار

 .همش رو سرت خرابم گهيبه بعد د نياز ا يدار ريخودت تقص نيبب

 ...يول رهيگيبه خدا دل منم م. شميم خوشحال

 و بهار گفت ديكش يآه الهام

 ؟يديفهم يزنيسه بارم قهقه م يلبخند روز هي قهيممنوع غصه خوردن ممنوع هر دق دنيبه بعد آه كش نياز ا نميكن بب صبر

 .ديخند الهام

 :را آرام كرد و گفت شيبعد صدا. كنم يخودم خوبت م. بود يشروع خوب نيآفر

 .كنم يخوب م دكتر فرهاد گوش نده خودم حالتو نيبه حرف ا اديز. ايدوره زمونه فقط بلدن آدما رو بفرستن اون دن نيا دكترا

و در  ديبهار باز هم گونه او را بوس.  ديخند شتريحركت بهار ب نيالهام از ا. به دور وبرش نگاه كرد يبا حالت وحشت زده ا بعد

 .از اتاق خارج شد ديپوش يكه شالش را م يحال

 .باال رفته نگاهش كرد ييبهار هول و دست پاچه سالم كرد و فرهاد با ابرو. فرهاد شد نهيبه س نهيرا كه بست س در

 .رنگ به رنگ شد بهار

 .بودم به الهام خانم سر بزنم اومده

 .نميب يم بله

 بااجازه

 .گربه چاالك از كنار دست فرهاد فرار كرد كيبه سرعت  و

اق الهام را باز انداخت در ات يباال م يكه شانه ا يرا گفت و در حال نيفرهاد ا. كنهيفرار م نهيب يدختر چشه؟ چرا هر وقت منو م نيا
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 .كرد

 .الهام مانده بود تعجب كرد يلبها يكه رو يلبخند از

 سالم

 .يخسته نباش. سالم

 .يبهتر. زميعز ممنون

 .يليخ

 .بود دهيقبل بوس يرا كه بهار لحظه ا ييدرست همانجا ديكنار تخت گذاشت و گونه الهام را بوس زيم يو كتش را رو فشيك فرهاد

 يرو شكر امروز سرحال تر خدا

 :لبخند زد و گفت الهام

 .هيدخترماه يليبخاطر بهاره خ همش

 .به سمت كمد رفت تا لباس منزلش را بر دارد فرهاد

 .نگه داره برا خونواده اش خدا

 .باز كرد يكي يكيرا  راهنشيپ يدسته مبل گذاشت و دكمه ها يمنزلش را رو لباس

 .كرد يه مبا لذت تمام فرهاد را نگا الهام

 !فرهاد

 هوم؟

 ...گميم

 .شد رهيكه چشمانش را تنگ كرده بود به الهام خ يگرفت و در حال راهنشيپ ينگاهش را از دكمه ها فرهاد

 ه؟يچ

 !يچيه

 .كه نشد حرف يچيه
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 .گم يلباستو عوض كن بت م حاال

 .كنار الهام نشست شيلباس و شستن دست ها ضيبعد از تعو فرهاد

 .ما چطوره حال خانم خوشكل خوب

 :داد و گفت هيبه شانه فرهاد تك الهام

 .شهيكه آدم به چهره اش نگا كنه دلش وا م نيهم. گذشت يوقت چه جور دميبود نفهم نجايبهار ا يوقت

 .كرد همچنان ساكت ماند يكه دست او را نوازش م يفرهاد در حال. انداخت يبه فرهاد نگاه يچشم ريز و

 

 نيداد با ا حيترج. بود با فرهاد داشته باشد سرخ شده بود كيكه نزد ياز برخورد شيگونه ها. امد نيسرخوش از پله پائ بهار

 .تاب دو نفره نشست يرفت و رو اطيرو به رو نشود به سمت ح يحالت با كس

 :لب گفت ريكرد ز يچهر فرهاد را در ذهنش تداع ريدوباره تصو. داد يكه خودش را تاب م يحال در

 .شمنو ببخ الهام

 !يباز يايم خاله

 .بود ستادهيا شيبغل روبرو ريز يبا توپ ايپو. ديكش رونيب نشيرياو را از تصورات ش ايپو يصدا

 االن؟

 .اهوم

 .يباز مير ياالن كه وقت نهاره بعد از ظهر م خوب

 .كنم يخوام باز يمن االن م يول

 .نهار باشه مير يكوچولو بعد م قهيفقط چند دق باشه

 باشه

 بزن قدش پس

 بغل كش رفت و گفت ريرا از ز ايبعد هم توپ پو. ديمحكم كف دستش كوب ايدستش را جلو بردو پو و



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٢

 .ايدنبالم ب بدو

 پيكه پ يبود و در حال ستادهيا وانيا يخان تو روسيس. رفت يتا داخل خانه م شانيسر و صدا. ديزنان دنبال بهار دو اديفر ايپو

 .كرد يآنها را نگاه م يبا سرخوش ديكش يم

 و گفت ديبه طرف انها دو اندازديكه ممكن بود فرهاد به راه ب ييگلناز از ترس دعوا. كرد يآنها را نگاه م يهم با لذت باز اريخشا

 .كنن يم يسر من خال انيبهار تو رو خدا االن دكتر م خانم

 گل انداخته بود گفت يصورتش حساب اديكه بخاطر جنب و جوش ز بهار

 اون دكتر بد اخالقو ولش

 و گفت ديبهار هم گونه او را بوس. ديو خند ديلبش را گز گلناز

 .بوسه گذاشت و به دنبال بهار رفت يجا يگلناز دستش را رو. ديو دست او را هم كش يباز ايب. هم اخماتو باز كن حاال

 .يباز ايب اريخشا آقا

 .ديتكان داد و خند يسر مرد

 .قبوله. ايو گلناز شما و پو من

 .هم با انها همراه شد اريخشا

 كه به نفع شماست ينجوريا خانم

 .انياز پس دوتا خانم بر ب نيتون ينم نيمرد يشما ناسالمت. و به نفع شماست يچ يچ

 كرد و گفت ايبه پو ينگاه اريخشا

 ه؟يچ نظرت

 تكان داد و گفت يهم سر ايپو

 .ميكن يم سوسكشون

 .توانست درست تلفظ كند يسوسك را هم نم نيس يحت دنديخند ايبلند به حرف پو يبا صدا همه

 و گفت ديرا محكم بوس ايلپ پو بهار
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 .يگرفت ادي ياز ك گهيو د نيا

به  اقيبا اشت نيخان و نسر روسيس. گرم شده بود كه نهار هم فراموش شده بود نقدريشان ا يباز. كردند يهم شروع به باز بعد

 .دادنديم ينظر يداور ياز رو يكردند و گاه يآنها نگاه م يباز

 رفت و گفت اطيبه طرف ح. ستين يآنها تمام شدن يباز ديد يآشپز خانه وقت گالبتون

 .نيخور يپس نهار م يك. به خدا غذا از دهن افتاد خانم

 دوان دوان خودش را به گالبتون رساند و گفت بهار

 :گفت زديكه نفس نفس م يمن شد و در حال ريتقص. ديگالب خانم ببخش يوا

 .زيسر م نيامروز خودم مسئول نهارم حاال همه بفرمائ ونيو آقا خانما

 .عرق شده بود اعتراض كرد سيكه تمام تنش خ ايپو

 يباز...يباز...نه نهار

 .يو سرما نخورد يبدو بدو تو حموم تا نبست. وقت نهاره گهيد

 برد رو به گالبتون گفت يرا به سمت حمام م ايكه پو يدر حال بعد

 .نيديشما زحمتتون وكش. نطوريگلناز تو هم هم. اميتا من ب يزن ينم يزيخانم دست به چ گالب

 .و گلناز خوشحال سر تكان دادند گالب

 زيهنوز م يدو بود ول كيساعت نزد. رفت نيگرفت و به سرعت پائ يرا به سرعت حمام كرد و خودش هم دوش كوتاه ايپو بهار

 .نشده بود دهينهار چ

 .فرا خواند زيبعد همه را سر م ديچ ييبايرا به ز زيآشپزخانه رفت و غذا ها را گرم كرد و م يتو عيسر

 .بود كه به حرف آمد ينفر نيخان اول روسيس. شده بود نيهمه پر از تحس چشمان

 يچه كرد دخترم

 .دميمن فقط چ. دنيو گالب خانم كش يزحمت اصل. كار چيه. من

 .ارهيهست كه آدم و سر ذوق م ييزاياز چ يكيغذام  زيم يقشنگ
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 .اميدم و م يدكتر و الهام جون و م يآقا يمنم االن غذا نيبفرمائ

 اعتراض كرد و گفت گلناز

 .برم يمن خودم م نيخانم شما خسته شد نه

 .كار برو نهارتو بخور يگفتم امروز كار ب زميعز نه

منتظر بماند  نكهيبه در زد و بدون ا يضربه آرام. داشت و به طرف اتاق فرهاد و الهام رفترا كه اماده كرده بود بر ييغذا ينيس بعد

 و بلند گفت.خندان وارد شد يبا چهره ا

 .نهار اماده اس. سالم

 .هم تنش بود يسورمه ا يركاب كيالهام نشسته بود و  يروبه رو فرهاد

 بهار گفت دنيد با

 انداخت نيبهار شرمزده نگاهش را پائ. مبل چنگ زد يرا از رو راهنشيو پ يلعنت

 .نجايكجاست ا يفكر كرد. تو اتاق مردم يو اومد نيپائ يگاو سرت و انداخت يتو سرت بهار ا خاك

 گفت يگرفته ا يهمانجا خشكش زده بود كه الهام با صدا. بند آمده بود زبانش

 .از دستش خسته شد يريگ يرو نم ينيس چرا

 .را از دستش گرفت ينيبرداشت و س زيبه طرف بهار خ فرهاد

گفتن  يآدم در بزن و وقت نيع ييجا يتو اتاق يبر يخواست گهيتوام دفعه د. راشو بكشه بره ستيبلد ن فشويگلناز بگو اگه وظا به

 .بفرما برو تو

 ؟يديداد زد فهم و

 نيسرش را باال گرفت به چشمان خشمگ. نشود يكش جارتا اش ديلبش را گز يول. را گرفته بود شيبغض گلو دياز جا پر بهار

 شد و گفت رهيفرهاد خ

 .خوام يعذر م بله

 .كرد انداخت و از در خارج شد ينگاهش م دهيو رنگ پر نيغمگ يبه الهام كه با چهره ا ينگاه و
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 رفت و تنها گفت نيپله ها پائ از

 نيخورم شما بفرمائ ينهار نم من

 .افتاده مسببش فرهاد بوده يكه هر اتفاق دنديهمه فهم. نگاه همه پر از غم شد. به اتاقش رفت ميمستق و

 بشقاب رها كرد و گفت يقاشقش را تو يخان عصبان روسيس

 .بچه رو زهرش كرد نيا يخوش يجور چه

 .كردند يم يباز شانيخوردن اشتها نداشت و همه با غذا يبرا يكس گريد

 .آن وقت اشكش را رها كرد. وارد شد و در را بست يوقت. ش خودش را نگه داشتبه اتاق دنيتا رس بهار

فرهاد  نيچهره خشمگ. ديرس يگاه به گوش م يگاه و ب يو هق هقش مثل سكسكه ها. متكا خفه كرده بود ياش را تو هيگر يصدا

 .رفت يچشمش كنار نم يو نگاه غم زده الهام از جلو

شان هم به  يباز يمطمئن بود كه سر وصدا. ديرس يبه ذهنش نم يزيچ يكند ول هيگشت تا رفتار فرهاد را توج يم يليدل دنبال

 .دهياتاق الهام نرس

صحبت  نجوريبدون اجازه وارد اتاق شده بود؟ مگر بهار خدمتكارشان بود كه او به خودش اجازه داده بود با او ا نكهيا يبرا تنها

 .كند

 بود؟ نيفته و غمگالهام گر افهيق چرا

. سوخت يپوست اطراف چشمش م. در زدن چشمانش را باز كرد يبا صدا. و هق هق كرد تا خواب رفت ختياشك ر نقدريا

 .توانست تكانش بدهد يكرد كه نم يدرد م يسرش به حد

 :گرفته و خش دار بود شيصدا

 بله؟

 بهار جان حالت خوبه؟ نمينسر

. ستنديتوانست سر پا با ينم. را برگرداند شيرو. و آرام بازش كرد . به طرف در اتاق رفت تخت بلند شد و ياز رو يبه سخت بهار

 .كنار در گرفت و خودش را به تختش رساند يدستش را به صندل
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 :خانم ارام كنارش نشست و گفت نينسر. بود ختهيصورتش ر يتو شيبود و موها نيپائ سرش

 .دختر يخودت چكار كرد با

 .كند هيخواست گر يدلش نم گريد بهار

 .برم كه مزاحم شما نباشه يم ارميپو نياگه اجازه بد. امشب برم خونه خودمون نيديم اجازه

 .داد تيرضا ديچشمان به خون نشسته بهار را د يوقت يول. ديخانم ماند چه بگو نينسر

 .رفت نيبرداشت و پائ شيدو دست لباس اضافه هم برا يكي. را آماده كرد ايو پو ديلباس پوش بهار

از خانه  ييسر و صدا چيكرد و بدون ه يخانم خداحافظ نيبعد هم از نسر اورديب شيبرا يرا صدا كرد و خواست تامسكن گلناز

 .و رفت ديبهار بدون توجه به او راهش را كش. ديفرهاد رس. آمد رونيكه از در ب نشيماش. خارج شد

 .فرهاد سالم كرد. نشسته بودند يرائيپذ يپدر و مادرش هر دو تو. وارد خانه شد اليخ يب فرهاد

جوابش را داد و  يلب ريخانم هم ز نينسر. روزنامه اش را برداشت و به اتاقش رفت يحرف چيزد و بدون ه يخان پوزخند روسيس

 .كارش رفت ياو هم عصا زنان پ

 بود دهيالهام به پلو دراز كش. در اتاق الهام را باز كرد و وارد شد. دياز پله باال دو سردرگم به رفتار پدر و مادرش فكر كرد و فرهاد

 .خانم خانما سالم

فرهاد . كرد يجلو را نگاه م ميچشمان الهام مستق. الهام نشست يفرهاد نگران تخت را دور زد و روبه برو. اما جوابش را نداد الهام

 .چشمان الهام تكان داد يدستش را جلو

 !لهاما

 .به فرهاد نگاه هم نكرد يو حت ديبه پشت غلط الهام

 .كنار الهام نشست فرهاد

 !گهيبگو د يزيچ هي! الهام. مگه من چكار كردم ؟يخانم يقهر. خانم خوشكال. عشق فرهاد! جونم يال. خانم يال

 .الهام بغض داشت يصدا

 !رفت بهار
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 .نام بهار باز هم كالفه شد دنيبا شن فرهاد

 .مياز خانم بشنو ديزنم با يحرف م ميبا زنومنم دار يكه وقت. خواد ياز جون ما م يدختر چ نيا ايخدا

 دست الهام را گرفت و گفت بعد

 .باشه ايبه ماچه اومده بود مواظب پو. كه رفت رفت

 گونه اش كش آمد يالهام رو اشك

 .خواست بمونه يمنم دلم م يول

 يكنيم هيگر يزه باش آشنا شددختر بچه كه دو رو هيبه خاطر  يدار الهام

 .دوست دارم بمونه من

 اد؟ين گهيرفته د مگه

 ...نهيمنظورم ا نه

 .نفسش را فوت كرد فرهاد

 .اريدختره رو ن نياسم ا گهيد يول. رميم يمن م ريتو بگو فرهاد بم. نكن تمياذ. زميعز! الهامم

 .فرهاد كه تار شده بود نگاه كرد ريبه تصو الهام

 .يتو دوستم ندار فرهاد

 !باز شروع نكن الهام

 !يبه حرفم گوش بد يستيحاضر ن يحت

 .تا ته تهش رفتم يهمون ظهر كه گفت. خونم يتا تهش م خودم

. دو تامسكنم خورده. شده يكرده چشماش باز نم هيگفت بس كه گر يگلناز م. يدر اورد چارهيسر دختر ب تويدق دل نيهم يبرا

 .ادين گهيد ديبعدم رفته شا

 .داد يالهام گوش م يبا عذاب وجدان به حرفها فرهاد

 حرفمو بزنم؟ يذار يم حاال
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 !نه

 !فرهاد

 ؟يزجرم بد يخوا يم ؟يكن تمياذ يخوا يم. نه جوابم نهه الهام يول. فرهاد يتمام هست. عمر فرهاد. فرهاد جان

 .ديچك يجور م نيالهام هم ياشكها

 .يزجر خالص بش نيتا تو هم از ا. كنم روز آخر باشه يآروز م. شميروز كه از خواب بلند م هر

 فرهاد ناخودآگاه باال رفت يصدا

تاوان دل شكسته  ديكارو بكنم تو با نياگه ا. رونيخونه بندازم ب نياز ا رميدختره رو بگ نينكن خودم دست ا يبه خدا كار. الهام

 ؟يفهم يم يدخترو بد نيا

 .هام را در آغوش گرفتفرهاد سر ال. كرد يآرام هق هق م الهام

 .گهيبه حاطر من بس كن د. شهيبه خدا حالت بد م الهام

 .فرهاد يچقدر آرامش بخش بود صدا. ديفرهاد را با تمام وجود به درون كش يبو الهام

 باشه؟! حرفام فكر كن يرو پس

 .سكوت كرده بود فرهاد

 باشه؟ فرهاد

 گفت يراه م ياش شده بود بد و ب يزندگ يروال عاد ختنيدلش به بهار كه باعث به هم ر يتو فرهاد

 !يتو بگ يهر چ. زميعز باشه

 بهار با آن چهره جا خورد دنيسادات خانم از د. خسته و غم زده به خانه سادات خانم رفت بهار

 شده؟ يمادر چ بهار

 جواب گفت يزد و به جا يبند ميلبخند ن بهار

 .نيش ينم مهمون كوچولو براتون آوردم ناراحت كه هي

 و گفت ديخند ايپو دنيخانم با د سادات
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 .زميتو عز ايب. شميهم خوشحال م يليخ نه

 .را گرفت و وارد شد ايدست پو بهار

 .كن يخاله جون باز برو

 ديسادات خانم باز هم پرس. كوچكش مشغول شد نينشست و با ماش يگوشه ا.كرد يم يبيغر يكم ايپو

 ؟يبگ يخوا يشده مادر نم يچ

 .نمتونيبب اميگرفتم ب ميتصم.كم دلم تنگ شده بود هي. ستين يمهم زيچ

 .نگفت يزيچ يقانع نشده بود ول نكهيخانم با ا سادات

 ن؟يخورد شام

لباسش را عوض كند  نكهيبدون ا. بعد بلند شد و به اتاق خودش رفت. دميخر چيبراش ساندو رونيهم ب ايپو. خورم ينم يزيچ من

 .گرفت جهيفكر كرد كمتر نت شتريهر چه ب. كارش اشتباه بوده يو فكر كرد كجا ديدراز كش نيزم يرو

 .پهن كرد يرختخواب ايپو يشد و برا بلند

 .وقت خوابه ايجان خاله ب ايپو

 به دشتكش انداخت و گفت يا بانهينگاه غر ايپو

 .ميخواب يم نجايا امشب

 ؟يخونه خاله بمون يدوس ندار آره

 :كرد و گفت يفكر ايپو

 .دارم وسد

 .ميلباست و عوض كنم بخواب ايب پس

 خاله بهار؟ يگ يقصه م برام

 نتوانست دل بچه را بشكند با لبخند او را در آغوش گرفت و گفت. كرد يسرش درد م نكهيا با

 .زميعز آره
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 .برادرانش تنگ شده يبهار احساس كرد چقدر دلش برا. بود نيحس ريدرست هم سن ام ايپو

 .بود خواب رفته بود دهينرس مهيهنوز قصه به ن. قصه گفت شيرا خواباند و برا ايپو

. كرد يرا چه م ايپو يخواست به آن خانه برگردد ول يدلش نم. ديدشك خودش دراز كش يو رو ديرا بوس ايباز هم چشمان پو بهار

 .گشت ينبود هرگز بر نم اياگر بخاطر پو

 .كه زن داشت و زنش را عاشقانه دوست داشت يمرد ديبه ام. مانده بود يديه چه امان خانه نداشت اصال ب يتو ييجا گريد

 .مزاحم پر سر و صدا كيبه چشم  ديديو اگر م ديد يكه اصال او را نم يمرد ديام به

 .اميكنم معلومه به چشش بچه م يكه من م مييكارا نيبا ا. حق داره ده سال از من بزرگتره خوب

آرامش به  ينفس ها يباز مانده بود و صدا مهيدهانش ن. بود دهياش خواب يبا ان چهره معصوم و آسمان ايپو. زد يو چرخ ديكش آه

 .ديرسيگوش م

 .پسرش بود ايلحظه آرزو كرد كاش پو كي

 تو كارته؟ يچه حكمت. يديهم حسرتشو م يكيبه . گرونيبه امون د كنهيولش م يديبچه م يكيبه  ايخدا

 .و بعد هم خواب چشمانش را ربود ميزنم به مر يفردا زنگ م. كم كم چشمانش گرم شد ايونگاه كردن به پ با

 .سادات خانم چشم باز كرد يصدا با

 .يپا ش يخوا يمگه نم. جان نمازت رفت بهار

 .نبود يخبر شبياز سر درد د. هوا روشن شده بود.باز كرد مهيچشمانش را ن بهار

 .شمياالن پا م.سالم

 .خوابت برده نمازت قضا شده ها يبخواب اگه

 همانجا به سجده رفت و گفت. وضو گرفت و نمازش را خواند. از جا بلند شد ينيبا سنگ بهار

 .نه من نه فرهاد نه الهام. نشكنه يقصه رو تمام كن كه دل كس نيا يخودت جور ايخدا

 امكانش هست؟ ايآ ديسر برداشت از خودش پرس يوقت

 نيبرودبنابرا دنشيزنگ بزند به د ميبه مر نكهيا يگرفت جا مياو را به پارك برد تا ظهر شود بعد هم تصمرا كه داد  ايپو صبحانه
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 .نديرا بب ميبه مهد رفت تا مر ايبا پو

 او را در آغوش گرفت و گفت. زده شد جانيبهار واقعا ه دنيبا د ميمر

 هويزد  بتيكجا غ دختر

 .گرفت يرا م ايكه دست پو يدر حال و

 ؟يا يچرا مهد نم طونيش تو

 و گفت ديكش ايبه سر پو يدست بهار

مهد و اون مهد  نيتو ا يگفت از دو سالگ يخانم م نيكه نسر نجوريكم خونه باشه ا هيبچه  نيحاال كه من قراره بمونم بزار ا گفتم

 .مامانش وقت نداشته. بوده

 .هر روز منتظر تماست بودم يما كرد اديشد  يچ خوب

 فتگ ايرو به پو و

 .يكن يبه خاله زهره بگو در استخر توپو باز كنه باز برو

 .كنار هم نشستند ميدوان دوان رفت و بهار و مر ايپو

 ؟يرفت شيپ يتا چه مرحله ا طونيش خوب

 و گفت ديكش يبهار آه. به بهار زد يچشمك و

 .طرف زن داره. دل خوش كردم يخود يب

 شوكه شده بود ميمر

 !يگيم دروغ

 ذاره؟ يخوره كه داره سر به سرت م يم يمن به ادم افهيق

 ؟يكن يحاال چكار م. بهار يوا

 .كردم توش موندم يغلط هي يچيه

 جدا شن؟ يباال بد رشويندارن كه ز يزيچ ييدعوا. بچه مچه نداره. هيزنش چه جور ادم. ديجو يناخنش را م ميمر
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 .نگاه كرد و ناگهان خنده اش گرفت ميمر يبه چهره جد بهار

 .يدونستم سر كارم گذاشت يمار م زهر

 :خنده اش را جمع كرد و گفت بهار

 .خنده ام گرفت يكه تو حرف زد ياونجور. به خدا نه

 ينگفت خوب

 .ماهه يليزنشم خ. عاشق زنشم هست. بچه ندارن نه

 .گهيد يرسما ول معطل پس

 ام هست گهيد زيچ هيفقط . يزيچ نيهمچ هي

 ؟يچ

 .قلب بشه ونديپ ديبا. ضهيمر زنش

 بود دهياش چسب نهيالواقع به س يف ميمر فك

 !!!!!نهههههههههههه

 !جان خودم به

 كرد و گفت يفكر ميمر

 .قرار عمل شه يك

 ستيدر كار ن يچون قلب ستيمعلوم ن هنوز

 ...نشه دايخوبه دعا كن قلب پ يليكه خ نيا

 چشم غره رفت ميبه مر بهار

 به من نكرده دعا كنم تا شوهرشو تصاحب كنم؟ يبد چيكه ه يآدم هيمردن  يبرا يعني

 و گفت ديلبش را گز ميمر

 .گفتم يمزخرف هيمن  حاال
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 !چهيپ يمن م ياصال فرهاد با من مشكل داره همش به پر و پا. خواد برگردم يدلم نم. موندم چكار كنم رونيح

 .كنهيرد گم م يجور نيعاشقت شده داره ا ديشا وانهيد يوا

 يگياونوقت تو م. الهام باردار بشه بش دست نزده نكهياون عاشق زنشه چهار پنج ساله از ترس ا.گميم يچ يمفه ينم نكهيا مثل

 .عاشق من شده

 دوخت و گفت واريد يرو يينگاهش را به جا ميمر

 .مرده يليخ پس

 :و گفت ديكش يآه بهار

 .دهنش رنگ گرفت يتو يسورمه ا يفرهاد با آن ركاب ريو تصو. يليخ

 حاال چكار كنم؟ ميمر

 گرد شد ميمر چشمان

 يجمله رو گفت نيتو ا باز

 ديبه زور خند بهار

 .دونم چكار كنم ينم واقعا

 .ساده اس يليكه خ نيا

 .نگاه كرد ميكنجكاو به مر بهار

 .بعدم بساطت و جمع كن و برو خونه ات. ادينشو تا فرنوش ب يفرهاد آفتاب يجلو اديز يول. برگرد

 .هم نبود يفكر بد. فكر رفت يتو بهار

 .رفت يكرد و به طرف خانه اعتماد يخداحافظ ميرا صدا زد و از مر ايساعت بهار پو كياز  بعد

 .كند رونيفرهاد را از ذهنش ب ديبا. ديايبود كه خودش را از چشم فرهاد دور كند تا فرنوش ب نيكار هم نيتر عاقالنه

 .فهم شد بهار خانم اونو از حافظه ات پاك كن ريش. كنه ينم ياون خونه زندگ يبه اسم فرهاد تو يكس

هر چه  ديبا ديايداشت تا با خودش كنار ب اجيو چهار ساعت احت ستيب نيكنار امده بود واقعا به ا يرا كه زد با خودش حساب زنگ
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 .ردياز فرهاد فاصله بگ شتريب

 .پشت در منتظرشان بود اريكه باز شد خشا در

 !اريآقا خشا سالم

 نيخانم خوش امد سالم

 خبرا؟ چه

 .امروز همه حالشون گرفته بود. نيبدجور همه رو بد عادت كرد. يسالمت

 :تكان داد و گفت يسر بهار

 .ستميموندگار كه ن رميخونه م نياز ا يروز هيمن . يكه چ باالخره

 .بگم واال يچ

خان گرفته و  روسيخانم و س نينسر. وارد شد يرا گرفت و از در كنار ايرا پشت ساختمان پارك كرد و دست پو نيماش بهار

 .نشتسه بودند يرائيپذ يكسل تو

اش را خفه كند با بهار  يگذاشت تا خنده نخود يدهانش م يكه دستش را رو يدر حال ايدماغش گذاشت و پو يدستش را رو بهار

 .همراه شد

 :هر دو وارد سالن شدند و بلند گفتند ناگهان

 .ميما اومد. مسال

 .هر دو شكل گرفت يلب ها يرو يخانم هر دو با سرعت برگشتند و همزمان لبخند نيخان و نسر روسيس

 .ديخانم رفت و گونه اش را بوس نيبه طرف نسر بهار

 .يكه نبود يروز هي نيهم ديدلمون پوس. كارو نكن نيبا ما ا گهيبهار جان د يوا

 زد و گفت يلبخند بهار

 .رم يكه من م نيباش يخانم به فكر روز نينسر

 :همسرش جواب داد يخان جا روسيس
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 .ميفردا شود شود فكر فردا كن چو

 گفت ايرو به پو و

 .ييبابا نميبب ايب.طونكيش يكجا رفت تو

 خان لپش را نشان داد و گفت روسيس. ديبغل بابابزرگش پر يخندان تو ايپو

 .نميبكن بب يبوس خوشكل از لپ بابابزرگ هي حاال

 .ديو او هم در عوض گونه نوه اش را بوس ديخان را محكم بوس روسيلپ س ايپو

 خانم گفت نينسر

 بگم گالب درست كنه؟ نيدوس دار يچ شام

 لبش گذاشت و گفت يانگشتش را رو بهار

 .رونيب ميشام بر.دارم يشنهاديپ هي من

 .به همسرش انداخت يخانم نگاه نينسر

 مد نظرت هست؟ يخاص يجا. كه موافقم من

 !نه

 .خوب سراغ دارم يجا هيمن  يول

 !حله پس

 داخلش گذاشت و گفت وهيبرداشت و چند مدل م يبهار بشقاب. وارد شد وهيبا ظرف م گلناز

 .سر به الهام جان بزنم هياجازه تون من  با

 دكتر خونه اس؟ ديپرس ديترد يبهار با كم. خانم نگران شد نينسر نگاه

 :فتخانم گ نينسر

 نه

 انها را راحت كند گفت اليخ نكهيا يو برا ديكش ينفس راحت بهار
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 .نيپائ اميم امدهين تا

 :ديالهام را شن يصدا. آرام در زد.حرف به طرف پله ها رفت نيبعد از ا و

 .ديبفرمائ

 .بهار با لبخند سالم كرد. بود ستادهيكنار پنجره ا الهام

 .پوشانده بود يالهام را خنده بزرگ چهره

 !ياين گهيبودم د نگران

 به خود گرفت و گفت يناآگاه افهيق بهار

 .اميب دينبا يچ يبرا

 .بحث را عوض كرد. آمده صحبت كند شيخواهد درباره اتفاق پ ياو نم ديكه فهم الهام

 .دوس دارم يليرو خ نجايمنظره ا من

 .را نگاه كرد رونيو از پنجره ب ستاديكنار الهام ا بهار

تو در  يباغ درخت ها يگوشانده بود و در انتها ييبايمحوطه چمن شده كه دور تا دورش را گلكار ز نيرنگ در ب يآب يخال ستخرا

 .كرده بود ليتو منظره را تكم

 :هم لبخند زد و گفت بهار

 .خونه رو اتاق تو داره يويو نيتر قشنگ

هست هم  يكمتر يطرف هم سر و صدا نيا. ميبعد جاهارو عوض كرد. كتابخونه فرهاد نجايمال من بود ا ييقبال اتاق روبرو آره

 .داره يقشنگ تر يويو

 .بخور وهيم ايب. ها شد وهيمبل نشست و مشغول پوست گرفتن م يبشقاب را برداشت و رو بهار

 .تشكر كرد و كنار بهار نشست الهام

 .يخودت به من نگفتاز  يچيتو ه يو برات گفتم ول ميهمه داستان زندگ من

 به دست الهام داد و گفت بيس يتكه ا بهار
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 ؟يبدون يدوست دار يچ

 .تو خانواده شما همه مثل تو خوشكلن. گهيد زايچ نياز ا. مامان بابات يچند تا خواهر برادر دار. كن فيدونم برام تعر ينم

اون  يعسل كشونيداداشم . خواهرم سبزه. ميباور كن از همه رنگ دار يچشم همه رنگ يدونم ول يخوشكل كه نم. ديخند بهار

 .يقهوه ا يكي

 ؟يجد

 .ادهيز يما چشم رنگ ليتو فام آره

 ازدواج كردن؟ اونا

 .دوازده سال از من بزرگتره كميداداش كوچ. بابا آره

 ؟يجد

 .يچه اختالف سن. اوهوم

 .او گفت يبرا اش يخورد بهار از كودك يم وهيكه الهام م يدر حال بعد

 .يخواستگار نداشته باش دهيات بع افهيق نيتو با ا! بهار

 .پوزخند زد بهار

 .منو به باد داد يزندگ افهيق نيهم

 ه؟يچ منظورت

 .خاص خودش طيشرا رفتنيكار است پذ نيبهتر نيا ديايب رونياز فكر فرهاد ب نكهيا يفكر كرد برا بهار

 .بار ازدواج كردم و جدا شدم هي من

 .اش رفت نهيس يالهام ناخوداگاه رو دست

 ؟يخوب! الهام

 .سر تكان داد الهام

 .كشه يدفعه دكتر منو حتما م نيا. بشه تيزيرو خدا اگه چ تو
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 .اش برداشت نهيس يو دستش را از رو. حرف بهار به خنده افتاد نياز ا الهام

 ؟يگ يراس م يبهار جد. ستين ميزينباش چ نگران

 .زد سر تكان داد يم يگاز بزرگ بشيكه به س يدر حال بهار

 .يو جدا شد يتو چند سالته كه ازدواج كرد مگه

 گفت ينيگذاشت و با لبخند غمگ زيم يرا رو يبشقاب خال بهار

 .جدا شدم يسالگ ستيسالم بود ازدواج كردم ب شونزده

 .خوام بدونم يبرام تعرف كن م بهار

 .از صادق تا آرش و بانو. را گفت زيبهناز و همه چ شتريب. ميمثل مر. كرد يم يالهام احساس راحت با

 .بهار بلند شد. به آمدن فرهاد نمانده بود يزيچ. هشت بود كيخودش كه امد ساعت نزد به

 .درد آوردم يالهام جون سرت و حساب يوا

 گفت يبا لبخند مهربان يول الهام

 .دارم يمن چه حس خوب يينجايا يوقت يدون يبهار تو خودت نم نه

 الهام را گرفت و گفت يدستها ربها

 .و پوست منو نكنده امدهيتو تخت دراز بكش تا دكتر ن ميبر ايب. ياصال نذاشتم استراحت كن. برم گهيد. جور نيكن منم هم باور

 .ياز فرهاد ساخت ييواليه چه

 .اندازه يالهام اسمشم لرزه به تنم م يوا

 بت سر بزنم اميدم هر روز ب يقول م. ديخند و

 كردگفت يكه در را باز م يدر حال و

 مونه كه؟ يخودمون دوتا م نيب...كه زدم ييحرفا

 سر تكان داد الهام

 .زميعز حتما
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 .ممنون

 .شد رهياو خ يخال يرفت و الهام متفكر به جا بهار

 .ديسرك كشآن  يتو. به دور و برش انداخت و به طرف آشپزخانه رفت ينگاه. سالن نبود يتو يكس. شد ريپله كه سراز از

 نيخسته نباش. گالب خانم سالم

 .زميعز سالم

 .نيبر نيتون يپشت از در آشپزخونه هم م نيهم. كجان؟ تو باغ هيبق

در  يكوچك قيآالچ. به اطراف انداخت ينگاه. ديرا نفس كش نيفرورد فيلط يو هوا ديخز رونيآشپزخانه به ب ياز در پشت بهار

 :داد زد ايپو. شديم دهيدرختان د انيم

 !بهار خاله

 .ديدو يشده دور استخر م يمحوطه چمن كار يبه سمت او رفت كه داشت تو بهار

 .رمتيگ يم االن

 ايدنبال پو دنيپاشنه دارش را در آورد و شروع به دو يبهار كفشها. كرد دنيشارژ شد و تند شروع به دو ايحرف انگار پو نيا با

 .كرد

 :پر از حسرت گفت ييخان با صدا روسيس. ديچيپ يباغ م يخنده هاشان تو يو صدا دنديدويدور استخر م ييدوتا

 .همون قبرستون سوت و كور شهيما دوباره م يزندگ. بچه بره نيكنم ا يدارم فكر م همش

 .ميخودمون نگهش دار شيپ شهيكاش بشه برا هم. ديكش يخانم هم آه پر حسرت نينسر

 :گفت به همسرش انداخت و يخان نگاه متعجب روسيس

 كس و كاره؟ يمگه ب. نينسر يگيم يچ

 ...يول ستيكس و كار ن يب نه

 ؟يچ يول

 :به همسرش انداخت و گفت ينگاه نينسر
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من درباهر . تو خونه ام و صبح و شب شو با نوه ام بگذرونه اديب بهيغر هيدم  يو پرس و جو اجازه م قيمن بدون تحق يكنيفكر م تو

 .كردم قياش تحق

 :به همسرس انداخت و گفت يخان نگاه متعجب روسيس

 .شده ديتائ ايمهد پو قيكه گفت از طر فرنوش

 .شديراحت م الميخ ديمن با يول. درست گفته بله

 بود؟ يچ جهيخوب نت ديخان كنجكاو پرس روسيس

 :بهار و گفت يخانم نگاهش را گرداند رو نينسر

 ياز اقوام دورش زندگ يكيده خواهر و برداراش ازدواج كردن و االن با هست فوت كر يمادرشم سه چهار سال دهياصال ند پدرشو

 .كنهيم

 :خان گفت روسيس

 .ما شيپ اديكنه ب يزندگ لشيفام شيپ نكهيا يجا يبگ يخوا يحاال م خوب

 :خان گفت روسيخانم چشم چرخاند و به س نينسر

 .هم هست گهيد زيچ هي

 ؟يچ

 :شد و گفت رهيكرد و به به چشمان پر از انتظار همسرش خ يخانم مكث نينسر

 .كرده ازدواج

 .نگاه كرد ديدو يم ايبه دنبال پو يخان چشمانش گرد شد برگشت و به بهار كه با سرخوش روسيس

 شوهر داره؟ طونيدختر بچه ش نيا

 !نه

 !نههههههه

 هست جدا شده يسال دو
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 .نداره كه ينازدواج كرده س يمگه ك. كردم يكه پاك قاط من

 .هم جدا شده يسالگ ستيازدواج كرده ب يسالگ شونزده

 .ديكش يخان آه پر حسرت سبروس

 .دهيفرشته دست كش نيبوده كه از ا يكدوم احمق شوهرش

 !يكن يبگم تعجب نم اگه

 ؟يك

 !بوده يبانو ساالر عروس

 .شد زيخ ميخان ن روسيس

 !من يخدا

 .او مطلع بودند بيعج اتياز خصوص يشهرت داشت كه همه تا حدود نقدريا يساالر بانو

 .دست بكشه يمورد نياز چن دهياز اون بع ميديكه ما شن ييزاياون چ با

 شده مجبور

 را نداشت يتحمل حرف تازه ا گريخان د روسيس

 چرا مجبور شده؟ ه؟يچ انيرو خدا درست بگو جر تو

 .داره يمشكل باردار...بهار نكهيا مثل

 .بار در هم شكست نيخان ا روسيس

 !دنيفرشته دست كش نيمعلوم شد چرا از ا پس

 .دستانش پنهان كرد انيصورتش را م و

 :و گفت ديكش يخانم آه نينسر

 .دختر نيداره ا يحاال چه دل بزرگ نيبب

 :ز همانجا داد زدبهار ا. را در آغوش گرفته بود و كنار استخر نشسته بود ايخان باز بهار را نگاه كرد كه پو روسيس
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 .شد ها ريد. ميبر نيخوا ينم

 .از بهار پنهان كند دهيكرد نگذارد انچه را فهم يخان خودش را جمع كرد و سع روسيس

 .ورنيب ميبر يشام خانوادگ هي ميخوا يبعد از مدتها م. خانم ميشو بر بلند

دختر بچه  نيا ديپرس يكرد و از خودش م ينگاه م ايسرخوش بهار با پو ياز پشت پنجره به باز. بود كه برگشته بود يمدت فرهاد

 .شده دايآنها پ يزندگ ياز كجا تو

 .ديدلش آه كش يتو. نظر داشت كه با دقت به بهار زل زده بود رينگران و ناراحت فرهاد را ز الهام

 .نداره ياون حق زندگ ايآ يول. سخته كه بخوام از فرهاد دست بكشم يليخ

را لباس پوشاند و به اتفاق  ايبهار پو. داخل ساختمان برگشتند يآمدند و چهار نفر رونيب قيكه از آالچ ديپدر و مادرش را د دفرها

 .از خانه خارج شدند

 .آمد نيخانه تعجب كرده بود از پله ها پائ يكه از سكوت ناگهان فرهاد

 !بابا. مامان

 .و سالم كرد ديدو رونياز آشپزخانه ب گلناز

 .آقا سالم

 كجان؟ هيبق. سالم

 آقا رونيب رفتن

 رون؟يب

 .رونيبهار خانم همه رو شام برده ب بله

 :باال انداخت و گفت ييابرو فرهاد

 شام ما حاضره؟.آهان

 ارم؟يب بله

 .اريب
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 .فرو كرده بود از پله باال رفت بشيج يرا تو شيكه دستها يخودش در حال و

 :انداخت گفت يكه دستش را دور شانه الهام م يفرهاد كنارش رفت و در حال. كنار پنجره نشسته بود يصندل يرو الهام

 ؟يكم استراحت كن هي يخوا ينم

 !چقدر ساكت شده خونه

 .رونيرفتن ب نايا بابا

 .فرهاد دستش را گرفت و به سمت تخت برد. ديآه كش الهام

 .رونيبرمت ب يخودم م يوقت بخوا هر

 !فرهاد

 ؟جانم

 شم؟يوقت خوب م چينظرت من ه به

 :اخم كرد و گفت فرهاد

هستن كه از تو هم  ييپس كسا نيبب. نفر پنجم يدياالن رس يول يبود 20نفر  ستيپارسال تو ل ادتهي. يزنيم هيچه حرف نيا

 .وضعشون بدتره

 :تخت دراز بكشد گفت يكرد رو يكه به الهام كمك م يدرحال بعد

درست  زيهمه چ يدارم اگه تو هم كمكم كن ديام يليمن خ نيهم يبرا يبهتر يليخ نميب يكه من هر روز م ييماراينسبت به ب تو

 .شهيم

 :زد و گفت يدواريلبخند ام الهام

 .ميباش يخونواده واقع هيروز ما  هي شهيم يعني

 گفت ديبوس يكه گونه اش را م يو در حال ديكنار الهام دراز كش فرهاد

 .زميعز ستيروز دور ن اون
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بود و  دهيبود كه خواب يالهام مدت. خندان برگشتند ييوقت با لب ها ريشام خانه را ترك كرده بودند د يكه برا يچهار نفر جمع

 .كتابخانه اش مشغول مطالعه بود يفرهاد تو

 .وندديباعث شد كه اتاقش را ترك كند و به جمع آنها بپ ديشن نيكه از پائ ييصدا سرو

 .پدر و مادرش آورده بود ته دلش قدردان او بود يخنده را به لب ها نكهيبخاطر ا ينبود ول ياز حضور بهار چندان راض فرهاد

 يشانه اش به خواب رفته بود داشتند م يرو ايو بهار كه پو روسيجمع در حال وارد شدن به خانه بودند س. رفت نياز پله پائ آرام

 خانم گفت نينسر ديخند

 .خان روسين درست نبود سكارتو اصال

 .ديصدا خند يخان طبق عادتش ب روسيس

 :و رو بهار گفت. ديمن خجالت نكش ديسف ياز مو ايح يپسره ب.هم درس بود يليخ

 !بهار جان يواقعا عال تيباز

 زد و گفت يلبخند بهار

 .نيديكه شما به دادم رس يمونده بودم چه جور يول رميحالشو بگ يجور هيخواست  يدلم م واقعا

 :رفت و سالم كرد نيكنجكاو از پله پائ فرهاد

 .سالم

 :خانم گفت نيخان و نسر روسيبهار خنده اش را جمع كرد و رو به س. همه جز بهار به سمت او برگشت نگاه

 .ريشب بخ. رو ببرم بخوابونم اياجازتون من پو با

 .نهيسنگ ارشيفرهاد م بذار

 :خان گفت روسيكه بهار رو به سبرداشت تا به سمت بهار برود  يقدم فرهاد

 .خان روسيتونم ممنون س يم خودم

خان را مخاطب قرار داده بود نه  روسيحرف زدن س يبرا يحت. كنف كرد يبالفاصله به سمت پله ها رفت و فرهاد را حساب و

 .فرهاد
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 :داد گفت يمبل لم م يكه رو يپدرش داد و در حال ليتحو يعصب يمشت كرد و خنده ا بشيج ياز حرص دستش را تو فرهاد

 خان؟ روسيگذره س يم خوش

 را باال برد و گفت شيخان ابرو ها روسيس

 .ديمزه خودش خند يجك ب نينبود و به ا يشما اصال خال يجا

 نشست گفت يپسرش م يكه روبرو يخان در حال روسيكرد و س شيموها يتو يكالفه دست فرهاد

 .با بهار ميبچه پرو رو گرفت هيحال  يچطور يبود كه ببن يتو خال يقسمتش جا هي فقط

 :زد و گفت يخانم چشمك نيبه نسر و

 !زمينه عز مگه

 زد و گفت يخانم لبخند نينسر

 .كارات نيبا ا دمياز دست تو كش يچ يچهل سال زندگ نيمن تو ا ديكس نفهم چيه

 :گفت ديخند يكه دوباره به شاهكار خودش م يخان در حال روسيس. چه بوده انيمرد كه بفهمد جر يم يداشت از فضول فرهاد

 يپسره ب نيخوردم از دست ا يداشتم حرص م يمنم ه. بهار يپسره بود زوم كرده بود رو هيتمام مدت . رستوران ميرفته بود شام

 .ايح

 :خان ادمه داد روسيس. ديخند يخانم هم حاال داشت م نينسر

 مودبانه به بهار سالم كرد و گفت يليپسره بدو بدو آمد كنار ما و خ دميكه د رونيب ميآمد يم ميداشت. كه تمام شد شام

 .تونم شماره تونو داشته باشم يم

 :و به من گفت امديپسره كوتا ن. خجالت كشد يمن حساب يچاره جلو يب بهار

 هستن؟ دخترتون

 يمشكل. پسرم نميا. هم همسر اولم  شونيهمسر دوم بنده هستن و به مادرت اشاره كردم ا. رينه گذاشتم نه برداشتم گفتم خ منم

 .هست

 كه بهار بش گفت شديگارسون داشت از اونجا رد م هي. گچ شده بود نيرنگ پسره ع. ديترك يكه داشت از خنده م بهار
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 مامانتو گرفت و گفت يبازو ريبعد هم ز. انگار فشارشون افتاده نياريآقا ب نيآب قند برا ا هي ديببخش

 .جون نينسر ميبر

 .ديخند يخانم حاال بلند بلند م نيرنس

 .بود سادهيهمون جا وا مياومد يتا م. بود سكته كنه كيخدا پسره نزد به

 خودش را كنترل كرد و گفت يخنده اش گرفته بود ول نكهيبا ا فرهاد

 ن؟يبود زد يچه حرف نيا دهيواقعا از شما بع بابا

 گفت داديم يكه به بدنش كش و قوس يخان در حال روسيس

 :خانم هم بلند شد و گفت نينسر. بعد هم سالن را ترك كرد. نبود ياخالق گندت بود كه گفتم جات خال نيهم يبرا

 .خرابش نكن. مام االن بهاره يدلخوش

 ...من

 .ريبخ شب

 .ديدهن فرهاد ماس يتو حرف

 هي ه؟يمگه ك نيا. اش شدن فتهيه همه شسه روزه آمد. ميكرده از چشم ننه بابامونم افتاد يدختره كار نيا. چه خبره نجايا ايخدا

 .پر سر و صدا طونيدختر بچه ش

 .هم بلند شد و سرگردان به طرف اتاقش رفت بعد

 .از پله باال آورده بود يرا به سخت ايواقعا پو. ديكش يتخت خواباند و نفس راحت يرا رو ايپو بهار

 و گفت ديدلش خند يبود تو يكه كرده بود راض يته دلش از كار يول

 .به طرف اتاقش رفت يجناب دكتر و با خوشحال ميحساب شد يب حاال

حس  شهيهم ياز كودك. حس را تجربه نكرده بود نيجا ا چيتا حاال هرگز ه. داشت يحس خوب. ديتختش دراز كش يتو يوقت

 .شده بود يزيربرنامه  زيآنجا همه چ. بودن نداشت ديازدواج كرد هم حس مف يوقت يحت. سربار و اضافه را داشت

حرف سادات خانم  ادي. كرد يم يكيهفته بود آشنا شده بود احساس نزد كيكه تنها  يها با خانواده ا يخانه اعتماد يتو نجايا يول
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 .افتاد

 .داره يتيمامور ايدن نيا يتو هركس

 .رو تو دامنم پرورش بدم ينبوده كه نسل ساالر نيمن ا تيمامور. آرش افتاد اديزذ و به  يغلط

 هنگامه چند تا پسر براش آورده؟. كنهياالن چكار م يعني

و به برق نگاه  ايمعصومانه پو يخانم به خنده ها نيخان و نسر روسيس يبه شاد. اش يفعل طيبه خودش فكر كرد و به شرا بعد

 ....الهام و به فرهاد

 .خداجون نهيمن ا تيمامور يعني. كنم هيخونه هد نيرو به ا يمنم اومدم كه شاد يعني

 ديبا يطلبه ول يباشم كه تمام وجودم اونو م يكنار كس نكهيبه ا. نجايبه ا يتا برسون يو چرخوند يچرخوند ايدن نيتو منو تو ا يعني

 .ازش دست بكشم

 .ارميب نيخانواده غمگ نيا يلبها ياز خودم بگذرم تا خنده رو رو ديبا يعني

 .پس كمكم كن نهيا تميمامور اگه

خواب  يوتو. بهار اومده يچون ناسالمت گهيخونه د هي شهيخونه م نيبست با خودش فكر كرد از فردا ا يكه چشمانش رام يحال در

 .به خودش لبخند زد

 .رفت نيدست و صورتش را شست و پائ. دينماز را كه خواند نخواب. شد داريزنگ ساعتش ب يبا صدا صبح

 .روحش را تازه كرده بود يبهار ريدلپز يهوا. بهار قدم زنان از خانه خارج شد. بوددر سكوت فرو رفته  خانه

 .رفت بدون حضور او هم شاد باشند ششانياز پ يكند كه وقت قيتزر يشاد نقدريخانواده ا نيداشت به ا ميتصم

 .كرد يرا ط ابانيبهار با لذت خ. بودند دهيدر طول كوچه صف كش دهيبلند سر به فلك كش يدرختها. مونديرا پ ابانيخ طول

ساعت با نان داغ و تازه  ميبعد از ن. كند دايان را پ يفكر كرد تا بتواند جا يكم. بود دهيها د ابانيخ نياز ا يكي يتو يينانوا كي

 .برگشت

 .كه چشمش به بهار افتاد رفتيم رونيتازه داشت از خانه ب اريخشا

 دم؟يكه من نفهم نيرفت يشما ك خانم
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 .بفرما نون تازه.اريوقته آقا خشا يليخ

 .از نان تازه را جدا كرد و به دهان گذاشت يلقمه ا اريخشا

 .كه باهات كار دارم ايب اريخشا آقا

 .خانم رهيخ

 .اطيتو ح ارميخوام بساط صبحانه رو ب يم. رهيخ ميحساب رهيخ

 ؟يچ

 .ستين فيح يخوب نيبه ا يهوا

 و گفت ديدنبال بهار كه به طرف ساختمان به راه افتاده بود دو اريخشا

 نيمشورت كن يبا كس نيخوا ينم يول چرا

 گفت داديپرندگان گوش م يصبح گاه يكه با لذت به غوغا بهار

هوا  نميوقتشه استخرم آب ك. اون طرف كنار استخر ياريرو ب يتابستون يو صندل زيم ديكه با ايزود ب. خوام چكار كنم يمگه م. نه

 .هنوزم آب داره. دميچاه اونجا د هي. شهيداره گرم م

 .ميكنيو استخر از آب چاه استفاده م ياريآب يخانم برا بله

 .خوبه

توانست نه  ينم يداد كه كس يدستور م يجور. مهمان است كيو او تنها  ستيها ن يخانه ساالر نجايرفته بود ا ادشيانگار  بهار

 .ديبگو

 .خاك گرفتن يروشونم دسمال بكش حساب. كنار استخر يبر يهارو م يوصندل زيم نيا. شهيتا صبحانه آماده م اريخشا آقا

 روسيجون و س نيممكنه نسر.اول صبح هواش خنكه. آفتاب باشه هيبذار كه سا يجور هي. همون درخت بزرگه ريز شونيذار يم

 .كم سردشون بشه هيخان 

 گفت يفقط م اريزد خشا يكه بهار خرف م يلحن امرانه ا با

 .خانم چشم
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 .نان به دست وارد آشپزخانه شد بهار

 .گالب خانم سالم

 .خانم سالم

 .خانم يبه من نگ گهيدخترتم د يخانم من جا گالب

 به او كرد و گفت ينگاه قدرشناس گالبتون

 .ستيخانم دست خودم ن گهيزبونمون نشسته د به

 .دارم يحس بد يليخ ينجوريمن ا. هار هم بگوب الاقل

 .بهار خانم...چشم

 :و گفت ديگونه گالبتون را بوس يرو بهار

 اماده اس؟ تيچا.سراغ صبحونه ميبر خوب

 .كنميآماده م دارم

 مارستان؟يب رنيم يدكتر ك يآقا

 .رنيم ميو ن هشت

 :تكان داد يبه ساعت آشپزخانه انداخت و سر ينگاه بهار

 .ميصبحانه رو آماده كن ميساعت وقت دار كيتر از  كم

 .آشپزخانه رفت يبه طرف در عقب بعد

 .زد و به آشپزخانه برگشت يبهار لبخند. ها بود يو صندل زيمشغول آوردن م زانيعرق ر اريخشا

 را نگاه كرد و گفت اطيح يخانم با تعجب تو گالب

 چه خبره؟ رونيب اون

 .ميصبحانه رو تو باغ بخور ميخوا يطرف م نيا ارهيرو ب يو صندل زيگفتم م اريآقا خشا به

 زد و گفت يلبخند گالب
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 .اديحتما خوشون م روسيس آقا

 :بود گفت دهيخواب آلود وارد شد و چون بهار را ند يبا چشمان گلناز

 كنه؟يداره چكار م يشوهرت سر صب نيا گالب

 :بهار خودش جواب داد. با چشم به بهار اشاره كرد گالب

 .گفتم من

 با سرعت برگشت گلناز

 .نداشتم يمنظور ديببخش. نيخانم شمائ يوا

 .نداره بيع

 رو به گالب گفت و

 .قشنگ باشه ها. زيم يخوشكل بده بندازم رو يزيرو م هيخانم  گالب

 .سفره قلمكار برگشت كيگفت و رفت و با  يخانم چشم گالب

 .خوبه نيا

 .هيعال

 خواد چكار كنه؟ يم ديگلناز آرام پرس.رفت اطيبه سمت ح يزيبا روم بهار

 :كرد گفت يكه با چشم بهار را دنبال م يدر حال گالب

خنده قطع  يصدا. بود يچه جور نخونهيشه ا ضيالهام خانم مر نكهيقبل از ا ادتهي.خونه غم زده بده نيتكون به ا هيخواد  يم

 ....بعد از اون يول. شدينم

 :گفت يگالب رو به گلناز با لحن دستور. ديهم آه كش گلناز

 بهار خانم گفت يچ هر

 ؟يديچشم فهم يگيم

 كرد و گفت يشيا گلناز
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 !بهار خانم. حاال خوبه

 .به دنبال بهار از در خارج شد و

 :صبحانه تعجب كرد يخال ريم دنيبا د. آمد نيبه دست از پله ها پائ فيك فرهاد

 .نكنه باز گالب خواب مونده ؟يچ يعني

را  ايخنده بهار و پو يآمد كه صدا رونيبرگشت و از آشپزخانه ب. آنجا هم نبود يكس. بلند به طرف آشپزخانه رفت يگامها با

 .ديشن

 يم نياز ان پائ دنديپر يپله ها م يكه رو يافتاد كه در حال ايكرد قبل از وارد شدن به سالن چشمش به بهار و پو يراهرو را ط طول

 .امدند

 گفت ايكرد و به پو يط عيمانده را بهار سر يدو پله باق. متعجب به حركات كودكانه بهار چشم دوخته بود فرهاد

 سه..دو..كي. تو بغلم يپر يگفتم سه م يوقت

 .ديبهار او را باذوق گرفت و بوس. ديبغل بهار پر يپله تو يخندان از رو ايپو

 .ناتمام يايرو كي. دفن شده يآروز كيدل فرهاد تكان خورد  يتو يزيچ

 

 :سرش بود كه گفت يتو يينبود انگار صدا خودش

 .طونيدختر ش نيا شهيم يمهربون مامان

 :پر از شوق گفت ييبا صدا كرديرا بوشه باران م ايكه پو يدر حال بهار

 .صبحونه ريبه سمت م ميبر. به خرگوش كوچولو نيآفر

 .آمد و سالم كرد رونيب طانيجلد دختر بچه ش ياو از تو دنيبهار با د. خارج شد گاهشيرا گرفت كه فرهاد از مخف ايدست پو و

 .كرده بود تيبهار به او هم سرا يانگار سرخوش. جوابش را داد فرهاد

 اشاره كرد و گفت زيدست به م با

 .ستين يانگار از صبحونه خبر يول
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 :گفت يتفاوت يباز هم بدون نگاه كردن به فرهاد با لحن ب بهار

 .تو باغ نياريب فيتش

رفت پس از  ياصل يوبعد به سمت خروج ستاديهمانجا ا يلحظه ا يفرهاد برا. خارج شد ياز در شرق يگريحرف د چيبدون ه و

 .را دور زد و به باغ پشت ساختمان رفت وانيا شيكفشها دنيپوش

 :زد و گفت يصبحانه مفصل لبخند زيم دنيد از

 .تونه باشه يم يكار كدوم آدم باذوق. يمحشر شنهاديپ چه

 .كرده بود فيبشقابش رد يتو شيو گردو و كره و عسل برا رياز نان و پن يكوچك يرا كنارش نشانده بود و لقمه ها ايپو بهار

 .ستديقلبش از كار با ياحساس كرد االن است كه از ذوق و خوش. حرف فرهاد دنيشن با

 يبرا يكه لقمه ا يمقابل بهار نشست و در حال يصندل يگشت بدون فكر رو يدهنده م ادشنهيكه همچنان داشت دنبال پ فرهاد

 كرد گفت يخودش درست م

 .صبحونه گنيم نيگالب خانم طال به ا دست

 :خان گفت روسيكردند و س يخان خنده ا روسيخانم و س نينسر

 .صبحونه كار خودشه زياز بهار بوده هم م شنهاديپ هم

 :خان زد و گفت روسيبه س يلبخند پر مهر بهار

 .هواست نيا فيح دميفقط د. نكردم يكار

 .نديبه بهار نگاه كرد تا عكس العملش را بب يچشم ريز. زده ياز دست خودش لجش گرفته بود كه بدون فكر حرف فرهاد

به خودش  يخونسرد افهيحال ق نيبه فرهاد ننشسته بود با ا كينزد نقدريچون تا حاال ا شديمنفجر م جانيداشت از شدت ه بهار

 .ادامه داد ايپو يگرفت و همچنان به اماده كردن لقمه برا

در . بهار را نگاه نكرده بود كياو هم تا به حال با دقت و از نزد. شد رهيناخودآگاه به بهار خ دياز بهار ند يكه عكس العمل فرهاد

 .جمله از ذهنش گذشت كيفقط . بود دهياو را نگاه كرده بود اما ند شهيواقع هم

 .خوشكله نقدريكوچولو ا نيا چرا
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 .جمله از ذهنش ناگهان عذاب وجدان به جانش افتاد و سرش را باال گرفت و به اتاق الهام نگاه كرد نيبا عبور ا و

 .بلند شد شيكرد و بعد از خوردن چند لقمه از جا يپوف. نبود يخبر چيو ه دهيها كش پرده

 :پا و ان پا كردن باالخره گفت نيش گذاشت و بعد از اگونه مادر يرو يا بوسه

 !خانم...بهار. صبحانه ممنون بابت

 .به سرعت باغ را ترك كرد و

 .داد يدستش فشار م يدستش را مشت كرده بود و انگشتانش را تو بهار

 .گفت بهار خانم. اسمم و گفت. از من تشكر كرد. رميم ياالن م ايخدا

 .دهيكه امروز از دهان فرهاد شن امدهياز اسم خودش خوشش ن نقدريوقت ا چيكرد ه يم احساس

 .بكشم غيج ييجا هيبتونم برم  كاش

 اماده كرد و گفت يصبحانه ا ينيبود كه بهار س زيمشغول جمع كردن م گلناز

 .الهام جون صبحانه شو بدم شيرم پ يم من

 .درد نكنه دخترم دستت

و الهام هنوز  دهيپرده ها كش.در را باز كرد يبه آرام دينشن ييصدا يوقت. و در زد ستاديبه دست پشت در اتاق الهام ا ينيس بهار

 .خواب بود

كه از پشت پرده به داخل راه باز  ينور كم رنگ يچهره الهام تو. تخت نشست يگذاشت و كنار الهام رو زيم يرا رو ينيس بهار

 .ديرسيو رنجور به نظر م دهيكرده بود هم رنگ پر

 و گفت ديالهام كش يمشك يبه موها يدست بهار

 .نيش داريب نيندار ميخفته تصم يبايز خانم

 .باز شد يخورد و به آرام يالهام تكان چشمان

 .ظهر شدا. خانم خانما يخواب يم چقدر

 .زد و سالم كرد يلبخند الهام
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 .پاشو برات صبحانه اوردم. ماه نشسته ات يرو به

 به طرف پنجره رفت و گفت بعد

 ...كي ؟يزنم كنار آماده ا يشمرم پرده رو م يسه م تا

 .اعتراض الهام بلند شد يصدا

 .كنهيم تيكنم نور چشمام و اذ ينه نه خواهش م بهار

 ...دو. دختر تنبل يا

 .خنده اش گرفته بود الهام

 .تو نكن بهار يسرتق چقدر

 .ميدو و ن. يآماده ا الهام

 نكند بهار

 و هفتاد و پنج دو

 اربهااااااااا

 !سه

 .اتاق را پر كرد يكه سد در مقابلش شكسته باشد تو يلينور مثل س. ديبا شدت پرده را كنار كش بهار

 .يكار خودتو كرد آخرش

 .مرحله بعد حاال

 ؟يبكن يخوا يم چكار

 .رهيگ يآدم توش هزار مرض نگفته م. اتاق بدم نيبه ا ييهوا هيخوام  يم

 و گفت ديبه لحن بهار خند الهام

 مادربزرگ يچ گهيد

 :رفت گفت يم يكه به سراغ بعد يپنجره را باز كرد و در حال نياول بهار
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 .مامانمو امرزهيب خدا

 با طعنه گفت ديسكوت الهام را د يوقت بعد

 .امرزهيرفتگان شمارم ب خدا

 به خودش آمد و گفت الهام

 .خدا رحمت كنه مامانتو ديببخش

 .يشد داريالهام فكر كنم تازه ب ريبخ صبح

بهار ادامه . محافظت از چشمانش در برابر نور دستش را مقابل چشمانش گرفت يالهام برا. ديرا كنار كش يپرده بعد يخش عدب

 :داد

. داديبه اتاق ها م ييهوا هيكرد و  يچله زمستونم كه بود هر روز در و پنجره ها رو باز م شهيهم امرزميگفتم مامان خدا ب يم آره

 .ميخورد يما از همه كمتر سرما م يول زديم خيخونه  نكهيبا ا يكنيباور م

 انداخت و گفت يكرد نگاه يپنجره را هم باز م نيبه بهار كه داشت دوم ديپوش ياش را م يرو فرش يها ييكه دمپا يدر حال الهام

 ؟يگيم يجد

 افتهيم ريخونه گ يتو اديبدبخت م روسيكه و نهيا لشيدل كنميمن كه فكر م يول. شهيم يماريمرده باعث ب يهوا گفتيم. كن باور

 .ببرنش ددر كنهيو اون م نيا زونيخودشو آو يه رونيتونه بره ب ينم

 كند يصحبت م يكرد بهار دارد جد يكه فكر م الهام

 خنده زد و گفت ريز يپك

 .ياريم يعلم ليدل يباش كه فكر كردم دار منو

 نياز ا ليدل گهيد. و حاضر يه نايآمدم ا رونيسر بلند ب امرزميمامان خداب شاتيمن از آزما! يچ ليدل. من خودم نمونه زنده زميعز

 .باال تر

 .كرد ياو با دقت نگاه م يالهام به كارها. آفتاب گذاشت يكنار تخت رفت و آن را كنار پنجره تو زيبه سمت م بعد

 به كمر زد و گفت يخورد دست يتكان نم شياو از جا ديد يوقت بهار
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 .از دهن افتاد ريبرو دست و روت و بشور پن نمايس ياومد هيچ

را  ينيس اتيكوچك گذاشت و محتو زيم يرا هم روبرو يبهار دو تاصندل. راهرو رفت يتو ييو به طرف روشو ديباز هم خند الهام

 و بعد به طرف پله ها رفت ديان چ يرو

 .گلناز خانم..خانم گلناز

 !بله

 امده بود گفت رونيب ييو به الهام كه از روشو. برا من پر رنگ باشه با شكر باال اريب زيبر ييدستت دو تا چا قربون

 .پر رنگ ايرنگ  كم

 .كم رنگ من

 بود گفت ستادهيپله ا نيكه هنوز پائ گلناز

 خانم كمر نگ با شكر؟ يبرا. دميشن

 :الهام تكرار كرد يجمله گلناز را برا بهار

 شكر؟ با

 .خورم يممنون با قند م نه

 :نشاند و گفت نهياو را مقابل آ. رفت و بهار دست الهام را گرفت و به اتاق برد گلناز

 .تا خوشكلت كنم نيبش حاال

 .كرد ياو را نگاه م نهيآ يتمام مدت الهام از تو. پشت سرش جمع كرد رهيو با گ. الهام را شانه زد يبرس برداشت و موها بعد

 :و با خودش گفت ديكش يآه. تلخ نبود يزندگ نيبود ا دايهم پ شياز چشمها يدختر كه مهربان نيا حق

 .تونست بچه دار بشه يم كاش

 .برخورد به دل الهام نشسته بود نيبهار از همان اول. كه به فرهاد زده بود افتاد ييحرفها ادي

رنج و  يبهار معناراحت به دستش بسپارد چون  اليتواند فرهاد را با خ ياست كه م يگفت بهار كس يدر درونش م يزيچ انگار

 .فرهاد برآورده كند يداشتن فرزند را برا يتوانست آرزو يكه بهار نم فيفقط ح. ديفهم يرا م يدور
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مقدمه به فرهاد گفته  يالهام ب. كرد يم يباز شيبود و با موها دهيآورد كه فرهاد كنارش دراز كش اديرا به  شيچند روز پ الهام

 .بود

 .كردم دايمناسب و برات پ سيك كنميفكر م من

گفته بود تا فرهاد  نقدريوا. ديايالهام نخواسته بود مثل دفعات قبل كوتاه ب يول. شده بود يدو بار قبل كفر يكيفرهاد مثل آن  يول

 .اش را سر بهار در اورده بود ياز كوره در رفته بود و تالف

 .فرهاد بكند يبرا يا زنده است كارخواست ت يدلش م. كند يوقت نتوانسته بود فرهاد را راض چيه

 .را داشت يهمه فداكار نيبود ارزش ا ستادهياش ا يمارياو و ب يكه با تمام وجود پا يمرد

 .درد و دل نكرده بود مدام از فرهاد خواسته بود به بهار فكر كند شيكه بهار برا يكرده و تا زمان دايمورد را پ نيكرد بهتر يم فكر

 .در مقابل او مقاومت كرده بودفرهاد سرسختانه  يول

از  يخواست حرف يچون نم. كم كرد شيبهار چگونه است از شدت اصرار ها يباردار تيبرد كه وضع يالهام پ نكهيبعد از ا يول

 .باشد و بهار فكر كند الهام رازش را به فرهاد لو داده يشدنش و علتش بزند تا راز دار بد مانيپش

 .شده مانياز بهار ببرد تا فرهاد فكر كند الهام از گفته اش كال پش يداشت گه گاه نام ميتصم و

 .بهار او را از افكارش خارج كرد يصدا

 .يصبحانه بخور يايب يتون يحاال م بفرما

 به خودش انداخت ينگاه الهام

 .درد نكنه دستت

 الهام هم اشاره كرد وگفت يبه ابروها بهار

 .يبكن ديبا ناميا يبرا يفكر هي

 .بهار كن ولش

 .كنم يبراشون م يفكر هي. ممنوع يمنف يبه بعد زدن حرفا نياز ا. ولش كن ويچ يچ

 :لقمه كره و عسل را داد دست الهام و گفت بعد
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 .مادر يريجون بگ بخور

 .حرف خنده اش گرفت نيخودش هم از ا و

 بهار گفت. وارد شد يچا ينيدهانش گذاشت كه گلناز با س يلقمه را تو الهام

 .ميدار يبر م نهيآ زيم يرو بذارش

 اطالعت كرد و گفت گلناز

 .ستين يا گهيد كار

 .دستت درد نكنه نه

 .ديد يچوب رخت يكت مردانه را رو كيبه اطراف انداخت و  يامد بهار نگاه يپنجره به داخل م ياز تو يخنك صبحگاه مينس

 را برداشت و گفت كت

 .اجازه از دكتر فرهاد با

 .م انداختشانه الها يرا رو آن

 .يريشگيواسه پ نميا

 :زد گفت يكه آرام آرم هم م يو در حال. ان سر داد يشكر تو يرا برداشت و كم شيچا بهار

 ره؟ياتاق حوصله ات سر نم نيا يتو يكن يروزا چكار م الهام

هم كه برام خوب  ديشد تيتونم راه برم فعال ينم اديز. ندارم رونيبرم ب نكهيدل و دماغ ا يول رهيحوصله ام سر م يگاه چرا

. ميزنيم يچرخ هي نيبره تو با ماش يگه گاهم فرهاد من و م. كارا نيدم و از ا يگوش م يقيخونم موس يخودم كتاب م يبرا. ستين

 .اونم اگه هوا خوب باشه

 را مزه مزه كرد شيچا بهار

 ؟يچقدر كتاب دار مگه

 .اون طرفه. كامله يليفرهاد خ كتابخونه

 .به در روبرو اشاره كرد و
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 يبرا. معروف يرانيا يرمانا. خره يفرهاد خودش هم گه گاه برام كتاب م. داره يهمه چ يرانيا يخارج. خونم يرمان م من

 .از سر رفتن حوصله خوبه يريجلوگ

 به كتابخانه فرهاد انداخت و گفت ينگاه بهار

 اديكردن منم بردم خونه خوندم داداش بهرامم ز فيتعر يليبچه ها خبودم  ييراهنما يآخرا يكي. كال دو تا رمانم نخوندم من

 .نذاشت بخونم گهيد. اديبار م ييايآدم رو گفتيم زايچ نيآمد از ا يخوشش نم

 ؟يگيم يجد

 يريهاش سخت گ يبعض يهاشو قبول دارم ول يليخاص داره البته من خ ديعقا يسر هيخودش  يداداش ما برا نيا. بابا آره

 .خودهيب

 دهيبت اجازه م يبش بگ! ياز كتابخونه فرهاد استفاده كن يتون يم يبخوا اگه

 موضوع را عوض كند گفت نكهيا يبرا بهار

 ه؟يها نظرت چ. ميدور هم باش نيپائ ايالهام امروز نهار ب. گم يحاال اگه خواستم بخونم م باشه

 :به بهار انداخت و گفت ينگاه مردد الهام

 .باشهاگه حالشو داشتم  نميبب

 صبحانه را جمع كرد و گفت زيم بهار

 ؟يالزم ندار يزيچ.سرت بهت بزنم هي اميكنم تا قبل از اومدن دكتر ب يم يسر بزنم سع هي ايبزار من برم به پو پس

 ؟يلطف كرد زميعز نه

 .و اتاق را ترك كرد ديگونه الهام را بوس بهار

 .بود و سرش به كار خودش گرم بود يباز ميمشغول گ ايپو. زود به سراغ الهام برگشت يليخ بهار

 

 .من باز اومدم سالم

 

 بهار تعجب كرد دنيكه مشغول خواندن كتاب بود از د الهام
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 !يبرگرد يزود نيكردم به ا ينم فكر

 

 برم؟ يعني

 

 !كنهيزود قهر م چه

 

 .راهرو انداخت و در را بست يتو ينگاه بهار

 

 ؟يكنيچكار م يدار قايدق االن

 

 .نجايا اينور گذاشت پاشو ب يها را كنار پنجره تو ياز صندل يكي. كنميبرات م يفكر هي خودم گفتم

 

 چه خبره؟ يبگ شهيم

 

 .حرف گوش كن. گفتم نجايا ايب پاشو

 

 ديبه طرفش رفت و دستش را گرفت و كش. خورد يتكان نم شيالهام هنوز از جا ديد يوقت

 

 .ايشو ب بلند

 

 :الهام با چشمان گرد شده گفت. بعد برگشت. الهام رفت شيآرا زينشاند و سراغ م يصندل يرا رو الهام

 

 ؟يچكار كن يخوا يم
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 :گفت ديخند يكه م يدرحال بهار

 

 .گهيد نيبش ؟يكن يم يطونيش چقدر

 

 :را به دستش داد و گفت يكوچك نهيبعد آ. الهام شد يكردن صورت و ابرو زيمشغول تم و

 

 ه؟يچ نظرت

 

 انداخت و گفت شيبه ابروها ينگاه الهام

 

 .ستين بد

 

 به شانه الهام زد و گفت يمشت بهار

 

 .درستشون كنه يهر جور دوست دار اديتوپ ب شگريآرا هيزنم  يحاال زنگ م. بهتره يليخ تياون وضع قبل از

 

 .نگاه كرد ششيآرا زيم نهيآ يتو الهام

 

 .ستيبد ن ادميكارت ز نه

 

 .يكن يتنت م هيچ نيا گهيلباس خوشكلم بپوش د هي ايب

 

 و گفت ديبه طرف بهار چرخ الهام

 

 ه؟يچ يكارا برا نيا يبگ شهيم
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 :گردنش را كج كرد و گفت بهار

 

 ؟يدكتر و خوشحال كن يخوا ينم

 

 :انداخت گفت نيسرش را پائ الهام

 

 .شوهرش و برآورده كنه يتونه خواسته ها يكه نم ضميزن مر هيبازم . رميسر تا پامم طال بگ. نداره يفرق زايچ نياون ا يبرا

 

 .گرفته نشست يبه طرف تختش رفت و با چهره ا نيغمگ بعد

 

 :كنارش نشست و دستش را گفت بهار

 

 !؟يلطفا منو نگاه كن شهيم! الهام

 

 .نگاه پر از غمش را به بهار دوخت الهام

 

 ؟يكنيو خراب م تيزندگ يدار تادهافين ياتفاق يچرا برا. يكنيم يزندگ يدار. يتو هنوز زنده ا الهام

 

 :زد و گفت يپوزخند الهام

 

 !يزد يحرفارو م نيهم يمنم بود يجا اگه

 

 :تكان داد و گفت يسر بهار
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در  يا ندهيآ چيو سه ساله ام كه ه ستيدختر ب هيبه من نگاه كن من  ؟يمن چ يكه دردت درمون بشه ول يدار يديالاقل ام تو

كه  يكه اومده سراغ زن لنگهيكارش م يچا هيبشه مطمئنا  دايپ ياگرم كس. مثل من ازدواج كنه يكيحاضره با  يك. ستيانتظارش ن

 .و رغبت حاضرم جامو با تو عوض كنم ليآره الهام من با م.شهيبچه دار نم

 

 :دلش گفت يتو و

 

 !يديفهم يحاضرم الهام كاش م واقعا

 

 .شد مانياز حرف خودش پش الهام

 

 ؟يبهار؟ دلخور. نداشتم يمنظور بهار

 

 .به نشانه آره سر تكان داد بهار

 

 ؟يچكار كنم ببخش. گهيد ببخش

 

 :و گفت ديكش يآه بهار

 

خوام  يعذر م يگ يو با لبخند به من م. يرس يبه خودت م زاديبعدم مثل بچه ادم ياريلباس بنجل و از تنت در م نيا يشيپام اول

 .من يبانو

 

 .ديمحكم به پشت بهار كوب الهام

 

 .يفكر كردم واقعا دلخور شد. مزه يب
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 .مونم يواال دلخور م يبكن ديكارا رو با نيهمه ا. دلخور شدم يالك يفكر كرد پس

 

 .پوشم يتوش راحتم م نكهيبخاطر ا. ستيبنجل ن چميلباس ه نيدرضمن ا. كنم يخوب بابا لباسمم عوض م يليخ

 

 .بپوش لباس ناراحت هيحاال  باشه

 

 .به سمت كمد الهام رفت و

 

 هست؟ اجازه

 

 .لباس ها پرداخت يبهار كمد را باز كرد و به جستجو. و سر تكان داد. كمد نشست يچهار زانو روبرو الهام

 

 .اورد رونيالهام را ب ياز جستجو چند تا از لباس ها بعد

 

 .اديبت ب كنميفكر م. خوشكله يليخ يزرشك راهنيپ نيبه نظر من ا. يدار يخوشكل يلباسا چه

 

 .رو دوس دارم يمن اون سارافون مشك يول

 

 اخم كرد بهار

 

 .يپوش يو م نيهم. يمشك يب يمشك

 

 .پوشم ينم من

 

 .كنم يبه زور تنت م من
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 !بهار

 

 !الهام

 

 .پوشم يبابا م باشه

 

 .اديكه االن دكتر م ايحاال پاشو ب. نيآفر

 

 نيآست. كلوش داشت ميكمرش تنگ و دامن ن. ديرس يم شيزانو يخوش دوختش تا رو يشكزر راهنيپ. ديلباسش را پوش الهام

 .امد يداشت و لباس فوق العاده به او م يالهام قد بلند. هفت قهيكوتاه و  يها

 

 .جلو برود نياز ا شتريزد و الهام اجازه نداد ب شيهم برا يرژ كمرنگ. را مرتب كرد شيموها بهار

 

 :به دستپخت خودش كرد و گفت ينگاه بهار

 

 !يخانم شاهكار كرد بهار

 

 .كن فيكم از خودت تعر هي

 

 .نهيبيخانم خوشكلش و م يوقت نميدكتر و بب افهيخواد ق يبرم گرچه دلم م ديبا گهيخوب د.حتما. چشم

 

 :زد و گفت يلبخند كم رنگ الهام

 

 اد؟يخوشش م يعني
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 :گفت. كرد يكه اتاق را ترك م يدر حال بهار

 

 !شهيمرگ م ذوق

 

 ديلب نال ريو دل بهار فشرده شد و ز. ديخنده الهام پشت در بسته به گوش رس يصدا

 

 .كنم فرهاد يتو و الهام هر كار م يدلخوش يبرا

 

 .شد ريشود از پله سراز رياشكش سراز نكهيقبل از ا و

 

 :برانداز كرد گريبار د كي نهيآ يخودش را تو الهام

 .رسم يداره چرا من به خودم نمخبر ن بهار

 .را گاز گرفت لبش

 كنم؟ يم يكار درست يعني. فرهاد چارهيب

 مانيلحظه پش نيدر آخر يچنگ زد ول زيم يلباس كهنه اش را از رو. را پاك كرد شيبرداشت و لبها زيم ياز رو يدستمال ناگهان

 .شد

تا خاطرات گذشته را باز  داشتياو را وام يموذ ييروين. ان فرهاد شاد و پرشور. دور تنگ شده بود يفرهاد سالها يبرا دلش

 .كند يساز

 .همان جور كه فرهاد دوست داشت ديكش مليخط چشم و ر. اش را برداشت و پر رنگ زد يرژ جگر. رفت نهيبه طرف آ دوباره

 .به خودش نگاه كرد بعد

 كنم؟ يم يدرست كار

 :را تكان داد سرش
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 .ستيجنبه ن يب نقدارميفرهاد ا دميكم به خودم رس هي يبعد عمر حاال

 .خودش لبخند زد يبرا و

 .زل زده بود رونيها بود به ب نيكه محل پارك ماش ييساختمان جا ياز پنجره مشرف به قسمت شرق بهار

 .ديآ يسمت م نيبود كه به ا ندهيفرهاد را ش نيماش يصدا

 ياتاقش به آمدن فرهاد نگاه م ريحر يداده بود و از پشت پرده ها هيبه لبه پنجره تك نهيدست به س. ذاشته بودرا باز گ پنجره

 .شد ادهيرا پارك كرد و پ نيفرهاد ماش. كرد

 يشرق يكرد از همان پله ها يلب زمزمه م ريرا ز يكه آواز يعقب به همراه دو شاخه گل برداشت و در حال يرا از صندل فشيك

 .متوجه بهار شود وارد ساختمان شد نكهيباال آمد و بدون ا

در ان  يول. قانع باشد شيگرفته بود به داشته ها ادي شهيهم. معنا نداشت شيمثل حسادت برا ييهرگز در عمرش واژه ها بهار

 .لحظه با تمام وجود به الهام حسادت كرد

 يخفه كردن صدا يبرا. گونه اش سر خورد ياشك رو يقطره اكرده بود و بعد  ريگ شيگلو يبزرگ تو يگردو كيمثل  يزيچ

 .آب را باز كرد ريحمام رفت و ش ياش تو هيگر

 :كرد و بعد در را باز كرد يپشت در مكث. گل به دست از پله ها باال رفت فرهاد

 .خانم خوشكلم سالم

 .اتاق نبود يتو يكس يول

 !الهام

در . رفت يينگران برگشت و به سمت روشو. پرده ها كامال كنار كشده و پنجره ها تا انتها باز شده بود.را دور اتاق چرخاند نگاهش

 :زد

 ؟!؟الهام!يال

 !كتابخونه! نجاميا من

اق الهام وارد ات ييچون از روشنا. بود كيتار مهيو اتاق ن دهيكتابخانه كش يپرده ها. عقب گرد كرد و به سمت كتابخانه رفت فرهاد
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 .ديد يرا نم ييكتابخانه شده بود چشم فرهاد جا

 .ينشست يكيتو تار چرا

 .سراند واريد يبرق رو ديكردن كل دايپ يدستش را برا و

 ؟يديباشه چرا پرده ها رو كش كيتار يخواست يم اگه

 .ديد يآن لباس زرشك يچراغ را روشن كند الهام را تو نكهيقبل از ا برگشت

كاناپه مقابل او نشسته و  يبه لب رو يالهام با لبخند. روشن كرده بود يبه پرده ها اتاق را كم دياز تابش خورش يناش سبز رنگ نور

 .انداخته بود گرشيد يپا يرا رو شيپا

 .اتاق خلق كرده بود يتو ييسبز رنگ با رنگ لباس الهام كنتراست جادو نور

 .تر كيتار گريد مهيروشن شده بود و ن ينور كم ياز صورت الهام تو يمين

 شهيچشمانش كه هم...و چشمانش. ديرس يو روشن صورتش برجسته تر از معمول به نظر م كيتار يرژ خورده اش تو يلبها

 .فرهاد را جادو كرده بود

به طرف او  يرامكاناپه پرت كرد و به آ يگل را رو يگذاشت شاخ ها زيم يرا رو فشيك. سر خورد واريد يفرهاد از رو دست

 .رفت

 يو نگران يمانيپش شديحاال م. شده بود رهيالهام همچنان به او خ. اش را باز قهيكراواتش را شل كرد و دكمه . گر گرفته بود بدنش

 .ديچشمان الهام د يرا تو

تا از  ديبگو يزيخواست چ. باز كرد يكي يكيرا  راهنشيپ يدكمه ها. شود يم يدانست از كجا ناش يكه نم ييكالفه از گرما فرهاد

 .گرفت فرار كند يكه در درونش داشت شكل م ييروين

 .نجايگرمه ا چقدر

 :زمزمه كرد. شد كه دست فرهاد دور كمرش حلقه شد زيخ ميالهام ن. ديجوش يتمام تنش م يتو يزيچ.كالفه بود فرهاد

 !الهام

 !فرهاد: ديلب نال ريو ز. چشمانش را بست الهام
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فرهاد دور كمر الهام سفت شد و  يدستها. ديداغ او كه گردنش را بوس يگردنش حس كرد و بعد دلبها يگرم فرهاد را رو نفس

 .لحظه منقبض شد و بعد الهام رها شد كيانگار تمام بدنش در 

 .باز بود هيدر نم. الهام به طرف حمام رفت. آمد يشر شر آب از حمام م يصدا. فرهاد رفته بود. را كه باز كرد چشمانش

 .زد يآب نفس نفس م يخي يبود و از شدت ستادهيآب سرد ا ريفرهاد با لباس ز. در را باز كرد ينگران با

. را پاك كرد ششيرا خورد و به سرعت آرا شياز قرص ها يكي. برگشت و خودش را به اتاق رساند. ديچيالهام پ نهيدر س يدرد

 :آرام صدا زد. فرهاد لباس آماده كرد و به سمت حمام رفت يبرا. ديپوش ياده ترلباس س

 !فرهاد

 .بود ستادهيا ريزده بود سر به ز واريدستش را به د كيكه  يدر حال واريآب بسته شده بود و فرهاد رو به د ريش

 .ديچك يم شيچشمانش بسته و آب از موها ديرخ آشفته اش را د مين الهام

 :زد و گفت يبه الهام نگاه كند پوزخند نكهيكه فرهاد بدون ا ديگزلب  الهام

 ؟يامتحانم كن يخواست يم

 .ديلرز يالهام م يصدا

 ...من..فرهاد

 .من از سنگم الهام يكنيفكر م. تو فشار يذار يمنو م ينيب يو كه م يدختر هر

 .فرهاد را در آغوش فشرد يلباسها الهام

 شترميالهام من هفت هشت سال صبر كردم پس ب ؟يرينگ ميمن تصم يجا يريگيم ادي يك ؟يمن فكر نكن يجا يريگيم ادي يك

 .تونم يم

 ...راستش بهار....نداشتم يمنظور...من..فرهاد

 گفت يخفه ا يوبا فرهاد ديكوب واريمشتش را به د فرهاد

 ...دختر نيلعنت به ا...بهار بازم

آتشفشان خاموش تمام  كيسركوب شده اش مثل مواد مذاب  يها ازين. شده بود وانهيد. به الهام نگاه كرد نيخشمگ يبا چشمان و
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 .بود دهيتنش را به آتش كش

 .اون خودش تو گوشت خونده اي يداد شنهاديدختر و خودت به من پ نيو بگو ا راستش

 .چشمانش ترسناك شده بود. آرام به سمت الهام آمد و

 .خودش ازت خواسته. راستش و بگو. يكرد ياصرار نم نقدريا گهيد ياون دوتا يبرا

 .بدهد حيكرد توض يسع. بود اوردهيالهام بند آمده كاش اسم بهار و ن زبان

 ...كم به خودت برس هيگفت . شميصبح آمد پ. مهربونه يليبه خدا فرهاد بهار خ نه

 :ديساب يرا به هم م شيداندان ها نيخشمگ فرهاد

 ...كار اونه پس

 .كه كار را خراب تر كرده ديفهم الهام

 :گلو خفه شد يالهام تو يصدا. آمد و به سمت پله ها رفت رونياز حمام ب سيخ يبا همان لباسها فرهاد

 ...بهار يوا

 .بهار در امان باشد يهوا يتا از خنك ديچيبه خودش پ شتريحوله مرطوبش را ب. آمد رونيغم زده از حمام ب بهار

 .خودش برداشت يدست لباس برا كيبه سمت كمد لباسش رفت و . بود دهيچيپ يكحوله كوچ يرا تو سشيخ يموها

رفتن  نيگذاشت كه موقع پائ دشياش را هم كنار شال سف يصورت كيتون. تخت انداخت ياش را رو يمشك يو ركاب ديسف شلوار

 .بپوشد

 .در فكر عكس العمل فرهاد بود مدام

 .ون حالت خموده و افسرده در اومدهگفته؟ حتما خوشحال شده كه زنش از ا يچ يعني

 .حوله اش را از دورش باز كرد ولباسش را برداشت. بعد از تصور عكس العمل فرهاد لبخند زد و

 

دل كند و تنها بخاطر بهار به دنبال فرهاد  يالهام بعد از مدتها از قسمت غرب. ديباال دو ياز پله شرق سيخ يبا همان لباسها فرهاد

 .راه افتاد
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اش  ينيب يپره ها تياز شدت عصابن. ديپشت در اتاق بهار رس نيخشمگ. ديدو يم بايتند راه برود فرهاد تقر يليتوانست خ ينم

 .زد يگشاده شده بود ونفس نفس م

كه از  يرفت با خشم يباال م يكي يكيالهام ناالن پله ها را . كند يسر او خال يرا اماده كرده بود كه تمام خشمش را رو خودش

 .به بهار بزند كه او را برنجاند يحرف ديترس يبود م دهيهاد دفر

 .فرهاد خبر نداشت تياو كه از وضع. دانست قصد بهار تنها كمك كردن به الهام بود يكه م الهام

 دلش گفت يالهام تو. در را باز كرد نيفرهاد خشمگ. ديپله رس يباال يوقت

 .خدا كنه بهار حجاب داشته باشه يوا

 .ماند رهيخ شديكه از حمام خارج م ينگاه الهام به بخار. با چهره بهت زده فرهاد در مقابل در اتاق فرهاد رو به رو شد و

 .ديتمام تنش لرز. كه ممكن بود بهار در آن باشد يطيشرا از

 .كنهيحتما از شرم سكته م چارهيب دختر

 .نمود يفرهاد فروكش كرده بود و نگاهش شرم زده م خشم

 نهيس يكه مدتها تو يونفسش مثل آه. به اتاق بهار انداخت يشانه فرهاد نگاه ياز رو. لرزان به سمت فرهاد رفت ييبا قدمها مالها

 .حبس شده باشد رها شد

 .معلوم نبود مشغول خواندن نماز بود يرخش به خوب ميكه ن يدر حال دشيدر چادر نماز سف دهيچيپ بهار

بهار سر چرخاند و به الهام و فرهاد كه در . شده بود ريد يول. ديانداخته بود كش نيسرش را پائ دست فرهاد را كه شرم زده الهام

 .كرد يبودند نگاه م ستادهيآستانه در اتاق او ا

بهار نگاه كرد و از آنچه درباره او به الهام گفته بود  يفرهاد به چشمان معصوم و آسمان. كردن علت بود دايپ يدر تكاپو ذهنش

 .شد نيشرمگ

 :منظور گفت يب بهار

 .خوندم متوجه در زدنتون نشدم يداشتم نماز م ديببخش

 :درست آن لحظه بود كه به خودش آمد. حرف آن روز خودش انداخت اديحرف فرهاد را به  نيبا ا و
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 ؟يبود چ يناجور طيتو شرا اگه

 .ديكش يو آه كوتاه. پهن شده بود متوقف شد اتوريراد يكه رو يحوله نمناك ينگاهش رو و

 هياتاق او توج يتو افهيگرفت ماند چه طور حضور خودش را با آن ق يكه نگاهش را از اتاق و بهار م يالهام را فشرد و در حال دست

 :كه الهام گفت. كند

 .اومده ازت تشكر كنه فرهاد

 :الهام ادامه داد.شد رهيمتعجب به الهام خ فرهاد

 .ارميام و به دست ب هيروح يو باعث شد يكه به من داشت يمحبت بابت

 .به دنبال علت بگردد اديكه الهام نگذاشت ذهن بهار ز كرديهمچنان مشكوك به ظاهر فرهاد نگاه م بهار

 .بود يشوخ هي

 .كرد و رفت يبند ميلب تشكر ن ريفرهاد كه در عمل انجام شده قرار گرفته بود هم ز. به بهار چشمك زد و

 :به سمت الهام رفت و گفت بهار

 .خوشش آمد واقعا

 :آورد و با لبخند گفت اديفرهاد را به  نينگاه خشمگ الهام

 .مرگ شد ذوق

 .اتاق را پر كرد يبه لبش امده بود فضا يحرف خنده بهار و الهام كه از سر آسودگ نيبه دنبال ا و

 :كرد گفت يكه اتاق را ترك م يدر حال الهام

 .نيآم پائ ينهار م يراب

 .ديدرخش يبهار از خوشحال چشمان

 واقعا؟

 !اهوم

 .شنيخوشحال م يليجون حتما خ نيريخان و نس روسيالهام س يوا
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 :دلش ادامه داد يتو و

 .از همه فرهاد شتريمن و ب و

 نير دست فرهاد از پله ها پائالهام دست د. ديچ ينهار را م زيكه به جان فرهاد انداخته بود م يخبر از آتش يسرخوش و ب بهار

 .امدند

 .ديخانم هم لبخند گرمش را به چهره بهار پاش رنينس. ديالهام را بوس يشانيخان به استقبال عروسش رفت و پ روسيس

نشست و الهام و  زيم يخان باال روسيس. و الهام هم لبخندش را پاسخ داد. بهار به الهام لبخند زد. ديبار ياز نگاه همه م يقدردان

 .گرفتند يهمسرش هم در دو طرفش جا

 .جا گرفت ايرا مقابل فرهاد و خودش كنار پو ايكنار الهام نشست و بهار پو فرهاد

 .ديد نيدو بار كه نگاه بهار به فرهاد خورد او را گرفته و غمگ يكي. در سكوت صرف شد نهار

 .به فرهاد نداشت يو توجهخان به صحبت پرداخته بود  روسيسرحال با س يول الهام

 .كرد يم يباز شيكه با غذا ديپائ يفرهاد را م يچشم رينگران بهار ز نگاه

 هينهار بعد از مدتها انقدر بق زيحضور الهام سر م.نداشت همه مشغول صرف نهار بودند دهيفا ديبگو يزيچ يچه صبر كرد كس هر

 .كه در نگاه فرهاد بود نشوند يمتوجه غم گريرا سرخوش كرده بود كه د

 :ديو قولش را شكست و از فرهاد پرس اورديسر طاقت ن آخر

 ن؟يغذا رو دوس ندار نيا

 دلش گفت يفرهاد نگاه كالفه اش را به بهار دوخت و تو. حرف توجه همه به فرهاد جلب شد نيا با

 .شميدختر راحت م نيا ياياز دست فضول يك ايخدا

 حرف گفت نيا يبه جا يول

 .خوردم يزيچ هي رونيب. من اشتها ندارم نه

 .بلند شد و به طرف باغ رفت زياز پشت م يسوال كند با عذر خواه شترياجازه بدهد تا از او ب يبه كس نكهيقبل از ا و

اما . ار كجاستكرد از نگاه الهام بخواند مشكل ك يبهار سع. كرد يبه الهام نگاه كرد كه او هم داشت فرهاد را دنبال م بهار
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 .نتوانست

 مشكل كجاست؟ واقعا

بود  دهيبعد رو به الهام كه دست از غذا خوردن كش. را خورد تا جلب توجه نكند شيبه زور غذا يول. هم از اشتها افتاده بود او

 :گفت

 اتاقت؟ يبرگرد يخوا يم

را دور زد و به سمت او رفت  زيبلند شد و م. كرد يبهار را نگران م نيبود و ا دهيرنگش پر يكم. با سر جواب مثبت داد الهام

 .دستش را گرفت و به طرف پله برد

 :به پله ها انداخت كه بهار گفت ينگاه خسته ا الهام

 و برات آماده كنه؟ نيپائ ياز اتاقا يكيبگم گلناز  يخوا يم

 ديالهام زمرمه وار به گوش رس يصدا

 .رم اتاق خودمون يم نه

 يم يسوخت و به سخت ياش م نهيس. پله برسد به نفس نفس افتاده بود يتا الهام به باال. رفت و كمكش كرددست الهام را گ بهار

 .توانست نفس بكشد

 :نگران گفت بهار

 ؟يخوب الهام

 ديالهام به گوش رس فيضع يصدا

 .خوبم

 :قرصش را به بهار نشان داد و گفت يالهام قوط. نديتخت بنش يبهار به او كمك كرد تا رو. آرام به طرف اتاق رفت ييبا گامها و

 .دونه از اون بهم بده هي

 .و به دستش داد ختيآب ر شيقرص را به الهام داد و برا عيسر بهار

 .دكتر و صدا كنم يخوا يم
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 :ديرس يبه گوش م فيالهام هنوز ضع يصدا

 .بذار راحت باشه نه

 .را پوشاند و آرام به سمت پنجره رفت شيار روبه. و چشمانش را بست ديتخت دراز كش يقرص را خورد و رو الهام

مثل  ياو پرداخت فرصت يبهار با لذت به تماشا. زد يكرده و قدم م بشيج يرا تو شيكه دست ها ديدرختان د نيرا در ب فرهاد

 .آمد يكمتر به دست م نيا

كوتاه از پشت  يبعد از مكث. جا تكان نخورداز آن يبهار جا خورد ول. شد رهيفرهاد سر بلند كرد و به پنجره اتاق الهام خ ناگهان

 .پنجره كنار رفت

 .زنهيم ديد يواشكيمنو  ايح ينشد؟ حاال نگه دختره ب بد

 .زد يم اديچهره اش فر يو رنج تو يماريباز ب يبرگشته بود ول يچهره الهام چرخاند رنگ صورتش كم يرا رو نگاهش

 .بست يبعد از اتاق خارج شد و در را به آرام. تا نور را كمتر كند ديكش مهيها را تا ن پرده

 :ديخان پرس روسيبهار س دنيبا د. نشسته بودند يرائيپذ يخانم نگران تو نيخان و نسر روسيس

 خوبه؟ حالش

 .دهيدراز كش. نينگران نباش بله

 .اندازديجا سرگرمش كند و نگذارد سر و صدا راه برا گرفت و به اتاقش برد تا ان ايو بهار دست پو دنديكش ينفس آسوده ا همه

 يوارد خانه شد به منش يوقت. خواست يم يخواب طوالن كيدلش . بدنش انگار كوفته بود. قدم زدن برگشت يبعد از ساعت فرهاد

 اش زنگ زد و گفت

 .بود دهيكش مهيپرده ها را تا ن يبود و كس دهيالهام خواب. و بعد به طرف اتاقش رفت. امروزش را كنسل كند يها قرار

 پوزخند زد فرهاد

 .نگلهيتيكار خانم فلورانس نا حتما

كه در شكم مادرش جمع  ينيو مثل جن ديدراز كش نيزم يبرداشت و همانجا رو ييمتكا. نكند داريالهام را از خواب ب نكهيا يبرا و

 .ديرا جمع كرد و خواب شيشود دست و پا يم
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 .نشسته بود شيالهام چهار زانو روبه رو. را بار كرد شيصورتش چشمها يبر رو ياحساس دست با

 .شب شد يخواب يم چقدر

درد  ياش كم نهيس. شد يمشغول باز شيو با موها ديالهام كنار فرهاد دراز كش. ديدست دراز كرد و الهام را در آغوش كش فرهاد

 .كرد يم يياعتنا يالهام به آن ب يكرد ول يم

 :زد شيرا بسته بود كه الهام صدا شيچشمها فرهاد

 ؟!فرهاد

 :خواب آلود جواب داد يبا همان چشمان بسته و صدا فرهاد

 !فرهاد جان

 خوب؟ يهم نش يعصبان يبگم قول بده گوش بد يزيچ هي

 :از ذهن فرهاد هنوز خواب بود يمين

 .دميقول م زميعز بگو

 .بهار دلخور نباش از

 :دياه كشدختر  نينام ا دنيخسته از شن فرهاد

 .ستميدلخور ن چشم

 .هيخوب يليدختر خ بهار

 تفاوت پاسخ داد يب فرهاد

 منكرش لعنت بر

 ؟!فرهاد

 !فرهاد جان

 .اش كار خودم بود هيبق. فقط به من گفت لباسمو عوض كنم بهار

 .بار بلند تر بود نيفرهاد ا آه
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 چكار كرد؟ گهيد بهار

 .دوست دارم يليبهار و خ من

 .ناگهان نشست. نتوانست تحمل كند گريد فرهاد

 !الهام

 .هم نشست الهام

 .به خدا خسته شدم. بهارم توش هست  هي زنهيحرف م يخونه هر ك نيدختر اومده تو ا نيا ياز وقت. رو خدا بس كن تو

در  يول. شده مانيشكار ندارد و اصال پ نيبه ا ياصرار گريكه د ديداشت به فرهاد بگو ميناراحت از اتفاق امروز ظهر تصم الهام

 :دفاع از بهار گفت

 .يحرف بزن يجور نيدرباره اون ا دينبا تو

 .فرهاد باال رفت يصدا.شده بود ادتريالهام ز نهيدرد در س. بود ستادهيحاال كامال ا فرهاد

 .خونه رفته نياز ا شيخونه آرامش و آسا نيدختر پاشوگذاشته تو ا نيا ياز وقت. كاملنم حق دارم. حق ندارم چرا

 .بهار اونجور نجوريبهار ا. شنوم يدختر و م نيدارم اسم ا مدام

 .به عنوان همسر يخواستم تو به بهار فكر كن يمن م. كه بت گفتم ييباشه درباره حرفا باشه

 .اش كمتر شود نهيدرد در س ديمكث كرد تا شا يكم

 .هيدونم نظرت چ يم اما

 .كنم يبت حال يبه چه زبون يفهم يخوام چرا نم يبس كن به خدا من زن نم. بس كن الهام

 .يستيفرهاد تو متوجه ن نه

 :از كوره در رفته بود فرهاد

 .دوست داره شتريب ويك يكه ك يهمون قصه ا. يتكرار يمتوجهم همون ماجرا چرا

 .زد يفرهاد بدون توجه به او با خشم قدم م يالهام تنگ شده بود ول نفس

 رونيندازمش ب يو م رميگ يدختره رو م نيرم دست ا ياالن م اصال
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 :گفت يبه سخت الهام

 ...و....هيدختر خوب...بهار...فرهاد

خوام تو رو تحت  ينم گهيمن د يتمام كند كه ول نطوريخواست جمله اش را ا يالهام م. خم شد نيزم يناگهان از شدت درد رو و

 .بود كه نتوانست ياما شدت درد به حد. فشار قرار بدم

 :زد اديو فر. الهام با وحشت به سمتش هجوم برد تيوضع دنيبا د فرهاد

 .الهام

 .ديدو نيو از پله پائ دياو را در آغوش كش مهيفرهاد نبض او را گرفت و سراس. الهام از درد جمع شده بود صورت

 .لحظه فرمان داد كيذهنش تنها . ديآ يم نيكه از پله پائ ديبود كه فرهاد را د ينفر نيبهار اول. نشسته بودند يرائيپذ يتو همه

 :بود كه بهار گفت دهيرس نيفرهاد كنار ماش. و مانتو اش برگشت چيو با سوئ ديطرف اتاقش دو به

 .من نيتو ماش نشيبذار دكتر

را به راه  نيو بهار به سرعت ماش ديبه سمت در دو اريخشا. به پا شده بود يخانه آشوب يتو. خودش پشت فرمان نشست و

 .انداخت

 :را وارونه متوجه شده بود زيخبر همه چ يفرهاد از همه جا ب. ختير يسر الهام را در آغوش گرفته بود و آرام اشك م فرهاد

 .حاال نه الهام. كنم تو رو خدا حاال نه يم يهر كار بخوا. يتو بگ يهر چ. كردم الهام غلط

با ان حالت چطور خودش آنها را  ديكرد خودش هم نفهم يالهام دعا م يبرا دلش يو تو ختير يفرهاد اشك م يهم همپا بهار

 .رسانده مارستانيسالم به ب

 .ديفهم يفرهاد حال خودش را نم. منتقل شد CCUبه  عاياو الهام سر تيدكتر با وضع ييتوجه به سابقه الهام و آشنا با

طرف و آن  نيبهار تمام مدت همراه فرهاد ا. وا رفت مكتين يفرهاد لرزان و خسته رو. شد تيالهام تثب تيگذشت تا وضع يمدت

 .بود و حال خودش از فرهاد بدتر بود دهيطرف دو

بهار نگران حال . در بدن نداشت يمانست كه روح يم يچهره او به مرده متحرك. از فرهاد بپرسد يزينداشت درباره الهام چ جرات

 .فرهاد بود
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به خانواده فرهاد خبرها را  يدو تماس تلفن يبهار ط. رمق همانجا نشسته بود يفرهاد خسته و ب يول. هم گذشته بود ازدهياز  ساعت

 .رسانده بود

 .كنار فرهاد نشست ديبا ترد. برگشت كيو ك وهيخارج شد و با پاك آبم مارستانياز ب. از بابت الهام راحت شد الشيخ نكهياز ا بعد

 !دكتر يآقا

 .خي يسرد به يبا چشمان. نگاهش كرد فرهاد

 :را جلو برد و گفت وهيگرم آب م ياما با لبخند بهار

 .نينخورد يزيشما كه ظهرم چ ازدهي ساعت

 دلش گفت ينگاه كرد و تو وهيبه پاكت آب م فرهاد

 .دختر توقع داره من به خودم برسم نيو ا رهيم يداره م الهام

 :كه به او تعارف شده بود گفت يا وهياعتنا به آب م يبه چشمان بهار نگاه كرد و ب باز

 ه؟يدرد بزرگ من چ يدون يم

از جانب بهار  يمنتظر پاسخ نكهيفرهاد بدون ا. موردخطاب فرهاد قرار گرفته بود تعجب كرده بود يخودمان نجوريا نكهياز ا بهار

 :زند گفت يباشد انگار كه با خودش حرف م

 .فقط بخاطر الهام قلب خوندم من

 كرد گفت ينگاه م شيكه به دستها ير حالزد و د يپوزخند بعد

 .منتظر بمونم تا جون دادنشو تماشا كنم ديبا. آد ياز دستم بر نم يكار گهيوقت د چياحمقانه اس كه نه حاال نه ه يليخ

 :سوخت يرنج فرهاد از درون م دنيبهار از د. زد شيموها يتو يچنگ و

 ؟يالهام منو ببر يجا شهيم ستيمنتظر من ن ايدن نيا يكه تو يكس ايخدا. نميتونستم قلبم و بدم به الهام تا غصه تورو نب يم كاش

 .ختير ينشسته بود و بهار آرام اشك م يفرهاد مثل مجسمه ا. گونه اش روان شد يرو يقطره اشك. انداخت نيسرش را پائ بعد

 اد؟ياز دستم بر م يچكار. تونم بكنم يچكار م ديپرس ياز خودش م مدام

 .بلند شد و به طرف نمازخانه رفت بعد
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 كردياو به اتفاقات امروز فكر م. كرد يبود كه بهار تصور م يآشفته تر از آن يفرهاد ول ذهن

 يفكر اساس هي ديبا. دختره اس نيمقصر ا. كردم ينه من چه گناه. منه احمقه ريهمشم تقص. تحت فشار بوده يليروزا خ نيا الهام

 .تحت فشار باشه نياز ا شتريخوام الهام ب ينم. بكنم

 .من كم آوردم. يخانم تو برد الهام

 .شد رهيبهار خ يخال ينشسته بود گرداند و به جا شيپ يكه بهار لحظات ينگاهش را به سمت بعد

كرد و  يفيبهار اخم ظر. دست نخورده بود وهيپاكت آب م. نشسته بود مكتين يكه از نمازخانه خارج شد فرهاد همچنان رو بهار

 :نشست گفت يكه كنار فرهاد م يدر حال

 .دكتر يخودتونم لج كردن آقا با

 .بهار از تفكرات دور و درازش خارج شد يبا صدا فرهاد

 !بله؟

 كنن يگردن خوه مجبور شن از شما پرستار يبرم يخواد كه الهام خانم وقت ينم دلتون

 زديبا خودش حرف م فرهاد

 ؟يخوا ياز من م نويتو واقعا ا الهام

 لطفا نيتونو بخور وهيآبم

 امشب بش بگم؟ يعني

 !دكتر يآقا

 باشه فردا نه

 !دكتر يآقا

 :دينال فرهاد

 !الهام

 .را از دست بهار چنگ زد وهيآبم و
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 .نيديلباس مناسبم نپوش هي يشما حت. خونه ميبر ديش بلند

 .اش آمده بود يرو فرش يها يبا همان دمپائ يحت. شرت نگاه كرد يخودش با ان گرمكن ورزش و ت افهيبه ق فرهاد

 ياالن مادرتون هم نگران شمان هم نگران الهام خواهش م. نداره يا دهيموندن شما فا نجايا نيدون يم نيكه خودتون دكتر شما

 .كنم

انداخت و بعد  يپر دردو دستگاه گم شده بود نگاه  مياز س يانبوه ياول به سراغ الهام رفت و به او كه تو يول. كوتاه آمد فرهاد

 .آرام همراه بهار رفت

 ريز. را تصور نكرده بود يلحظه ا نيهم چن شيبهار در خواب ها. داد هيتك يرا روشن كرد و فرهاد سرش را به صندل نيماش بهار

 .كشد او هم نفس بكشد يكه فرهاد نفس م ييهوا كينزد نقدريا يكوچك نيبه ا يسقف

 .را به او داده بود هيهد نيبد شدن حال الهام ا. داديبود كه او را آزار م زيچ كي تنها

. ديتخت دراز كش يرو. ديخراش يالهام قلبش را م يخال يجا. به اتاق خودشان رفت ميتوجه به حال مادر و پدرش مستق يب فرهاد

 .داد يتن الهام را م يبو

 .منه ريمش تقصه.منه ريهمش تقص. زودتر به حرفت گوش كرده بودم كاش

اجازه  دينبا يتوانست به خواسته الهام تن دهد ول ينم. زد يم يحرف ديكرد با يم يكار ديبا. خودش جمع شده بود يتو فرهاد

 .كرد يمسخره را تمام م يباز نيا شهيهم يبار برا كي ديبا. شدياتفاق دوباره تكرار م نيا داديم

 .بود نيتنها راه حل ممكن هم. بود درجا نشست دهيكه به ذهنش رس ياز فكر ناگهان

 .كرد يم يموجود را بررس يايداشت تمام زوا. اتاق به قدم زدن پرداخت يبلند شد و كالفه تو فرهاد

مشكل بود آن هم  كيتنها . را كرده زيفكر همه چ ديصبح بود كه به نظرش رس كينزد. خسته شد شيراه رفت تا پاها نقدريا

 .كردن بهار بود يراض

 .ناگهان متوجه ساعت شد يول ديدو رونيكه به ذهنش زده بود به از اتاق ب ياز راه حل يخوشحال با

 ؟يريم يساعت سه صبه كجا دار ونهيد

 :فشرد گفت يكه آن را در آغوش م يالهام را برداشت و در حال ياز لباسها يكيو  برگشت
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 .زنم الهام ياز تو دست نم ريغ يزن چيبه ه من

 .زد به خواب رفت يالهام لبخند م ياليخ ريكه به تصو يدر حال و

بماند  وي يس يس يتو ستيبا يم ياو بهتر بود به هوش بود ول تيوضع. در كنار الهام گذرانده بود مارستانيفردا را تمام در ب صبح

 .آنجا بماند گريد شب كي ستيبا يدكتر معالجش كه دوست و استاد فرهاد بود الهام م صيبه تشخ

 كشاند و گفت يفرهاد را كنار يامجد دكتر

 .بش وارد شده يچه استرس يدون يم. يزنت و بكش يخوا يم. ينبود يتو كه شاگرد كودن. بگم يبه تو چ ديبا من

 .داديگوش م ريسر به ز فرهاد

 .دم ينم يمنيتضم چيمن ه افتهياتفاق ب نيا گهيبار د هي اگه

مادر الهام چنان اشك . ديبار خانواده الهام را د نياول يآنجا بهار برا. و رفتند دنديالهام را د شهيمالقات كنندگان از پشت ش همه

 .افتادند هيخانم هم همراه او به گر نيكه بهار و نسر ختير يم

 .التماس و خواهش اجازه دادند مادرش شب را كنارش بماند با

 :زد شيرفت كه فرهاد صدا يبهار داشت از پله ها باال م. ه برگشتندرمق به خان يخسته و ب همه

 !خانم بهار

 .شد رهيبه او خ يبرگشت و با نگاه پر از سوال. او را خطاب قرار داده بود. فرهاد او را صدا زده بود. دهيفكر كرد اشتباه شن بهار

 :بدون نگاه كردن به او گفت فرهاد

 .خوام باهاتون صحبت كنم يم. كتابخونه نيايب شهيم

فرهاد از او خواسته بود كه با او صحبت . نديب يم نيريش يايرو كيخواب است و دارد  كرديفكر م. گرفت شياز پا يشگونين بهار

 !آن هم تنها. كند

 .كمك ايخدا. افتاده باشه يالهام اتفاق ينكنه برا. خواد بامن صحبت كنه يم يمورد چه موضوع در

 .رفت و بهار را مبهوت به جا گذاشت يگريحرف د چيبدون ه فرهاد

 و در زد ستاديدر كتابخانه ا يروبرو. رفت يلرزان به طرف قسمت غرب ييبا گامها بهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٣

 !ديبفرمائ

به منظره  بيدست در ج. كنار زده بود ياز پرده ها را كم يكيفرهاد چراغ را روشن نكرده بود تنها . در را بار كرد و وارد شد بهار

 .شده بود رهيخ ونريب

 .نلرزد شيكرد صدا يسع. برد يحالت فرهاد لذت م نيچقدر از ا بهار

 .در خدمتم من

 .عطر فرهاد پر شد يو بهار احساس كرد تمام اتاق از بو ديچرخ فرهاد

 .يديچش زنشو دور د كنهيفكر م. فهمه يبهار ادم باش االن م. غش نكنم ايخدا

 .را صاف كرد شيگلو فرهاد

 .از شما داشتم يخواهش هي من

 .شد رهيمتعجب و منتظر به فرهاد خ بهار

 ....يكوتاه ادياز دستم بر ب يكار هر

 .جمله بهار را قطع كرد فرهاد

 !نيبا من ازدواج كن لطفا

 :دلش گفت يتو دينگاه بهار را د يفرهاد وقت. بهت زده به فرهاد نگاه كرد بهار

 .يگند زد فرهاد

 ديچفت شده اش تنها توانست بگو يلبها انياز م. ديلرز يم شيلب ها. م رنگ خشم گرفتبهت زده بهار كم ك نگاه

 .دكتر يمتاسفم آقا براتون

از  رياز بهار داشت غ يهمه عكس العمل ينيب شيپ. مبل وا رفت يفرهاد وامانده رو. از كتابخانه خارج شد عيچرخش سر كيبا  و

 .نيا

 .الهام بود دهيچهره رنج كش ديكه به ذهنش رس يزيتنها چ. مغزش كامال قفل كرده بود. رفت نيلرزان پله ها را پائ ييبا گامها بهار

از همان ابتدا  اهايدر تمام آنها رو. تجسم كرده بود شياهايخودش در رو يمختلف برا يذهن در حالتها يلحظه را هزار بار تو نيا
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 .از الهام نبود يخبر

 .از الهام در تمام آن تصورات همراهش بود يروشن ريچون تصو. ماند يم يباق ايتصورات هم فقط در همان مرحله رو آن

 .ماندن نبود يجا گريد. به اتاقش رفت بهار

و  ختياش ر يدست فيك يرا تو لشيوسا. آن چپاند يرا بدون مرتب كردن تو شيلباسها. ديكش رونيتختش ب ريرا از ز چمدانش

 .شد رياز دستش خارج شده بود از پله سراز شيكه مهار اشكها يدر حال

 يم نيپائ يشرق يچمدان به دست از پله ا دكهيكلنجار رفتن با خودش از كتابخانه خارج شده بود بهار را د يكه بعد از كل فرهاد

 .ديآ

 .كرد شيهمان جا صدا از

 !خانم بهار

 .رفت يدر اصلفرهاد دواو دوان به طرف . خارج شد يتوجه به او از در شرق يب بهار

 .به گلها بود صدا زد يدگيدرختان مشغول رس انيرا كه در م اريرا روشن كرد و خشا نيماش بهار

 .نيدر و باز كن اريخشا آقا

بهار با . قرار داد ريمس يتوجه خودش را تو يفرهاد ب. به در برسد نكهيقبل از ا. رفت يدهنده عقب گرفت و به طرف در اصل و

 .ترمز زد ياو رو دنيد

 يبهاره اش را تا رو وريپل يها نيو آست بيدر ج شيدست ها. بود ستادهيدر مقابل بهار ا يبا همان ژست دوست داشتن فرهاد

 .ساعدش باال زده بود

حال بهار به سمت در راننده رفت، در را باز كرد و آرام  دنيفرهاد با د. گرفت شتريصحنه شدت ب نيا دنيبهار با د يها اشك

 گفت

 .رونم يم من

 

از در  اريفرهاد به حركت در آمد و از مقابل چشمان گرد شده خشا. را به فرهاد داد شيشد و جا ادهيپ يمقاومت چيبدون ه بهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٥

 .خانه خارج شد

 .فرهاد باالخره سكوت را شكست. نديبگو يزيتوانستند چ يكدام نم چيه

 .نيدرباره من بكن نيخواست يبعد هر قضاوت ن،يمن گوش بد يكنم اول به حرفا يم خواهش

كه  يدر حال كيكتابخانه تار كيفرهاد از او در  يخواستگار. تصور نكرده بود نجوريلحظه را ا نيا. ختير يفقط اشك م بهار

 .كرد يبا مرگ دست و پنجه نرم م مارستانيب يهمسرش داشت تو

 .خودش گذشته بود يكه بخاطر همسرش از خواسته ها يمرد. شناخته بود يگريخواست او فرهاد را جور د يفرهاد را نم نيا او

 .شناخت يفرهاد را نم نياو ا. نكرده بود يرا خال مارشيبودو پشت همسر ب ستادهيا زيكه در مقابل همه چ يمرد

نگاه معصوم بهار كه در . فرهاد به بهار نگاه كرد. صورتش را گرفت يرا كه كش امده بود رو شيبرداشت و اشكها يدستمال

 .كرد مانيپش ديخواست بگو ياز اشك غرق شده بود او را از انچه م ييايدر

 و گفت ديگز لب

 .نگه داشت يشاپ يخودش كنار كاف دياز بهار ند يو چون عكس العمل. من حرفامو بزنم ييجا هي ميبر نيديم اجازه

 .كنم يخانم خواهش م بهار

 .خون كرد شتريكار دل بهار را ب نياو باز كرد و باز ا يفرهاد در را برا. شد و به دنبال فرهاد به راه افتاد ادهيو منگ پ جيگ بهار

 !گهيم يكار درسته؟ الهام اگه بفهمه به من چ نيا

 

 .گاه كندفرهاد ن يتوانست به چشمها ينم. بود ريبهار سر به ز. را به بهار نشان دادو آن دو در مقابل هم نشستند يزيم فرهاد

 .انها حاضر شد زيسرم گارسون

 ن؟يدار ليم يچ

 :زد شيفرهاد صدا. حال خودش بود يتو بهار

 !خانم بهار

 .كرد به چشمان او نگاه نكند يفرهاد سع. و به فرهاد نگاه كرد. سرش را باال آورد بهار
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 ن؟يخور يم يچ

 :پاسخ داد ديلرز ياش م هيهنوز به خاطر كنترل گر شيدرحال كه صدا بهار

 .خوام يآب م...من؟

 .شكل گرفت شيلبها يرو يكرده بود لبخند كوچك دايكه چهره او پ يناخوداگاه به بهار نگاه كرد و از آن حالت كودكانه ا فرهاد

 به گارسون گفت رو

 .من يترك بدون شكر برا هي. نياريخانم ب يبرا يآب معدن هي

 .دور شد. كرد يم ادداشتيكه آنها را  يتكان داد و در حال يسر گارسن

 نكهيا يفرهاد برا. زد يدامن م شترياز اشك پوشانده بود كه به حالت معصومانه او ب يا هيچشمانش را ال يكرد ول ينم هيگر بهار

 دوخت و گفت زيبتواد راحت تر حرفش را بزند نگاهش را به م

كه من منظورم و بد  نكهيا تشيواقع يول. نيدرباره من بكن يناجور يو االن فكرا. نياز مسائل نباش يليخ انيشما در جر ديشا

 .نبود كه منظور داشتم يزيكه زدم اصال اون چ يحرف. مطرح كردم

بار پر از سوال به فرهاد  نياو با همان چشمان اشك آلود و ا يول نديحرفش را بر بهار بهتر بب ريسرش را باال گرفت تا تاث فرهاد

 :ديالدلش ن يفرهاد تو. نگاه كرد

 .ادينگام نكن از خودم بدم م ينجوريرو خدا ا تو

 :داد و ادامه داد رونينفسش را پر صدا ب بعد

 ...ما..كرد دايپ...كه الهام مشكل  ياز وقت يعني...من و الهام..راستش

 .مستاصل شد كه چطور حرفش را ادامه بدهد و

 ...ياز نظر مسائل زناشوئ يعني...كه نهيا منظورم

 گفت ينجات بدهد با دست پاچگ تيوضع نياو را و خودش را از ا نكهيا يكه فورا متوجه منظور فرهاد نشده بود برا بهار

 .هستم انيجر در

 ديخودش هم لبش را گز. انداخت يلحظه با تعجب به چهره گلگون بهار نگاه كي فرهاد
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 .دختر بچه حرف بزنم هيبا  ميمسائل زندگ نيتر يسرم داده كه مجبورم از خصوص ييالهام چه بال نيا نيبب ايخدا

 .داد و رفت ليو سفاراشات را تحو ديگارسون رس. ديكش يآه آسوده ا بعد

 يلبه فنجانش م يشده بود و انگشتش را رو رهيكه به او خ دينگاه فرهاد را د يو وقت ختيخودش ر يآب برا وانيل كي بهار

 :آبش را تعارف كرد وانيچرخاند خجالت زده ل

 !دكتر نيرمائبف

 يكه فرهاد ادامه نم ديد يو وقت. و منتظر ماند ديبهار آبش را سر كش. به خودش آمد و نگاهش را به بخار فنجان دوخت فرهاد

 :گفت ديدهد با ترد

 .من منتظرم! دكتر يآقا

 :گفت ديكش يكه آه م يلحظه به بهار نگاه كرد و باز درحال كي فرهاد

 يليمن خ يحرفها كه برا يسر هيبعد هم شروع كرد به زدن . تر شد ديبود نا ام ديبشه نا ام ونديپ ديالهام متوجه شد كه با يوقت از

 .سخت بود

 .مشتاق به دهان فرهاد چشم دوخته بود بهار

 ...ممكنه...يعني...كه داره يوضع نيگفت با ا يم

 گفت اورديدر ب طيشرا نياو را از ا نكهيا ياو شد و باز برا ميبهار متوجه غم عظ. چهره فرهاد را پوشانده بود درد

 .اش هيبق...بله

 :و گفت دياز قهوه اش را نوش يكم فرهاد

 .رمينم يا گهيزن د...من سراغ...الهام ...بعد از ...دونه يم. گفت يم. كردن دايمن زن پ يشروع كرد برا خالصه

 :زد و ادامه داد يپوزخند بعد

سر . خوبه نيگفت هم يفورا م ديديكه م ويهر دختر. من قطع شده شياز اون موقع آسا. كنه يريگ شيخواد پ يخودش م اليخ به

 .شد اليخ يكردم باهاش تا باالخره ب دايمشكل پ يدوتاشون هم حساب

 يالهام بود م يتصور كرد اگر جا. شناخت يم شتريحاال روح بزرگ الهام را ب. واقعا شوكه بود ديشن يكه م ييزاهاياز چ بهار
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 كش كند؟ شيپ يگرياز عشقش دست بكشد و او را به د يراحت نيتوانست به ا

 .شديذهنش تكرار م يكلمه تو كي تنها

 !هرگز

 .به بهار نگاه كرد يچشم ريز. بود دهيقسمتش رس نيحاال به سخت تر. بدون توجه به بهار داشت به حرفش ادامه داد فرهاد

 .نيشما اومد نكهيا تا

 .بهار زنگ زد گوش

 .چه خبره نجايا

 .نهاد داد به من..شيپ...شمارو...الهام

آبش حلقه كرد  شهيدستانش را دور ش. ختيرها كرده باشند دلش فرو ر يو انگار كه او را از ارتفاع بلند. ديبهار سكوت كش مغز

 .تا لرزششان را از فرهاد پنهان كند

 .رميم ياالن م ايخدا

 .فرهاد را برآورده كند يكه آرزوها يازدواج با فرهاد به عنوان همسرش به عنوان كس يداده بود برا شنهادياو را به فرهاد پ الهام

 .شده ونهيالهام د. دونه يمنو م طياون كه شرا يول

 :ديرا در ان خفه كند پرس جانيداشت ه يكه سع ييوبا صدا اوردين طاقت

 ؟!الهام خود

 :كه فرهاد دنباله حرفش را گرفت. شده بود جيبهار گ. سرتكان داد فرهاد

 كه...روزيتا د. هاتون بود يهر روز و هر شب حرف از شما و خوب. نه...شمارو يول. الهام زود كوتاه امد گهيد ياونا سر

روز افتاده  نياو به االهام بخاطر  يعني. موضوع اتباط داشت نيالهام افتاده بود با ا يكه برا ياتفاق يعني. افتاد روزياتفاق د ادي بهار

 .گه برود سر اصل مطلب ديبزند و به فرهاد بگو اديخواست فر يدلش م. بود

 جونمو؟.فرهاد يخوا يم يجون من چ از

 .شد حالش بد شد يچ دميكرد كه نفهم يم يحرفش پا فشار يالهام داشت رو. شدم يمنم عصبان. باز صحبت سر شما بود روزيد
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 دوخته شدفرهاد غم زده به بهار  نگاه

تنها راهه  نيا يدر حق شماست ول ينامرد نيا. دونم يم. كنم يشما باز يحق ندارم با زندگ دونميخوام م يمن از شما كمك م حاال

 .كارش برداره نيكه الهام دست از ا

 :ديتر از قبل پرس جيگ بهار

 ن؟يخوا يم ياز من چ شما

 :نكند نگاهش را به فنجانش دوخت و گفت مانينگاه معصوم بهار او را پش نكهيا يبرا فرهاد

 .نيكن يباز....همسرمنو...نقش...نقش...مدت  هيخوام  يم

كلمه نقش را  يخواست همسرش شود ول يبود كه فرهاد از او م دهيرا فهم نيبهار ا. شده بود يمغز بهار قاط يتو زيهمه چ باز

 :شديدرست متوجه نم

 همسرتون و؟ نقش

 .ديگزلبش را از خجالت  فرهاد

 يبرا. شهيم مونيمدت بعد پش هياگه من به خواسته اش تن بدم . رهيگ يم مياحساسات تصم يدونم الهام داره از رو يمن م. بله

 .شمام ونيمن تا ابد مد. نياگه قبول كن. دارم اجيبه كمك شما احت نيهم

 .رديخودش را بگ يتوانست جلو ينم گريانگار د فرهاد

كه  يجور. نيكن يالهام باز يمدت كوتاه نقش همسر منو جلو هيكه  نياگه قبول كن. به شما رو اوردم ياز سر ناچار نيكن باور

 ميگ يبه الهام م. از شما ندارم يتوقع چيمن ه. نيباور كن. نيعمر شرمنده خودتون كرد هيكنه من به حرفش گوش دادم منو  اليخ

 .خوره ينم يوسط باز نيشخص سوم ا هيشد  مونيلهام پشا يوقت. شهينما هيمثل  زيهمه چ ميمحضر عقد كرد ميرفت

 :بود دهيرنگ بهار پر. نگاه پر اضطرابش را به بهار دوخت فرهاد

 .گفتم دميرس يدهنم و باز كردم و هر چ دميباز من نفهم. از حال نره يوا

 يشخص عاد كي شياگر فرهاد برا رد؟يخواست؟ واقعا قصد كرده بود جانش را بگ يفرهاد از او چه م. ديديهمه جا را تار م بهار

 .اش بود يهمسر واقع شياهايكند كه در تمام رو يرا باز يتوانست تنها نقش همسر مرد يم يتوانست ول يم ديبود شا
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 .نگاه فرهاد نشست يترس تو. بلند شد. رفت ينشست حتما از حال م يمقابل فرهاد م گريلحظه د كيرفت اگر تنها  يم ديبا

 كجا؟

 .ديفرهاد دنبالش دو. يحرف چيرفت بدون ه بهار

 .خانم بهار

 .بغض داشت شيصدا

 رهيم ياون م...رهيم يم افتهياتفاق ب نيا گهيبار د هياگه . الهام بخاطر

 فرهاد شكست يصدا

 .رهيم يم الهام

 :آرام ناله كرد. به آسمان انداخت يبهار نگاه. سوخت از غصه فرهاد دلش آشوب شده بود ياش م نهيس. ستاديا بهار

 فقط غصه اس؟ ايسهم من از دن. ايخدا

 و گفت ديآه كش. هم بغض كرده بود او

 .فكر كنم نيبذار

 .نشست و رفت نشيماش يتو و

تفاوت  ينفر ب كي يتواند نسبت به زندگ يفرشته معصوم نم نيگفت ا يدلش م. فرهاد شكل گرفت يلبها يرو يبند مين لبخند

 .باشد

 .رفت ابانيكرد و قدم زنان به طرف خ بشيج يرا تو شيدستها

خواست به خانه سادات خانم  يدلش نم. تنها باشد ييخواست جا يدلش م. توانست فكر كند ياصال نم. ديچرخ يم ابانيخ يتو بهار

 .دياز خودش پرس. برود

رفته  ادشيبهناز . االن بهرام و بهنام كجان. ته باسماون وابس نيبه ا ديچرا با. داشته باشم كه مال خودم باشه ييجا دينبا چرا

 .به اسم بهار داره يخواهر

 ميتصم كيو با . كه مال خودش باشد ييجا. فكر كند ييرفت كه بتواند به تنها يم ييجا ديبا. كرد يپناه يشدت احساس ب به
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 .ها برگشت يبه سمت خانه اعتماد يناگهان

 .مشاور امالك توقف كرد كيقابل چرخاند و در م ابانيخ يرا تو نگاهش

 .در رفت يروبرو زيبه طرف م ميو مستق. را باز كرد در

 ستيمبلغ رهنش مهم ن. نيكن دايبرام پ ديمحل تا فردا هم با نيهم يتو. رهن بدون اجاره. خوام يخوابه م هيآپارتمان  هي. سالم

 .نيريشماره تماس بگ نيبا ا. برداشت شماره اش را نوشت و مقابل مرد گذاشت زيم ياز رو يكاعذ. باشه زيفقط تم

 بشيج يباشد كاغذ را چنگ زد و تو يشماره بهار گنج با ارزش نكهيمرد مثل ا. از آنجا خارج شد يگريحرف د چيبدون ه و

 .شماره كرد كيشروع به گرفتن  عيگذاشت و سر

 .مغموم و خسته به خانه برگشت فرهاد

 بدم؟ يجواب الهام و چ. اگه زنگ نزنه. بر نگرده اگه

را از چشم  زيهمه چ. الهام چقدر گرفته و پكر شده بود. كه بهار بخاطر او رفته بود افتاد يآن بار ادي. زد شيبه موها يچنگ فرهاد

 .بود دهياو د

 .لطفا برگرد...بهار

 به آسمان نگاه كرد و

 ...ايخدا

 .انداخت و وارد خانه شد نيشرم زده سرش را پائ. ديماند چه بگو و

 

 .كرد ديشد يلحظه احساس دلتنگ كي. ديخانه بهرام د يبه خودش آمد خود را جلو يوقت بهار

 .شد و زنگ را زد ادهيپ

 .او را در آغوش گرفت يبهار شوكه شد و بعد با خوشحال دنياز د پرستو

 !بهار

 .و با پرستو وارد خانه. لبخند زد بهار
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 ست؟يازت ن يخبر ييكجا. دختر يمعرفت يب يليخ

 .ميدنبال زندگ من

 .ذره شده هيدلش برات  نيحس ريام

 :را بلند كرد و داد زد شيصدا بعد

 !عمه بهار آمده نيحس ريام

 .ديبغل بهار پر يو تو ديدو رونياتاق ب يبه سرعت جت از تو نيحس ريام

 .را بوسه بارن كرد نيحس ريصورت ام بهار

 .ذره شده بود هيدلم برات . شم فدات

 :گله كنان گفت پرستو

 ؟يدر خونمون و از جا در آورد يپاشه  نيهم يبرا

 :باز هم لبخند زد و گفت بهار

 .نيشما ببخش. زن داداش شرمنده

 باال انداخت و گفت ييابرو پرستو

 !يشد يرسم

 .نگفت يزينشسته بود مشغول كرد و چ شيپاها يكه رو نيحس ريخودش را با ام بهار

 ايباره با پرستو صحبت كند  نيدر ا ايكرد فكر كرد آ يم يباز نيحس ريام يكه با موها يو بهار در حال. به آشپزخانه رفت پرستو

 .نه

 .افتاد كه پرستو طرفدار مشورت با خانواده است ادشي بعد

 .به بهرام بگم گهيحاال هم حتما م. درست شد يرفت چه مكافات ادتيصادق  سر

 .هر چه فكر كرد نتوانست عكس العمل بهرام و بهنام را مجسم كند بعد

 .گفتن و نگفتن راه افتاده بود نيب يريذهنش درگ يتو. بهار به پرستو نگاه كرد. را مقابل بهار گذاشت يچا ينيس پرستو
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 متعجب گفت پرستو

 ؟يچرا به من زل زد حاال

 :نشاند گفت يرا كنارش م نيحس ريكه ام ينگاهش را گرفت و در حال ربها

 .فكر بودم حواسم نبود تو

 خبر از محل كارت؟ چه

 !يچيه

 گرده؟ يبر م يك مادره

 .هر وقت عمل شوهرش تمام شه. سين معلوم

را برداشت و مزه مزه  شيچا. كند دايگفتن پ يبرا يتواست حرف يفكرش مشغول بود كه نم نقدريبهار هم ا. سكوت كرد پرستو

 .كرد

 ؟يريگ ياز بهنام نم يسراغ

 .پوزخند زد بهار

 نگار چطوره؟ حال

 .كنه ينم تشياذ اديبچه ز. خوبه

 .چه خبر نايبهناز ا از

 .بودن نجايا شيچند شب پ. ميستيخبر ن يب

 .دو قلوها تنگ شده يبرا دلم

 سراغشون؟ ير ينم چرا

 باال انداخت و گفت يشانه ا بهار

 .رميفرصت م سر

 .تمام شده بود شيچا
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 :ديپرستو پرس. و بلند شد ديرا بوس نيحس ريام

 .جا بمون نينمونده هم يزيتا نهار چ كجا؟

 و گفت ديرا پوش شيكفشها بهار

 .كار دارم. برم ديبا ممنون

 :گفت ديدنبال بهار آمد و با ترد پرستو

 ؟يبگ يخواست يم يزيچ! بهار

 :و به پرستو نگاه كرد ستاديكنار در ا بهار

 .و سه ساله اس ستيزن ب هي. ستيدختر شونزده ساله ن هيداداش بهرام بگو بهار  به

 خداحافظ

 .از در خارج شد و

 .ستيمانده بود كه منظور حرف بهار چ پرستو

 دختر؟ يچكار كن يخوا يم باز

 .كه وارد خانه شد با چهره نگران مادرش رو به رو شد فرهاد

 افتاده؟ يالهام اتفاق يبرا! فرهاد

 :معتجب به مادرش نگاه كرد فرهاد

 نه چطور مگه؟! الهام

 .رونيب نيگفت با بهار با عجله رفت اريخشا

 زد گفت يمبل ضربه م هيكه با كفشش به پا يانداخت و در حال نيسرش را پائ فرهاد

 .رسوندمش ست،يكم حالش خوب ن هي دميد. رونيخواست بره ب يم نه

 .خانم نگران تر شد نينسر

 افتاده؟ يخونواده اش اتفاق يبرا
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 .نگفت يزيدونم چ ينم ها؟

 ؟يدينپرس يزيتوام چ. كه فرهاد واقعا

 بپرسم؟ ديبا يچ ينه برا من؟

 خانم كالفه به طرف تلفن رفت نينسر

 ؟يچكار كن يخوا يم مامان

 كجاست؟ نميخوام زنگ بزنم بب يم

 !اخه نيچكار دار مامان

 .خبر گذاشته رفته يب هويبفهمم دختره چش شده كه  دينبا. ر دارمچكا يچ يعني

 .گهيد سيفكر ن يب نقدرميا. دهيحتما خودش خبر م نيكن صبر

 .كند يانگار كه دارد به بهار نگاه م. خانم مردد به تلفن نگاه كرد نينسر

 او را مطمئن كند گفت نكهيا يبرا ديمادرش را د ديكه ترد فرهاد

 .نيتا شب تماس نگرفت اونوقت زنگ بزن اگه

 ادامه داد يبا لحن طلبكار بعد

 .داره واسه خودش يبنده خدا زندگ! نياورديكه ن رياس

از  يو اگر تا آن موقع خبر گشتيفردا الهام بر م. به طرف اتاقش به راه افتاد ديايكش ن نياز ا شتريصحبت ب نكهيا يهم برا بعد

 .داد يالهام را مجواب  ديشد چه با يبهار نم

 .رفت يچشمش رژه م يچهره بهت زده و چشمان اشك آلود بهار جلو. ديتختش دراز كش يرو كالفه

 كنه؟يقبول م يعني

 .ا ش گر گفت نهيس يتو يزينظرش آمد و چ يو دستگاه تو ميدر س دهيچيالهام پ ريتصو بعد

 .شهيحتما دلخور م. دميم شيتونم الهام و قانع كنم؟ نكنه بفهمه دارم باز يم يعني

راحت همه  اليخواست كه بهار جواب رد بدهد و او با خ يالبته ته دلش م. موضوع فكر نكند نيبه ا گريرا تكان داد كه د سرش
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 .اندازديرا گردن بهار ب زيچ

 .كنه يم شيبشه الهام خودش راض نجورياگه ا نه

. ديكش يالهام هم تمام وجودش را به آتش م ادي. لبش آمد يرو يلبخند. فكر كند ديآ يكرد به فردا كه الهام به خانه م يسع

 .اش بود يالهام همه زندگ. بود يكاف شيكه در كنارش بود برا نيهم

 .شد رهياش خ ييبرداشت و به چشمان جادو يعسل يالهام را از رو عكس

 .زهيم شميكنم آت يبشون نگا م يچشماست كه وقت نيا يتو يراز چه

 .را بست شيالهام را در آغوش گرفت و چشمها عكس

خانه سادات خانم  يروبرو يمرد. شد ادهيرا مقابل خانه پارك كرد و پ نيماش. مجبور شد به خانه سادات خانم برگردد بهار

 .داده بود هيتك واريچمباتمه زده و به د

 به او انداخت ينگاه يگذر بهار

كم  يبه طرف در خانه رفت كه صدا. را زد ريدر را بست و دزدگ. شد دايپ نميد كه اشكر خدا معتاد تو محل نبو. گهيد هيك نيا

 ديشن يرمق

 .فرشته خانم سالم

 ستادهيدر مقابلش ا دهيصادق پژمرده و خم. برگشت ديبا ترد. صدا به گوشش آشنا بود نيجمله و ا نيا. شد خكوبيبرجا م بهار

 .بود

 يگردنش رد زخم ياز كنار لب تا رو. شديم دهيد شيموها نيمو در ب ديسف يشاخه ها. بود ييقابل شناسا ياش به سخت چهره

 .كهنه ادامه داشت

 .بود كه به طور كامل نابود شده بود ستادهيا يدر مقابل بهار جوان. نبود يان چهره جذاب و ان اندام موزون خبر از

 :خش دار صادق او را از بهت خارج كرد يصدا

 !بهار يه كردبا من چ يبنيم

 .لب تكرار كرد رياسم او را ز بعد
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 !بهار

و صادق هم ان جوان  ستيان دختر شانزده ساله ن گريرفته بود كه او د ادشيانگار . بود دهيترس يكم ديمانده بود چه بگو بهار

 .شرور زور گو

 گفت يكه صادق به سخت.به اطرافش انداخت ياضطراب نگاه با

 .بود نجايساال عكس صورتت ا نيا تمام

 .اش زد قهيبه شق يكوتاه يبا انگشت ضربه ها و

 .يمن شد يتو باعث بدبخت ؟ينيب يحال و روزم و م.دختر يتو با من بد كرد. كار كردم پاك نشد هر

 .شده بود يآمد بهار كفر يدهانش كش م يها تو حرف

 .و خودخواه ياز خود راض هنوز

 ديبا انزجار پرس. باالخره به حرف آمد بهار

 ؟يمن آورد يتو چه به سر زندگ يديوقت از خودت پرس چيه

 .تنها كج شد يبه طرز مسخره ا شيلبها يول. كرد پوزخند بزند يسع صادق

 .يپر يدارم كه با ما از بترون م آمارتو

 .كند دايپ يانرژ يجمله بعد يادا يخواست برا يكرد انگار كه م يمكث م شيجمله ها نيب صادق

 .ادميخواستم  يبره اون صورت اون چشا م ادميخواستم  يم. شدم يختير نيفراموش كردن تو ا يمن برا يول

 !كن بس

 .يبا من چه كرد يتا بدون. يخوام تا ابد عذاب وجدان داشته باش يم! نه

 :چشمان صادق نگاه كرد و گفت يبا دو گام بلند خودش را مقابل صادق رساند با نفرت تو بهار

 .نه من يتوه احمق. عذاب وجدان داشته باشه ديكه با ياون. گمشو برو

 .بدبخت. نابود شده منم نه تو شيكه زندگ ياون

 .به عقب برداشت يو گام. شد رهيبهت زده به چهره كبود شده از خشم بهار خ صادق
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 :چفت شده گفت يدندان ها انيبه طرف او برداشت و با همان نفرت از م يگريگام د بهار

. كه بدبخت شدم منم نه تو ياون. يديفهم. بخاطر توه خود خواه. عمرم بدبخت شدم بخاطر تو و كار احمقانه ات كه تا آخر برو

 !ييمن تو يمسبب بدبخت يول. يتو خودت يمسبب بدبخت

 به عقب برداشت و گفت يگريگام د ختهيدر هم شكسته و فرور صادق

 خواسم يمن خاطرت و م يول

 پر حسرت گرفت يبهار فروكش كرد و لحن يصدا

 .فقط برو. حاال هم برو. يچ يعني يخاطر خواه يفهم ياصال نم تو

زن  كينگاهش نگاه . بهار او نبود گريبهار د. از او دور شد دهيخم يلرزان و پشت ييبه بهار كرد و با گامها ينگاه حسرت بار صادق

 .و معصوم ريدخترك سر به ز كيبود نه  نيخشمگ دهيرنج كش

 :دلش گفت يبه اشك نشسته به صادق نگاه كرد و تو يبا نگاه بهار

 .كمكش كن ايخدا

 دهياو كه رنگ پر يبهار دلسوزانه به چهره نوران. نبود تا مراقبش باشد يبود و كس ضيمر. بهار خوشحال شد دنيخانم از د سادات

 .مادرش بود ياو جا. نمود نگاه كرد يم

سادات  شيان شب را پ. گرفت ميتصم. شده بود دشياو ام شيدينا ام ييدر روزها. اش او تنها پناهش شده بود يپناه يروزها ب در

 .خانم بماند

 دادن او گفت يدلدار يخان برا روسيخانم چشم به ساعت دوخته بود س نينسر

 .يدختر و نشناخت نيزنه تو هنوز ا يزنگ م بهار

 .زديباز هم ته دلش شور م يول رديحرف را بپز نيكرد ا يخانم سع نينسر

 .ديچيپ يگوش يآرام بهار تو يصدا. را برداشت يخودش گوش. را به او داده بودند ايزنگ تلفن انگار كه دن يصدا با

 .سالم

 !دخترم سالم
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 .خبر رفتم يخانم ب نيام نسر شرمنده

 آمده؟ شيپ يمشكل. فرهاد گفت حالت خوب نبوده رسوندتت زميعز نه

 خوشحال شده بود گفت دهيكه از خرف شن بهار

 .هستم ششيو نداره من فعال پ يكس. ضهيمر يسادات خانم كم. ستين يزيكه چ... ان شاا نه

 .يهر جور راحت زميعز باشه

 .افته گردن شما يم ايپو زحمت

 .ميكن يسرگرمش م يجور هي. گلنازم هست. نباش اينگران پو اصال

 .مكن يخبرتون م. جون نينسر ممنون

 .زميعز باشه

 ديپرس يخان با كنجكاو روسيس. را گذاشت يگوش يخانن با آسودگ نينسر

 بود؟ يچ ماجرا

 ششيرفته پ نميشده ا ضيمر. كرد يم يزندگ ششيكه بهار پ لشونيخانم همون فام سادات

 را آماده كرد و گفت پشيپ داديسر تكان م ديكه به نشلنه تائ يخان در حال روسيس

 .مادرشه يباالخره جا. حق داره خوب

 .طوره نيهم آره

 .به سادات خانم بود كه تلفنش زنگ زد يدگيمشغول رس بهار

 بله؟

 بهار راد؟... خانم

 .خودم هستم! بله

 .بنگاه ما نيتشرف اورد صبح

 .بله بله
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 ن؟ينيبب نيايب نيوقت دار يك. ميكرد دايمورد براتون پ چند

 مورد هست؟ چند

 .مورد سه

 ن؟يهست يك تا

 .ميهست ميتا نه، نه ن ما

 نيلطف كرد.نميموردشو امشب بب هيالاقل  اميكنم ب يم يسع

 .كنم يم خواهش

هنوز . رديمجزا بگ يخودش خانه ا يگرفته بود برا مياش چشم دوخت احساس صبح را نداشت كه تصم يمتفكر به گوش بهار

 .كند يبخواهد تنها زندگكس نبود كه  يسادات خانم را داشت و برادرانش آنقدر هم ب

 .نديكرد برود و خانه ها ر بب يحس وادارش م كي يول

 .شدم مونيپش گميم فوقش

 .كند هيته ييسادات خانم غذا يفكر از جا برخواست تا برا نيبا ا و

رمق با  يبود و ب دهيبود جهره اش رنگ پر دهيرختخوابش دراز كش يتو. سراغ او رفت. سادات خانم را كه اماده كرد يغذا

 گفت يذكر م حشيتسب

 و گفت ديسخت تنها پناهش بود پاش يكه در روزها يمهربان رزنيپ يبه رو يلبخند بهار

 .اميرم و م يم. كار دارم رونيب يدو ساعت يخانم من ك سادات

 .تو رو هم بهزحمت انداختم. راحت باش زميعز باشه

 .كه من دوباره طعم مادر داشتن و احساس كنم نيكرد يشما كار هيحرفا چ نيا

 گفت يآرام يو با صدا ديكش يخانم آه سادات

 .يقبول داشت يباعث افتخاره كه منو به مادر. بود يرينظ يزن ب. مادرتو رحمت كنه خدا

 ديرا پوش شيلباس ها. ديخم شد و گونه اش را بوس بهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨١

 .ارميخانم غذاتون آماده اس براتون ب سادات

 .ندارم يياشتها. زميعز نه

 .نيهر جور راحت باشه

 كرد شيسادات خانم صدا. خواست از در خارج شود يم يوقت

 !جان بهار

 .چهره اش را پوشانده بود يلبخند مهربان. برگشت بهار

 .كن دخترم حاللم

 حال لبخند زد و گفت نيبا ا. شد يبهار جور دل

 .نيمنو حالل كن ديشما با. سادات خانم نيام نكن شرمنده

 .زديدلش شور م يول. هم از در خارج شد بعد

 خوام چكار؟ يخونه م. نرم بهتره

 .باز هم سوار شد و به راه افتاد يول

 .كنم يزندگ ييمجبرورم برم تنها. مثل مادرمه. سادات خانم شيپ اميبعدم م. موندگارم يخونواده اعتماد شيكه پ فعال

 .گرفت لشيتحو يصاحب بنگاهحساب. ديرس يوقت. دامه دادباز هم برنگشت و بع راهش ا يول

 .نينيبب نيتون يم كهيدو تا موردش نزد نياگه وقت داشته باش. خانم راد نيخوش آمد يليخ

بعد . ديرا بهار پسند يكيان  يبزرگ بود و ل يليشان خ يكي. و تازه ساز بودند بايخانه ها هر دو ز. همراه مرد رفت ديبا ترد بهار

 .نديهم بهار را وادار كرد مورد سوم را هم همان شب بب

 .ذهنش شروع كرد خانه را مبله كردن يتو. سوم واقعا مورد پسند بهار واقع شد مورد

 .به او دست داد يتوانست در خانه خودش داشته باشد حال خوب يكه م يلحظه از احساس استقالل كي و

 .گرفت ليرا تحو لديشب قولنامه نوشته شد و بهار كفكر اضافه همان  چيكه بدون ه نقدريا

 .سراغش آمد هيكه از خانه خارج شده بود دوباره  يكه از زمان يآن موقع بود كه دلشوره ا تازه
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 .چراغ ها همه خاموش بود. با باز كردن در متعجب شد. ديبه خانه رس يوقت

 .بهار به شور افتاد دل

 .مارستانياومدن بردنش ب حال سادات خانم بدشده زنگ زده نكنه

بهار با  يگرفت ول يشكل م يذهنش داشت تصورات يتو. به طرف اتاق سادات خانم رفت ديو با ترد. لغزاند ديكل يرا رو دستش

 .راند يسماجت آنها را م

 .دياتاق افتاده بود بدن سادات خانم را در بسترش د يكه از چراغ هال تو ينور يتو. باز كرد يرا به آرام در

 !دهيفقط خواب. نشو ونهيد بهار

 :زد شيلرزان صدا ييبهار با صدا. لرزان چراغ را روشن كرد يبا دستان بعد

 !سادات خانم! خانم سادات

 .سبك بود يليكه خوابش خ اون

 .كه افتاده بود را باور كند يخواست اتفاق ينم. كند ياالن سكته م. زد كه احساس كرد يم يبهار با چنان سرعت قلب

 .گشت لشيدنبال موبا فشيك يتو. امدين ادشي. جند بود نايو شماره بهرام ا ديبه طرف تلفن دو. كرد يم يكار ديبا

 .ديلرز يحاال تمام بدنش م. كرد و زنگ زد دايشماره بهرام را پ. كرد يرا خال تشيكردنش تمام محتوا دايپ يبرا

 .دهيفقط خواب. دهيخواب فقط

 لرزان گفت ييبهار با صدا ديچيپ يگوش يبهرام كه تو يصدا

 .شهيكنم پا نم يخانم و صدا م...سادات يهر چ...داداش

 !بهار

 .شده بود ياشكش جار.ديشن يبهرام را نم يانگار صدا بهار

 ...رونيرفتم ب...براش شام پختم من

 !بهار

 .شديم داريزود ب شهيبه خدا هم..خوابش سبك بود. كنم يم صداش
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 .دبهرام نگران شده بو يصدا

 .اميمن االن م. نكن يتو كار. نشده يچيه اميمن االن م. جان بهار

 .كرد يهق هق م بهار

 .ايزود ب...تو رو خدا...بهرام داداش

 .اومدم زمياومدم بهار نگران نباش عز من

 .شد دايكه سر و كله بهرام و پرستو پ ديطول نكش اديز. كرد هيبلند گر يو با صدا. وا رفت واريهمانجا كنار د بهار

 .بهار را در آغوش گرفت ختير يوارد شد اشك م يوقت پرستو

 .كه بهار در آغوش پرستو از حال رفت. كرد يصحبت م يداشت با تلفن با كس بهرام

 

 :گفت ديايب نيكرد از تخت پائ يكه به او كمك م يمشتاق به الهام نگاه كرد و در حال يبا چشمان فرهاد

 .زميعز آروم

 .از اتاق خارج كرد يرا گرفت و به ارام شيبازو ريفرهاد ز. حال بود يهنوز چهره اش زرد و ب يود ولالهام بهتر ب حال

 .كرد يلبخند به لب الهام را تا خانه فرهاد همراه يغم زده ول يالهام با نگاه مادر

 ديگرفت گونه اش را بوس يكه او را در آغوش م يخانم به استقبال عروسش رفت و در حال نينسر

 .دلم زيعز ياومد خوش

 خانم را نگاه كرد و گفت نينسر ياز قدردان يحاك يالهام با نگاه مادر

 .الهام افتاده گردن شما يتمام زحمتا شرمنده

 .از فرنوش دوستش نداشته باشم كمترم ندارم شتريجون به خدا اگه ب هيمرض هيحرفا چ نيا

 .كمتون نكنه ياز بزرگ خدا

 .به الهام كمك كرد و او را به اتاق برد فرهاد

 .راحت شد انجا را ترك كرد الشيحال او خ ياز خوب يماند و وقت يالهام ساعت مادر
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 به اتاقش انداخت و گفت ينگاه الهام

 .تنگ شده بود نجايا يبرا دلم

 زد گفت يهام مبه دست ال يكه بوسه ا يو در حال دياش باال كش نهيس يكنار نشست و پتو را تا رو فرهاد

 .تو تنگ شده بود ياتاقم دلمون برا نيو ا من

 و غمناك گفت ديبر يبه چشمان فرهاد نگاه كرد از همان نگاه ها كه نفس فرهاد را م الهام

 .يبه نبود من عادت كن ديبا گهيد

 دلخور گفت فرهاد

 .يسر خودت آورد ييحرفا چه بال نيبه خاطر ا ستين ادتي؟يبس كن يخوا يم يك الهام

 .كرد بيج يرا تو شيرفت دوباره دستها يكه به طرف پنجره م يزد و در حال شيموها يتو يكالفه چنگ بعد

 :و گفت ديكش يفرهاد آه. كرد يعاشقانه او را برانداز م الهام

 .كار احمقانه بكنم هيكه افتاد باعث شد من  ياتفاق نيتو و ا سماجت

 .نه ايبدهد  حرفش را ادامه ايماند آ بعد

 :ديكنجكاو و نگران پرس الهام

 احمقانه؟ كار

 :ديفكر كرد و ناگهان پرس يالهام كم. برگردد سر تكان داد نكهيبدون ا فرهاد

 .بهار كجاست؟ چرا نبود؟ اصال حواسم بش نبود فرهاد

 .فرهاد فقط سكوت بود جواب

 كرده نگران تر گفت رونياز انجا ب يفرهاد بهار را به نحو كرديكه فكر م الهام

 گفتم بهار كجاست؟! فرهاد

 .ديباز هم ندانست چه بگو فرهاد

 .پرسم يجون م نيرم از نسر يم يخدا اگه نگ به
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 .شده بود برگشت زيخ ميتخت ن يوحشت زده به طرف الهام كه رو فرهاد

 ؟يريم كجا

 .رم بپرسم بهار كجاست يم

 .كند يكه الهام را راض ديمانده بود چه بگو. از بهار و تماسش خبر نداشت. كالفه شده بود فرهاد

 خواباند گفت يكه او را م يدست الهام را گرفت ودر حال. طرف تخت برگشت به

 ..بهار و من يعني..ياصال مگه خودت نگفت...يخودت اصرار نداشت مگه

 .كرد كه بخواهد با الهام درباره ازدواج مجددش حرف بزند يهم خطور نم وقت به ذهنش چيتمام گذاشت ه مهيحرفش را ن و

 .اش بشود يحرف بزند كه قرار بود وارد زندگ يگريعشقش از زن د با

 :متعجب به فرهاد نگاه كرد و گفت الهام

 ؟يو بهار چ تو

 مقدمه گقت يو ب ستاديو پشت به او ا ديباز چرخ. مستاصل به الهام نگاه كرد فرهاد

 .بش گفتم زنم بشه من

 .باور نداشت ديشن يرا كه م ييزاهايچ الهام

 ره؟يفرهاد قبول كرده زن بگ يعني

خواست فرهاد تاآخر  يچون دلش م. دلخور بود گرشيطرف د يطرف ذهنش خوشحال بود كه باالخره او را مجاب كرده ول كي

 .عمر به او وفا دار بماند

 .براند يا به كنارقسمت فكرش ر نيتكان داد تا ا يسر الهام

 ...بهار يول

 :خبر از همه جا ادامه داد يب فرهاد

با خودم گفتم  دميد نجوريتو رو ا يكردم وقت يمنم قاط. من بهار و قبول كنم حالت بد شد يكرد ياصرار م يروز كه تو داشتت اون

 .ندارم يمن حرف يافتيحال و روز ب نيموضوع تو به ا نياگه قرار باشه هر بار سر ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٦

با بهار ازدواج كند  نكهيبه ا ياصرار گريكه د ديخواست به فرهاد بگو ياو م يول. كرديآن روزشان فكر م يداشت به حرفها الهام

 :ندارد كه فرهاد ادامه داد

 .بخاطر تو بش بشنهاد دادم همش

الهام نتوانسته بود به . فاع كرده بوداو هر چه فرهاد گفته بود باز هم از بهار د. كرديان روزش فكر م يهنوز داشت به حرفها الهام

 .را بزند يفرهاد حرف اصل

 .بهار و قبول نكرده حالم بد شده نكهيكرده من بخاطر ا فكر

 .درهم و آشفته بود. به فرهاد نگاه كرد يچشم ريز

 :دياورده بود آرام پرس اديقسمت ماجرا را به  نيعكس العمل بهار چه بوده؟ الهام كه تازه ا يراست

 گفت؟ يچ اون

 زد و گفت يداد پوزخند يكه سر تكان م يچهره به اشك نشسته بهار را در ذهن تجسم كرد و در حال فرهاد

 .بعدم چمدونشو جمع كرد و رفت. كه بم گفت براتون متاسفم اول

 يول. توانست بفهمد يم زن عاشق كيبود كه تنها  دهيرا د ييزهايگرچه در نگاه بهار چ. توقع را داشت نياز بهار هم.لبخند زد الهام

 ديپرس يبعد با نگران. كند ينيب شيتوانست پ يعكس العمل را م نيكرده بود ا دايپ رينظ يكه از ان دختر ب يبا شناخت

 تمام شد؟ يهمه چ پس

 !نه

 نه؟

 .اصرار تو بوده نه من نيگفتم ا. رفتم دنبالش و باهاش صحبت كردم من

 :ادامه داد. كرد يفقط فرهاد را نگاه م الهام

 .ستيازش ن يفعلنم كه خبر. فكر كنه ديچون وسط حرفام پاشد رفت گفت با. شوكه شده بود انگار

 هيبه فرهاد معلومه  زونشيراحت دستش بسپارم از نگاه گر اليتونم فرهاد و با خ يكه م هيبهار تنها كس. فكر كرد يلحظه ا الهام

 ...فقط كاش. هست ييخبرا
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 .ديغم زده پرس بعد

 گرده؟ يبر نم گهيبهار د يعني

اتفاق  نيشده و خوشحال از ا مانيالهام پش ديلحظه فكر كرد شا كياز طرف الهام بود  يتر ديكه منتظر عكس العمل شد فرهاد

 گرفت گفت يرا م شيكه دست ها يكنار الهام نشست و درحال

به خدا منم بخاطر تو . ستين يكار آسون يديد. نشه داشيپ گهيد دمينشد شا ياز بهار كه خبر. يشيم مونيشيدونستم پ يم الهام

 ؟يگيم يها؟ چ.كنهيكار قبول م نينبود به ا يكنم اونم كه اصال راض يمن خودم با بهار صحبت م. ميفراموش كن اياصال ب. قبول كردم

 يبار ازدواج نم ريده فرهاد هرگز زش مانيگفت كه پش ينه او هنوز هم سر حرفش بود اگر االن م. به چشمان فرهاد نگاه كرد الهام

 گفت نيهم يبرا. رفت

 نمشيبب ديبا. از من دلخور بشه ايبره  نجايخواد بهار از ا يفقط دلم نم. نه هنوز سر حرفم هستم. شدم مونيگفتم پش يمن ك فرهاد

 ؟يكن داشيو پ يبش زنگ بزن يتون يم. و باهاش حرف بزنم

 .از اصل ماجرا نبرد يياو موافقت كند و الهام بو طيو در دل دعا كرد كه بهار با شرا. شد ديفرهاد نا ام يها ديام تمام

كرد  يفكر م. حال الهام از همه بدتر بود. خانم نگران بود نيفرهاد كالفه و نسر. نشد ياز بهار خبر يهفته تمام گذشته و خبر كي

 .به او زده يضربه بزرگ شنهاديپ نيفرهاد با ا

بهار  يو اگر احساس الهام درباره نگاه ها. بهار نداشت تيد فرهاد ناخودآگاه دل بهار را شكسته او كه خبر از وضعكر يم احساس

 يماجرا نم نياز ا يزيكه فرهاد چ يباشد چون بهار از نقص خود مطلع بود درحال دتريتوانست شد يضربه م نيداشت ا قتيحق

 .دانست

خانه . داد يتلفن بهار جواب نم. كند دايبه هر نحو شده بهار را پ ديداشت و فرهاد را كالفه كرده بود كه با يبد يليخ احساس

 .كرد ينگران م شتريانها را ب نيو ا نطوريسادات خانم هم هم

 :شديمسوال او رو به رو  نيبا ا شديگرچه هر روز كه وارد اتاق الهام م. تر بود يماجرا راض نيته دلش از ا فرهاد

 از بهار نشد؟ يخبر

 .رفت يدر الك خودش فرو م ديشنياو را م يجواب منف يوقت و
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 .رفت يفرو م يكرده بود و حاال با رفتنش باز هم در غم و افسردگ رييالهام با بودن بهار تغ هيروح

 .كرديم ياو در كنارش بود احساس زندگ يبهار تنگ شده بود وقت يبرا دلش

او از جانب فرهاد راحت  اليبود كه خ نيمهم ا. قبول كنند يرا به فرزند يبهار و فرهاد بتوانند بچه ا دياش. كرد يخودش فكر م با

 .نبود يكرد او ماندن يرا حس م نيا. راحت او را ترك كند اليتوانست با خ يو م شديم

فرصت از  نيكه ا دادياجازه م ديازدواج داده بود نبا شنهاديو به بهار پ رفتهيسو تفاهم حرف الهام را پذ يكه فرهاد گرچه از رو حاال

 .دست برود

 .را درست كند زيدانست چطور همه چ يان وقت خودش م. كرد كه بهار برگردد يم دعا

بهار را  ريگلناز تصو يوقت. از ان بهار شاد و سر زنده نبود يخبر گريد. پوش و افسرده اهيس. شد داياز ده روز سر و كله بهار پ بعد

 :زد اديفر يخودش هم از خوشحال ديپشت در د

 .بهار خانمه! خانم

 .به استقبال بهار رفت يخانم با خوشحال نينسر

 .يتو كه مارو نصف جون كرد دختر

 :مادرانه گفت يبهار را در آغوش گرفت و با لحن. او دل نگران شد اهيچهره گرفته و لباس س دنيبا د يول

 زم؟يشده عز يچ

 .بهار بغض داشت يصدا

 .جون نيمادر شدم نسر يبار دوم ب يبرا

 .كرد تيو او را به داخل هدا ديخانم سر بهار را بوس نينسر

 .شناسه ينم ريو فق يكه غن يزيتنها چ. حقه دخترم مرگ

 ديبودم بهم ام دهيرابياز همه دن يكه وقت يكس. ميدينا ام يپناه روزا. سادات خانم همه كسم بود. با دستمال اشكش را گرفت بهار

 .داد يم

 .داشته باشم ديام ديبا يدونم به ك ينم گهيد. دياه كش بعد
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 يهنوز خونواده اتو دار زميعز

 .باشم شونيزندگ زونيتونم مدام او يمن نم. دارن ياونام برا خودش زندگ يول. بله

 خانم حرف را در دهانش مزه مزه كرد و گفت نينسر

 ؟يكن يازدواج نم چرا

 .پوزخند بود كيبهار تنها  جواب

بهار همان . شنهادشيبه فكر كردن به فرهاد و پ گرشياز اطرافش گذرانده بود و نصف د يخبر يده روز گذشته را در ب نيا نصف

 .داشت جواب رد به فرهاد بدهد ميروز كه از فرهاد جدا شده بود تصم

را با  فشيفرهاد افتاده بود و حاال امده بود تا تكل ادي يكس يو ب يديمكرد بهار در اوج نا ا رييتغ زيبا فوت سادات خانم همه چ يول

 .كند كسرهيخودش 

او را  يكس يو ب ييتنها يماند ول يم يباق يرفته بود جواب بهار همان جواب منف ايروز بعد از دن كياگر سادات خانم تنها  ديشا

 .ر كندت كيواداشته بود تا ناخودآگاه بخواهد خودش را به فرهاد نزد

 الهام جون چطوره؟ حال

 .خانم نگاه كرد نيبهار پر سوال به نسر. تو بود يغصه اش فقط دور. خوبه

 شه؟ياگه بفهمه بازم منتظر و نگران من م.براش پخته يخبر نداره شوهرش چه آش حتما

به . اش فكر كند يبه فرهاد و زندگ شيها ييچند روز فرصت داشت تا در تنها نيا. موضوع فكر كند نيخواست به ا ينم دلش

 شيبرا يدلخوش يبرا يزيچ ندهيكند تا در آ يخواست اگر شده تنها همان نقش زن فرهاد را باز يدلش م. كه گرفته بود يميتصم

 .بماند يباق

 .داده شنهايه او پحرف فرهاد درست بوده كه الهام خودش بهار را ب نيكه ا ديفهم يم ديبا. كرد يبا الهام صحبت م دياول با يول

 ديآرام الهام به گوش رس يصدا. در زد ديبا ترد بهار

 .بفرما

 .با خودش فكر كرد. بود كيتار مهياتاق باز هم ن. در راباز كرد و وارد اتاق شد بهار
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 فرهاد؟ ايبخاطر منه  يعنيكه باز برگشته سر خونه اولش ؟  نيا

 .سرحالتر باشد يكرد كم يسع

 تو لك دختر خوب يكه تو رفت باز

 .ديبهار از جا پر يصدا دنيبا شن الهام

 ؟يخودت! بهار

 دختر؟ هيخوب خودمم پس ك. روح سرگردانشم نه

گفتن  يكرد تا بتواند ذهنش را برا يداشت خودش را سرگرم م. ديكش يكي يكيصاف به طرف پرده ها رفت و آنها را  و

 .مرتب كند شيحرفها

 .نه ايبه او گفته  يزيدانست فرهاد چ ينم اصال

 .نشد تو دلش گفته چه بهتر داميپ گهيمن رفتم و د دهيد ينگفته وقت حتما

 .دل خودش يتن بدهد نه فقط بخاطر الهام بلكه برا يباز نيخواست به ا يبهار دلش م يول

 .ريبپذ تيمن را به عنوان هوو نكهيا ديخواست بگو يچه م. از او شرم داشت. به چشمان الهام انداخت يو فقط نگاه كوتاه برگشت

 .ستميكه هووش ن من

 .دونه ياون كه نم يول

 .شهيتمام م يمدت كوتاهه بعد همه چ هي

 ؟يبكن يكار نيهمچ يالهام حاضر يبذار جا خودتو

 .تمام گذاشت مهياو را ن يالهام مكالمه ذهن يصدا

 معرفت؟ يب يچند روز كجا بود نيا

 گفت ديلرز يم يكم شيكه صدا ير حالاو را سفت در آغوش گرفت و د بهار

 .فوت كرد...خانم سادات

 .الهام او را از خودش جدا كرد و به چشمان اشك آلودش نگاه كرد. گونه اش سر خورد يقطره اشك رو كي و
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 .بهار جان متاسفم

 با انگشت اشكش را گرفت وگفت بهار

 .جا بزنم يزود نيراه مونده كه بخوام به ا يليهنوز خ. بش عادت كنم ديبا. الهام جان يكس يو ب ييتنها ايدن نيمن از ا سهم

 لبش را گاز گرفت و باالخره گفت. بهار را در دست گرفت يدستها الهام

 .يفرهاد فكر كرد شنهاديپ به

را از دستان الهام  شيبعد كه به خودش امد دستها. ديگرد شده به الهام نگاه كرد و ماند چه بگو يبا چشمان ديواقعا از جا پر بهار

 .را برگرداند شيو رو ديكش رونيب

 .كنم انتيتونم به الهام خ ينم. شدم ونهيمن د. خواستم چكار كنم يم ايخدا

 .كرد يداشت نگران نگاهش م الهام

 يمن حت يول قانع كننده داشت ليدل هيتازه هنگامه . كه هنگامه با من كرد با تو بكنم ويتونم همون كار ينم. تونم الهام ينم من

 .اونم ندارم

 .فرهاد را به دست او بسپارد دياست كه با يكه بهار همان كس شديبهار را گرفت هرلحظه مطمئن تر م يدست ها الهام

 .ميباره بگ نيبه فرهاد در ا يزيچ ستياصال الزم ن. يكنيكارت به من لطف م نيتو با ا. كنم يفكر نم نجوريمن ا بهار

 .باشه يباز هيفقط قراره  نيدونه كه ا يالهام اصال نم ايخدا. وحشت زده او را نگاه كرد بهار

 !الهام

من  يول. ميقبول كن يو به فرزند مياريبچه رو ب هيباردار بشم فرهاد اصرار داشت  دينبا گهيمن د ميديفهم نكهيبعد از ا. كن گوش

همه دختر كه من بش  نيا نيواال چرا ب. بچه دار بشه ستيفرهاد اصال قسمتش ن ديشا نيبب. اصرار داشت يليفرهاد خ. قبول نكردم

 .كردم اومد سراغ تو يمعرف

كرد كه او  يفرهاد اشتباه م. الهام مصمم بود. شديبهار شرمنده تر م. گفت يم شتريهر چه الهام ب. فكر فرو رفته بود يتو بهار

 .كرد يبا او م ياو دروغ گفته چه برخوردكه بهار به  ديفهم يم ياگر روز. شود يم مانيپش

 .داره ياونم از اصرار دست بر م ينجوريا گميو بش م قتيحق. تونم يمن نم نه
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 .يكنينه اونجوركه تو فكر م يازدواج داد ول شنهاديبه من پ يعني...درسته كه دكتر به من گفتن كه! الهام

 ه؟يچ منظورت

 .انداخت ريسر به ز نيالهام متفكر و بهار شرمگ. بهار تمام ماجرا را گفت و

 .ستيدر كار ن ياصال ازدواج يديفهم حاال

 :به بهار نگاه كرد الهام

 !ينكرد يكيچرا با فرهاد دس به  ؟يبه من گفت چرا

 دستانش را در هم گرده كرد و گفت بهار

 .ستميمن اهلش ن. كنم انتيدوستم دروغ بگم و خ نيخوام به بهتر ينم نكهيا يبرا

 بود سردرگم بود دهياز انچه شن الهام

 .طور آقا فرهاد نيا كه

 رو به بهار گفت و

 .كشمياون نقشه م يمنم برا دهيما نقشه كش يحاال كه فرهاد برا خوب

 دلنگران گفت بهار

 .و بت گفتم قتيمن همه حق يگيم بش

 :داد و گفتبه نشانه نه تكان  يسر الهام

 .فرهاد و قبول كن شنهاديكنم پ يخواهش م بهار

 .خواند يو حسرت را در نگاه بهار م اقيالهام اشت. سردرگم به الهام نگاه كرد بهار

 .بوده يكار چ نيمن گفتم هدف دكتر از ا يگيم يچ الهام

 .ميكن يم يما هم باهاش باز. كنه ياون دوست داره باز. دونم يم

 .فهمم ينم من

 .محضر نيرفت نيگ يفرهاد گفته به من م ينگفت مگه
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 چرا

 .جا نيهم اديعاقد م نيشما بر نكهيا يجا خوب

 دلخور و ناراحت گفت. از جا بلند شد  بهار

 .رهيبگ گهيزن د هيخواد  ياون دلش نم. اون عاشق توه يفهم يكنم؟ چرا نم ليمن خودم و به دكتر تحم يخوا يتو م الهام

 .ديوماند چه بگ الهام

 .رفت يداشت به طرف در م بهار

 .كنميبهار خواهش م نرو

 .مستاصل برجا ماند بهار

 .بت نگفته بودم كاش

 .يكرد يكار خوب نه

 گفت يبا لحن آرام تر و

 .كن يهمون نقش همسرش و باز باشه

 .الهام نگاه كرد نيبه چشمان غمگ. برگشت حالش بد بود بهار

 !مشكل بزرگ هست هياونم  يبرا

 .كنجكاو بهار را نگاه كرد الهام

 .چكار كنم نيبا ا يخبر باش يكنم و توهم ب يقرار باشه من فقط نقش همسرش و باز اگه

 .اش اشاره كرد يبا دست به روسر و

 .كند كيتوانست ان دو را به هم نزد يكار م نيبا ا ديبود درخش دهيكه به ذهن رس يالهام از فكر چشمان

 و گفت ديرا گز لبش

 .تو از جانب خودت به فرهاد بگو يول. دارم شنهايپ هيمن  نيا يبرا

 .به پاشد ييدلش غوغا يتمام شده دوباره تو زيكرد همه چ يكه فكر م بهار
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 .كنم ليخودمو به فرهاد تحم ايالهام ناراحت بشه  نكهيبدون ا. هست كه كنار فرهاد بمونم يراه يعني

 .باالتر از ان يزيچ ديساخت كه بهار فرهاد را دوست دارد و شا يالهام را مطمئن م نيو ا كشديدر چشمان بهار شعله م اقياشت

 .تا بت بگم نجايا نيبش ايب

 :فكر كرد و بعد گفت يالهام كم. كنار الهام نشست ديبا ترد بهار

 !شرط كيبه  يهر جور اون خواسته عمل كنه ول يبعد بگو حاضر. يباهاش صحبت كن يخوا يفرهاد اومد بگو م يوقت

 .خودش و الهام را فراموش كرده بود تيمشتاق به دهان الهام چشم دوخته بود اصال موقع بهار

 ؟يشرط چه

 :نگاهش را از بهار گرفت و گفت الهام

 .قبول كن كنميخواهش م. تنها راهه نيا بهار

 .هياون شرط چ يتو هنوز به من نگفت يول

 .نيمحرم ش ديبا...فرهاد بگو...به

 .دهانش باز مانده بود ستاديناخودآگاه ا بهار

 بگم؟ يچ

 .شوهرش حجاب داره يجلو يكدوم زن. باش يمنطق بهار

 .از الهام دور شد يكالفه قدم بهار

 .كنم يسواستفاده م تيفكر كنه دارم از موقع ديشا. شهيروم نم. تونم ينم من

 .ستاديآمد و بهار را دور زد و مقابلش ا نياز تخت پائ يبه آرام الهام

 ؟يسراغ دار يراه بهتر تو

 :لجوجانه گفت بهار

 آره

 .نگاهش كرد نهيدست به س الهام
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 ؟يراه چه

 :گفت لشيبرخالف م بهار

 .يكارات بردار نيتو دست از ا كه

 .ممكنه رياونم غ كه

 رفت گفت يكه به طرف پنجره م يدر حال بعد

 .ستمين يمن موندن. خوام خودمو گول بزنم يمن نم بهار

 !الهام

 ديتو و فرهاد مثل هم. كنه يكم زندگ هيوقتشه . و باعثش من بودم. شده بشيفقط درد و رنج نص يزندگ نيفرهاد از ا. تهيواقع نيا

 .بهار

 .او را در دست گرفت يسرخورده كنار الهام رفت و بازو بهار

 .الهام برگشت و به بهار نگاه كرد.داشت الهام يروح بزرگ چه

 .تونم فرهادم و به دستش بسپارم يكه م يهست يبهار تو كس. راحت باشه الميبدمش كه خ يكس خواد دست يم دلم

 .از اشك چشمانش را پوشانده بود يا هيال. شديبهار داشت بزرگ و بزرگ تر م يگلو يتو يزيچ

 :و گفت ديبه صورت بهار كش يدست الهام

 داره؟ يتيمامور ايدن نيسادات خانم به تو نگفته هر كس تو ا مگه

 الهام اشك بهار را گرفت. شد رياشكش سراز يكار دانه ها نيسر تكان داد و با ا بهار

 .كنم هيهد يخوشبخت دهيباشه كه به دو تا انسان رنج كش نيمنم ا تيمامور ديشا

 الهام را در آغوش گرفت بهار،

 تو باشم؟ يجا ديچرا من نبا. هيانصاف يب نيا

 .او را سخت در آغوش فشرد الهام

هر لحظه از اون  يول دميمن درد كش. من با فرهاد عشق و تجربه كردم. من خوشبختم. بهار كنهيم يخودش زندگ يكس به جا هر
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 .كنم قبول كن يبهار خواهش م. فرهاد در كنارم بود

 :به ساعت انداخت و گفت يكرد نگاه يبهار را پاك م يكه اشك ها يدر حال و

 .آد يفرهاد م گهيد االن

 :ش را پاك كرد و گفتاشك بهار

 !افته ينم ياتفاق چينداره چون تا خودش نخواد ه يپس اگه منم قبول كنم بازم فرق.كنهينگاه م يباز هيكار به چشم  نيبه ا دكتر

 يزيچ هيفقط ! اش با من هيبق. بكن گميكه من م يهمون كار تو

 ؟يچ

 .مونه يراز م هياش  گهياون قسمت د يول. يبار ازدواج كرد هيمجبور بشم بش بگم تو  ديشا

 :ديو پرس ديلب گز بهار

 الزمه؟

 .آره

 ؟يديم يپدر و مادر دكتر و چ جواب

 .با من اونا

اش گذاشت  نهيس يببرد دست رو نياو را از ب ديترد نكهيا يالهام برا. اخم كرده بود يكم. نبود يكار راض نيباز ته دلش به ا بهار

 و گفت

 .ارينه ن گهيد بهار

 .هول شد بهار

 .باشه باشه

 .تخت نشاند يدست الهام را گرفت و رو بعد

 .كنهيبشه دكتر منو زنده زنده پوست م تيطور اگه

 .ديحرف بهار خند نيبا ا يعذاب وجدان داشت ول ياش سو استفاده كرده كم يمارياز ب نكهيدلش از ا يتو الهام
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 !دكتر جراحه نه سالخ فرهاد

 ترا آرام كرد و گف شيصدا بهار

 !هيكيخودمون باشه دوتاش  شيپ

 .لحظه شوكه شد كيبهار  نيماش دنيبا د فرهاد

 .شديداشت كارا درست م يلعنت! برگشته كه نيا

الهام به گوش  يخنده ها يصدا. با سرعت خودش را به اتاق الهام رساند. سالن نبود يتو يكس. ديعجله به طرف ساختمان دو با

 .ديرس يم

 شه؟يرو به اون رو م نيكه الهام از ا كنهيدختر چكار م نيا

 .به در زد و وارد شد يا ضربه

سرگرم حرف زدن . دست پاچه به ساعت نگاه كرد. شد ريفرهاد غافلگ دنيتخت مقابل الهام نشسته بود با د يچهار زانو رو بهار

 .با الهام شده بود و زمان را فراموش كرده بود

 .كرد سالم يآمد و به آرام نيتخت پائ يرو از

هم گره كرده بود تا لرزششان  يرا تو شيشده بود و دستها يبهار به وضوح گل يگونه ها. نظر گرفته بود ريبهار را ز انهيموذ الهام

 .را پنهان كند

 :پاسخ سالمش را داد و گفت فرهاد

 .الهام نگرانتون شده بود. شد يطوالن بتتونيغ

 .يشيوشحالم متو كه اگه من برم گم شم خ. دونم فقط الهام يم

 .را به الهام هم گفته بود نيكند ا لينداشت خودش را به فرهاد تحم ميوجه تصم چيبه ه. را جمع كرد شيدست و پا يكم

 !داد تنها بخاطر بودن در كنار فرهاد بودن نه ماندن در كنار او يكار تن م نيبه ا اگر

 :به الهام انداخت و گفت يكوتاه ينگاه

 شميباز بعدا مزاحمت م رميجان من م الهام
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 .زميعز باشه

 رو به فرهاد گفت و

 دكتر ياجازه آقا با

 .رفت رونيتكان داد و بهار از اتاق ب ياو سر يبرا فرهاد

 .كه خوشحال و سرحال است داديچهره الهام نشان م. آن دو رد و بدل شده نيب ييكنجكاو بود بداند چه حرفها فرهاد

 گفت كرديكه كراواتش را شل م يدر حال مبل انداخت و يكتش را رو فرهاد

 خبرا؟ چه

 با همان لبخند به فرهاد نگاه كرد و گفت الهام

 !يچيه

 نظر گرفت ريفرهاد را ز و

 .يدكتر اعتماد يبرات بپزم آقا يچه آش نيبب. يمن و دور بزن يخوا يم حاال

 ؟يكنينگام م ينجوريا چرا

 :زد و گفت يلبخند كوتاه الهام

 !يفهم يم بعدا

 :ستاديرو به الهام ا نهيرا تنگ كرد و دست به س شيچشمها فرهاد

 .رهيتو اون كله خوشكلت ات داره رژه م يچ باز

 گفت ديرا مناسب د تيكه موقع الهام

 .بهار حرف زدم با

 .افتاد زانيفرهاد شل شد و در دو طرفش آو يدستها

 ؟يچ درباره

 !تو درباره
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 خوب؟...خو

 .ه تقاضات بده و برهب ياومده بود جواب منف يچيه

 .گفت يبهار م ياز حرفها شيحرفها را با توجه به برداشت ها نيتمام ا الهام

 .خوشحال شد فرهاد

 .اون جواب رد داد يخودمو كردم ول يمن سع! بفرما ؟يديد

 :كرد سرخوش گفت يلباسش را باز م يكه دكمه ها يدر حال بعد

چه ! هه. داشته باشه تونهيبهتر از من م تيمثل بهار صدتا موقع يدختر. كنه يخودش باز يبا زندگ اديم يكدوم دختر عاقل آخه

 .تو ياليخوش خ

 .دادياو همچنان ادامه م. ديحق به جانب فرهاد خند افهيبه ق الهام

 .بچه منه مگه عقلش كمه كه قبول كنه يجا. تره كيده سال از من كوچ دختره

 :گذاشت ادامه داد يكمد م يرا تو راهنشيكه پ همانطور

 ...من يبار آخره كه برا نيا الهام

 !فرهاد

 .بود كه حرفش را قطع كرد الهام

 ؟يديم اجازه

 .كردم يمن باز قاط ديببخش زميعز بله

 .نجايا نيبش ايب

 .گونه اش كنارش نشست دنيفرهاد با لبخند كنار الهام رفت بعد از بوس. با دست كنار خودش را نشان داد و

 !ا گوشم بفرماسراپ بنده

 !ايتو حرفم نپر! نيآفر

 چشمش گذاشت و گفت يدست رو فرهاد
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 به چشم بانو يا

 .يدون يو نم ييزايچ هيدرباره بهار خوب تو  خوب

 .فرهاد گذاشت و اخم كرد يلبها يكه الهام انگشتش را رو ديبگو يزيخواست چ فرهاد

 .با خنده سرتكان داد فرهاد

 .بار ازدواج كرده و جدا شده هي بهار

 .فرهاد افتاده بود فك

 !كه بچه اس نيا

 .هم جدا شده يسالگ ستيسالش بوده ازدواج كرده ب شونزده

 چرا؟

دونميفرهاد من چه م ا. 

 .ديچشم ببخش چشم

 .شو داره تيبهار موقع يديد پس

 .نداره يبهار با تو مشكل.بخاطر منخواست بگه نه فقط  ياون م. مخالفت بهار من بودم نه تو لياز اون دل بعد

 داد و گفت هيبه فرهاد تك بعد

 .كردم شيمن راض يول

 ؟يكرد چكار

 .اونم قبول كرد رهيتو رو بپذ شنهاديكردم پ شيراض

 دلش گفت يتو. ديفهم يالهام حال فرهاد را م. نگفت يزياز ترس بد شدن حال الهام چ يول. امد يخون فرهاد در نم يزد يم كارد

 .يفهم يم يروز هي. كارا به نفعته نيهمه ا. نميتو رو بب يو ببخش فرهاد من دوست دارم خوشحال من

 :گفت و

 .بت بگه ديمونده كه با ييحرفا هي نكهيبا خودت صحبت كنه مثل ا ديگفت با فقط
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 .فكر رفت يتو فرهاد

 .م سراغ نقشه خودمبر ديبا. ستيبشو ن يالهام كله شق راض نيا يبنده خدام زور خوشو زده ول اون

 به خودش گرفت و گفت يلحن ناراحت بعد

 .كنميمن قبول م يخوا يم نجوريالهام اگه تو ا باشه

 .زد ينيدلش لبخند غمگ يگذرد تو يذهت فرهاد چه م يبود تو دهيكه فهم الهام

 .شديم كينزد انشيشروع كرده بود باالخره داشت به پا شيرا كه مدتها پ يكار

 .به در زد يخواند كه كس ينور چراغ مطاله اش كتاب م ريكتابخانه نشسته بود و ز يتو فرهاد

 .ديبفرمائ

 .را پنهان كند شيتوانست لرزش صدا يكرد نم يم يبهار هر چه سع. فرهاد كتابش را بست.شد انيدر نما يبهار از ال چهره

 .و با فرهاد صحبت كند ديايشده بود ب يالخره راضروز گذشته و امروز را با خودش و الهام كلنجار رفته بود تا با تمام

 رم؟يتونم وقتتون و بگ يم

 .اشاره كرد زشيبا دست به مبل كنار م فرهاد

 .بفرما بله

اتاق در  يها هيبود و تمام زوا داينور چراغ مطالعه اش پ ياز چهره فرهاد تو يمين. وارد شد و در كتابخانه را باز گذاشت بهار

 .وحشت داشت كيتار ياز فضاها شهيهم. فرو رفته بود يكيتار

 .مبل نشست يارام رو. قدم نشده چراغ را روشن نكند شيداد تا فرهاد پ حيبار ترج نيا يول

خاموش شدن چراغ مطالعه و  نيب ديشا. ديكش واريروشن كردن چراغ به د يو دستش را برا. چراغ مطاله را خاموش كرد فرهاد

 .كرد و نفسش به شماره افتاد دنيوجود قلب بهار شروع به تپ نيبا ا يول افتاديهم فاصله ن هيق دو ثانروشن شدن چراغ اتا

 و گفت ديكش يقيبهار كه احساس كرد فرهاد از حالت او دچار سو تفاهم شده نفس عم. به بهار كرد ينگاه متعجب فرهاد

 .شهيباعث ترسم م كيتار ياهاهنوزم فض. داشتم يكيوحشت از تار يمن از بچگ...ببخشد من ديبا

 كرد نخندد يسع يحرف بهار خنده اش گرفته بود ول نيفرهاد از ا. انداخت ريخجالت زده سر به ز بعد
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 .كنم ادهيپ ياتيح يبچه نقشه ها هيخوام با  يكه منو باش كه م واقعا

 بهار را از ان فضا خارج كند گفت نكهيا يبرا

 .نيبا من صحبت كن نيخواست يم

 به خودش آمد و گفت بهار

 .اون روزتون شنهاديدرباره پ...بله

 .الهام به من گفت بله

 .بهرام و بهنام در مقابلش شكل گرفت نيلحظه چهره خشمگ كي بهار

 .فهمن ينم يزياونام چ كنميم يزندگ نجايمن ا. بفهمه يكس ستيقرار ن هيباز هي نيا

 و گفت ديكش يقينفس عم بعد

 .مشكل بزرگ سر راه مون هست هي يول. كنم يباز نيخا يو كه شما م ياون نقش...موافقم كه من

 ديكوب يم نيبه زم يپنجه اش را عصب فرهاد

 ؟يمشكل چه

 شرم زده گفت بهار

 .فهمهيالهام زود م. شهيمن نم طيشرا نيبا ا ميكن يشوهر و باز...و... نقش زن...يعني...كه ميالهام وانمود كن يقرار باشه جلو اگر

 :ديپرس جيگ فرهاد

 ط؟يشرا كدوم

 :اش اشاره كرد و گفت يبه روسر بهار

 .طيشرا نيا

 :فكر كرد و گفت يكم. را نكرده بود شينجايفكر ا. ديكش ياز سر درماندگ يآه فرهاد

 ...نداره شما امكان

 :گفت تيفرهاد حرفش را تمام كند با جد نكهيقبل از ا بهار
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 !نيحرفشم نزن اصال

 .درمانده بهار را نگاه كرد يبا نگاه فرهاد

 !خدا يبكنم؟ ا يچه غلط حاال

 :فكر كردن گفت يبعد از كم يول

 ...بعدم بعدم. يپوش يم كنهيكه همه جا رفت و آمد م اريبخاطر خشا يبگ يتون يم

 !نكنم الهام قبول كنه فكر

 م؟يپس چكار كن. اد ياصال داخل ساختمان نم اريدونم خشا يم

 ديكش شيشانيبه پ يمردد دست بهار

 .بره يبهرام سرمو گوش تا گوش م. كنه غهيمنو ص اديمرد زن دار بگم ب هيخوام به  يشدم م ونهيد. كمكم كن ايخدا

 :زمزمه وار گفت بهار

 .اديشما كنار ب طيكه بتونه با شرا. نيتقاضا كن گهينفر د هياز  نيتون يم. ستين يكار عمل نيا. نياصال فراموشش كن يچيه

 .گشت تا مشكل را حل كند يم يذهنش به دنبال راه يفرهاد تو. بلند شد كه اتاق را ترك كند بهار

 !خانم بهار

 .كردياش را هم احساس م نهيزد كه برخوردش را به قسه س يم يقلبش با چنان شدت. ستاديا بهار

 .هم هست گهيراه د هي

 :لرزان گفت ييبا صدا. دهيلهام از او خواسته بود رسكه ا يبود فرهاد هم به همان راه دهيانگار فهم. برنگشت بهار

 ؟يچ

 :زد و گفت شيموها يتو يچنگ فرهاد

 .نينيبش نيايب شهيم

 .ماند چه كند رانيح بهار

 !لطفا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٤

 .ملتمس فرهاد دل بهار را لرزاند لحن

 .لحن بخاطر خودم بود نيا كاش

 .انداخت ريمبل نشست و سرش را به ز يرو آرام

 !چند روز فقط. نيشما كمك كن نكهيمگه ا. نمونده يا گهيخانم به خدا راه د بهار

 يعنيسر تكان داد كه  بهار

 !نه

 :و گفت ديكش يآه فرهاد

 .مونه يراه م هي نيفقط هم پس

 لب گفت ريفرهاد هم ز. ديخواهد چه بگو يفرهاد م دانستيخودش م. بود دهيبهار پر رنگ

 .ميبخون نمونيموقت ب تيمحرم هي

اش هرگز تصور نكرده بود ممكن است  يدر تمام طول زندگ. ديجمله بود باز هم تمام تنش لرز نيا دنيبهار منتظر شن نكهيا با

 .بدهد يخواسته ا نيمجبور شود تن به چن

رهاد اگر او عاشق ف. بود ستادهياگر آرش مقابل مادرش ا. نشده بود ششيآبرو ياگر صادق باعث ب. را گرفته بود شيگلو بغض

 .بود افتادهياتفاقات ن نيكدام از ا چيه. نشده بود

 .بشنود يشنهاديپ نيدر مقابل فرهاد نشسته بود تا چن نجايحاال مستاصل ا او

 .مجاب كردن الهام يرا داده بود نه برا شنهاديپ نيكاش فرهاد بخاطر خود بهار ا. كند هيفرهاد گر يخواست جلو ينم دلش

 .بود ستادهيآن دو ا يزندگ ياو كجا. شديزن و شوهر م نيا يوارد باز ديچرا با. ودبه الهام قول نداده ب كاش

 .ديصورتش چك يبهار ناخودآگاه رو اشك

 .شديم مانيكه كرده بود پش ياز كار شتريبار ازدواج كرده ب كيبود بهار  دهيفهم ياز وقت. شرم زده به بهار چشم دوخت فرهاد

 .كار داشت نينسبت به ا ياحساس بد. كرد يجسارت را به او نم نيزن مطلقه است هرگز ا كيبهار  دانستيم اگر

 گفت ينيشرمگ يو با صدا. برداشت و به بهار داد زيم ياز رو يدستمال
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 ...دونم چكار كنم يواقعا نم...من. نيبه خودتون ندون نيحرف منو توه نيا. خانم بهار

 مقابلش چشم دوخت و ادامه داد زيمساتصل به م و

 .دهيخوبشو به من نشون م يرو يزندگ يك...دونم ينم. باشه يشبانه روز يزجرها نيهم يسهم من از زندگ ديشا

زد و آرام زمزمه  يبهرام و بهنام را به كنار نيخشمگ ريتصو. كرد يچهره غم زده فرهاد دلش را خون م. اشكش را گرفت بهار

 :كرد

 .كنميم قبول

 .از اشك پوشانده بود يا هيچشمانش را ال. گرد شده بهار را نگاه كرد يبا چشمان فرهاد

 ن؟يكنيم قبول

 :فرهاد به خودش گفت. كرد ديتائ گريبا سر بار د بهار

 درنقيافتاده كه ته نگاهش ا يچه اتفاق ييبايز نيدختر به ا نيا يتو زندگ. چرا تا حاال متوجه نشده بودم. داره نگاهش يغم چه

 .نهيغمگ

 ؟يو مادرتون چ پدر

 .بدونه كار خراب شه يترسم اگر كس يم. من و شما نيرازه ب هي نيا

 :بلند شد و گفت بهار

 .نمونده يحرف گهيد پس

 .هم بلند شد فرهاد

 .برآورده كنه نيدار يخوام هر خواسته ا ياز خدا م. نيكرد يشما در حق من لطف بزرگ. ممنون بازم

 و با خودش گفت ديبه طرف در چرخ بهار

 .يكن يمرگ م يزنت آرزو يبرا يعني. حذف الهام يعني نميخوام كه ا يفقط تو رو م من

 .چه به آن خانه امده ياصال فراموش كرده بود برا. از كتابخانه خارج شد و به اتاق خودش رفت بهار

 .ايكه من بخاطر فرهاد اومدم نه پو نهيا تشيواقع نه
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 .گشتند يبر م گريدو ماه د يكيو احتماال تا  شديهمسرش عمل م گريچند روز د. بود دوبار تماس گرفته فرنوش

 .خواند ياتاقش كتاب م يخانم تو نينسر. رفت نيو پائ ديلباس پوش. خواست يم ييدلش تنها بهار

 .رونيرم ب يم يساعت هيجون من  نينسر

 .زميعز باشه

 .نجاميا يچ يانگار نه انگار من برا ديببخش

 .خانم لبخند زد نينسر

 .يبد يكه به ما زندگ يينجايا نيا يبرا تو

 .خانم را نگاه كرد و رفت نيبا لبخند نسر بهار

گفت كه قرار  يبه او م يانگار حس. خودش گرفته بود يكه بدون علت برا يرفت سراغ خانه ا يدو هفته داشت م باياز تقر بعد

 .است تنها پناهش را از دست بدهد

 .خانم خانه اش را وقف آموزش قران به كودكان كرده بود سادات

گذاشت و به طرف خانه اش  نشيماش يهمه را تو. شد ينم شتريسه چهار كارتون ب لشيتمام وسا. به خانه سادات خانم رفت بهار

 .خانه خودش. رفت

 يرا وارس يخال يها نتيكاب ياتاق خواب گذاشت و تو يكارتون ها را تو. كرد يبه او دهن كج يخانه خال. انداخت و وارد شد ديكل

 .كرد

ها  نتياز كاب يكي يكه تو يبه خودش زد روزنامه ا يبعد پوزخند. اش را مشخص كرد ياليخ ليوسا يداد و جا هيبه اپن تك بعد

 .پهن كرد و همانجا نشست نيزم يبود برداشت و رو دهيد

 به طرف اسمان بلند كرد سر

 .نشونه كه بفهمم كارم درسته هي. نشونه برام بفرست هي يخوا ياز من م يچكار كنم؟ چ ديمن با ؟يو كجا ببرمن يخوا يم ايخدا

 .ها رفت يبا خودش خلوت كرد و بعد به سمت خانه اعتماد يساعت كي

 .انها هم نگران وارد اتاق الهام شدند. بروند دنشيخان خواسته بود به د روسيخانم و س نياز نسر الهام
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 .بگذارد انيرا با انها در م شيحرف ها يكرده بود تا بتواند به راحت رونيفرهاد را از اتاق ب. مبل نشسته بود يبه احترام انها رو الهام

 :ديخانم نگران پرس نينسر

 زم؟يشده عز يجون چ الهام

 .افتادهين ياتفاق بد. مامان جان نينش نگران

 .رو شكر خدا

 .درباره فرهاد صحبت كنم خواستم با شما يواقع من م در

 خان گفت روسيبار س نيا

 زم؟يكرده عز يكار فرهاد

 .فرهاد گرفتم يبرا يماتيتصم هيدر واقع من ...نه نه

 .خان بود كه سكوت را شكست روسيس. به هم انداختند يخبر ياز ب يحاك يانداخت زن و شوهر نگاه نيسرش را پائ و

 الهام جان؟ يميچه تصم خوب

 .كنم فرهاد با بهار ازدواج كنه يخوام كار يمن م من

 .زن و شوهر هر دو گرد شد چشمان

 كنه؟ چكار

 :به چشمان انها نگاه كند گفت نكهيبدون ا الهام

 .دهيروز خوشم ند كيبامن فرهاد  يتو زندگ. ونميمن بش مد.در حق من محبت و تمام كرده فرهاد

 ادامه داد زديم ينيكه لبخند غمگ يبعد در حال و

 .ستيهم در انتظارش ن يا ندهيآ و

 .خانم بلند شد و كنار الهام نشست نينسر

 .اشه فهيفرهاد هر كار كرده وظ زميعز

 .دارم يفيوظا هيمنم  نهيفرهاد ا فهيوظ اگه
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 .خانم الهام را در آغوش گرفت نينسر

 ...بگم ياون چه جور...يدونيدرباره بهار نم زارويچ يليتو خ يول...دلم زيعز

 .گفته شيمن از همه زندگ يبهار برا. دونم يم زويمن همه چ چرا

 ؟يگيم راست

 .سر تكان داد الهام

 ؟يوجود بهار و انتخاب كرد نيا با

 نكهيا. اش دهيو خودش زجر كش دهيدونه چون زجر فرهاد و د يكه من بهش اعتماد دارم اون قدر فرهاد و م هيچون بهار كس. بله

فهمه پس فرهاد و بهتر درك  يسكشت و م يو معن دهيفاقا نقطه مثبته اونه چون خودشم زجركشبار ازدواج كرده ات كيبهار 

 .كنهيم

 :الهام ملتمس گفت. خان هم پر از درد بود روسيس نگاه

 .دارم ازيبه كمك شما ن من

 :و گفت ديكش يخانم اه نينسر

 م؟يچكار كن ديبا بگو

 .داشته و حاال شكسته شده يداشت انگار كه حصار امن يبهار احساس بد. امدند رونيو بهار شانه به شانه از محضر ب فرهاد

 يورودشان تا حاال حرف يكدام از ابتدا چيه. كرد يم شيفرهاد هم ساكت و آرام همراه. نبود كه بهار دنبالش بود يزيآن چ نيا

 .فقط سكوت بود و سكوت. نزده بودند

 :به دست بهار داده بود يفرستاده و كاغذ رونيلحظات محضر دار فرهاد را ب نيآخر در

 .الزمت بشه ديشا گهيد اسيباالخره دن. سند و داشته باش نيا دخترم

 .سكه با فرهاد محرم شده14 هيبه كاغذ انداخته بود كه در ان عنوان شده بود بهار به مدت شش ماه با مهر ينگاه بهار

 .ر تمام طول راه رفت و برگشت تنها چهره بهرام و بهنام در مقابلش بودد. ديآن نوشته ها پشتش لرز يادآوريباز هم از  بهار

 بفهمن؟ اگه
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 .خوان بفهمن من كه واقعا زن فرهاد نشدم ياز كجا م آخه

 .يجور نيماجرا بهتر بود تا ا يكنم اگه واقعا زنش شده بود فكر

 :خجالت زده گفت يفرهاد نگاهش كرد و با لحن. ديكالفه آه كش بهار

 .ميبخور يزيچ ييجا ميبر نيخوا يم

 .قلب بهار باال رفت ضربان

 كنميم يرفته من فقط نقش زنش و باز ادشي نكهيا مثل

 فكر زبانش تلخ شد و گفت نيا وبا

 !دكتر يآقا نيخودتون و به زحمت بنداز ستيپس الزم ن ستنين نجايا شمونينما يايتماشاچ

 .شد يعصب يحرف بهار كم نيبا ا. جواب نبود نياصال منتظر ا فرهاد

 .و خودش را به ان راه زد دياخم فرهاد را د بهار

 نبود؟ نيقرارمون هم م؟يكن ينم يباز شيدكتر؟ مگه نما يآقا يشيدلخور م يچ برا

 گفت داشتيرا نگه م نشيكه مقابل در ماش يو در حال ديفرهاد لبش را جو. كرد يذهنش به او دهن كج يتو و

 .خونه الهام شك نكنه مير يم يكه وقت نيايحال و هوا در ب نيخواستم از ا فقط

 .هيمرد چقدر از خود راض نيا اه

 .اكشن من اماده ام نيهر وقت شما گفت. هستم يخوب شهيهنرپ نينترس

 ديباز هم ماند چه بگو فرهاد

 .نشده سر جنگ داره يچيهنوز ه. شده ينجوريا نيا چرا

 شد گفت يم دهايكه پ يرا پارك كرد و در حال نيماش

 .گهيد زيچ هي

 :كرد برگشت گفت يكه داشت در را باز م بهار

 دكتر؟ يشده آقا يچ گهيد
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 با انگشت به دهان بهار اشاره كرد و گفت فرهاد

 !باشه يكم رسم هيزن و شو هر  هي يبرا نيكن يفكر نم! دكتر يآقا نيهم

 با لجاجت گفت ستيچ تشيعصبان ليدانست دل يكه خودش هم نم بهار

 !هم خوبه يليخ نه

انگار حاال كه . زد يحركت لبخند بدجنس نيبهار از ا. ديكش شيموها يتو يكالفه دست. با چشمان گرد شده به بهار نگاه كرد فرهاد

 :ديبا همان لحن پرس يول. كرده بود خودش آرام شده بود يفرهاد را عصب

 ن؟يدار يشنهاديپ

 زد و گفت يهم پوزخند فرهاد

 .ميبه اسم همو صدا كن گهيد يمثل همه آدما لهب

 .بود دهيبه فكرم نرس آها

 .بود معلوم

 شد و گفت ادهيپ بهار

 .فرهاد...گفت يو بعد از مكث...هست حواسم

 .زد يخودش لبخند يرفت و برا بعد

 .برجامانده رفتن بهار را نگاه كرد فرهاد

كنه با  ريخدا عاقبت و مارو بخ. زبون دراز نيدختر نه به اون چهره مظلوم نه به ا نيا هيعجب آدم. رسد يم يباغ بر نيدم از ا هر

 .مياز امروز مكافات دار. نيا

 .بهار به استقبالش رفت دنيخبر از همه جا با د يخانم مثال ب نينسر

 .يما بمون شيپ شهيهم يقراره برا شهيباورم نم. زميعز ياومد خوش

 .حرف به سرفه افتاد نيا دنيه بود با شنكه پشت سر بهار وارد شد فرهاد

 .برگشت بهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١١

 .شميوبال گردنت نم نترس

 بلند گفت و

 ...آ...خوبه حالتون

 .سخت بود بخواهد او را به اسم صدا كند شيهنوز برا. با چشم غره فرهاد حرفش را خورد كه

 شينه پ ينه راه پس دار يكرد يغلط هيبهار خانم . يكار احمقانه ا چه

 .انداخت يخانم نگاه نيريبه چهره پر از شوق نس و

 .دلم جا بدم يكجا گهيد نويا

 .هم شده لبخند بزند يكرد اگر زورك يسع و

 .او را بدرقه كرد قيعم يبدون توجه به انها سرفه كنان به طرف اتاق الهام رفت و بهار با حسرت فرهاد

 .كنم ينم دايپ ييوقت تو دل فرهاد جا چيه من

 .تونم فرهاد و به دستش بسپارم يكه م هيجمله الهام افتاد كه گفته بود بهار تنها كس ادينگاه پر حسرت بهار  دنيم با دخان نينسر

 .ايخانم به بهار گفت برو لباستو عوض كن و ب نينسر

 .سر تكان داد و سالنه سالنه به طرف اتاقش رفت بهار

 .نگاه كرد نهيآ يتو خودش را. تخت نشست ياش را از سر برداشت و رو يروسر

 بهار خانم؟ يچ حاال

 .شهيبعدم تموم م مهيمرحله از زندگ هي نميخوب ا. يكه چ يچ يعني

 ؟يمدت از فرهاد دل بكن نيبعد از ا يتون يم يمطمئن ؟يگول بزن يخوا يخودتم م هه

 كرد و بلند گفت يدهن ك نهيآ يخودش تو يبرا بهار

 .ميخان چو فردا شود فكر فردا كن روسيقول س به

 .او را از جا پراند لشيزنگ موبا يخواست به خودش لبخند بزند كه صدا يم داشت

 .بهرام بود. را برداشت لشيموبا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٢

 .ختيبهار فرو ر قلب

 .يمرد گهيكن كه د يخداحافظ يبهار خانم با زندگ. بهار يخاك بر سز شد يوا ده؟يفهم نكنه

 بهرام با من چكار داره؟ اصال

 :صبر نكرد و جواب داد نياز ا شتريب

 !داداش سالم

 .تمام نشد يكار كلفت. خانم سالم

 دلش گفت ياش گذاشت و تو يشانيپ يرا رو يگوش بهار

 .يشيم يراض يبه همون كلفت يكردم بفهم يغلط هي تازه

 ؟يبزن هيبه خواهرت كنا يزنگ زد يبعد عمر داداش

 سركار خانم برخورد؟ به

 .كرد يم فيتكل نيياو تع يبرا يتا داد نزند اصال بهرام به چه حق ديلبش را گز بهار

 شده؟ يچ. و تمام كن يبحث تكرار نيا. كنميخواهش م بهرام

 ؟يهست خواهر و برادرم دار ادتي اصال

 دياز دهانش پر يول ديخواست بگو ينم

 ن؟يدار يخواهر هي ادتونهي يچ شما

 گفت يبعد با لحن آرام تر. ديساكت شد و آه كش بهرام

 .هياالنم بهنام خبر داد بستر... نيخورده زم شبيد نكهيمثل ا نگار

 را فراموش كرد شيها يهمه دلخور بهار

 شده؟ يمرگم بده بچه اش طور خدا

 .امكانش هست يول. كه نه هنوز

 ه؟يمالقات ك. نمشيبده برم بب آدرس
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 .سه ساعت

 چطوره؟...بهنام...رسونم يخودمو م من

 .نجوريكرده بچه دار شن حالم ا يهمه مدت نگار رو راض نيبعد از ا. چقدر بچه دوست داره يدون يخودت م. داغونه. بد يليخ. بد

 .زمزمه كرد بهار

 .معرفت يبراش تنگ شده ب دلم

 .باز هم مكث كرد بهرام

 !بهار

 هم لحنش مهربان شد بهار

 !داداش جانم

 .متينيبب ايكم ب هيدلمون تنگ شده برات دختر  مام

 .ديلبش را گز بهار

 .نگار بعدم اونجا دنيد اميم يعصر باشه

 ؟يندار يكار

 .من بزن يجا نيحس ريگازم از لپ ام هيبرسون  سالم

 .ديچيپ يگوش يخنده بهرام تو يصدا

 حتما باشه

 خداحافظ

 .پناه خدا در

گفته بود  يبودش درست از وقت دهيبود ند شتريماه ب كي ديشا. بهنام يدلش لك زده بود برا. تخت پرت كرد يرا رو يگوش بهار

 .ديايها ب يخواهد به خانه اعتماد يم

 .شهيم يمهربون يدونم بابا ينگه دار برا داداشم م. داره ياون كوچولو چه گناه ايخدا
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 لبخند زد نهيآ يبه خودش تو بعد

 .ستيها كم ن يدلخوش

 .فرهاد زمزمه وار سالم كرد. خواند يتخت كتاب م يالهام تو. آرام در اتاق را باز كرد فرهاد

 .سالم

رفته بود و ده بار شماره فرهاد را گرفته و قبل از برقرار شدن  يمانيصد بار تا مرز پش. تمام صبح با خودش كلنجار رفته بود الهام

 دهيدست از تالش كش يدست آخر با احساس بدبخت ياستفاده كند ول شياز قرص هادوبار مجبور شده بود . تماس قطع كرده بود

 .بود

 .كرد يفرهاد نگاهش نم. بود دهيچهره اش رنگ پر. خواند يكرد كه دارد كتاب م يتخت نشسته بود وانمود م يرو حاال

الهام بهار را به چشم زن فرهاد . كرد يتصور م. بهار و خودش هست يباز انيالهام در جر داستياو كه نم. ديكشيالهام خجالت م از

 .شيهوو. نديب يم

 .با لبخند جواب سالمش را داد الهام

 .شادوماد سالم

 .ديجمله پر نيا دنيفرهاد از شن رنگ

 .بس كن الهام

 :باز هم لبخند زد و گفت يول. الهام هم خون بود دل

 كجاست؟ بهار

 :توجه گفت يب فرهاد

 .تاقشا رفت

 :ديمتعجب پرس الهام

 اتاق خودش؟ يعنياتاقش؟

 ديبعد به طرف الهام چرخ. هوا خشك شد يكرد تو يم زانيكمد او يفرهاد كه داشت لباسش را تو دست
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 اتاق خودش پس كجا؟ يچ يعني

 .من به گلناز گفتم صبر كنه از خودتون بپرسه كدوم اتاق و براتون اماده كنه. واقعا كه! فرهاد

خونسرد صورتش را پشت كتابش پنهان كرد  يليخ يفرهاد خنده اش گرفته بود ول افهيالهام از ق. هاد باز مانده بودفر دهان

 كرد نخندد گفت يم يكه سع يودرحال

 .با بهار مشورت كن به گلناز خبر بده برو

 .كه الهام پشتش پنهان شده بود زل زده بود يهمانجور به جلد كتاب فرهاد

 .آراسته شد زيگل بود به سبزه ن. ينكرده بود گهيد نجاشويفرهاد فكر ا آقا

 .الهام خنده اش را رها كرد. در اتاق كه بلند شد  يصدا

 .يمنو دور نزن يخودته تو تا باش ريتقص. فرهاد چارهيب يوا

 :كرد شيخانم صدا نيرفت كه نسر يبا عجله به طرف اتاق بهار م فرهاد

 !فرهاد جان يريم كجا

 .ستادياز حركت ا فرهاد

 و حرفش را خورد.. با بهار خا يكار هي...ا

 .با بهار دارم يكار هي

 .ديباال دو يشرق يمادرش را نگاه كند از پله ها انهيموذ يو خنده ها ستنديبا نكهيبدون ا و

 .كه فرهاد در زد. زد يرا شانه م شيداشت موها بهار

 بله؟

 .فرهادم

دنباله . فرهادحجاب داشته باشد يگرفته بود تا مجبور نشده جلو ميتصم. سرش انداخت يشالش را رو عيهول شد و سر بهار

 :و گفت ستاديو كل كمر و پشتش را پوشانده بود كامال رو به در ا. بود رونياز پشت شال ب شيموها

 .بفرما
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 آرام در را باز كرد و گفت فرهاد

 .اجازه با

 .بود ستادهيهمانجور صاف ا. مشخص شود شيموها تكان بخورد كه نكند شيجرات نداشت از جا بهار

 .چشم دوخت نيداد و به زم هيتك واريداخل شد و در را بست همانجا كنار در به د فرهاد

 :دينگران پرس بهار

 !دكتر يشده آقا يزيچ

 :اعتراض كرد فرهاد

 .دكتر يآقا نيباز كه گفت...خانم بهار

 :كرد يبه فرهاد نگاه م تيبهار همچنان با جد يول. هاد خنده اش گرفته بودفر. متوجه شد كه خودش هم گفته بهار خانم بعد

 شده؟ يچ نيگيم باالخره

 .كنار در وا رفت يصندل يامده بود چرا به آنجا آمده رو ادشيكه تازه  فرهاد

 !مشكل تازه هي

 ميكه فرهاد ن يتخت نشست به صورت يزده به طرف تخت رفت و رو رونياز پشت شالش ب شيكه فراموش كرده بود موها بهار

 .ديديرخ او را م

دست پوشانده بود و دنباله اش  كيصاف و  شميابر يمثل نخها ييطال يتمام پشتش را دسته ها. بهار افتاد يفرهاد به موها نگاه

 .تخت جمع شده بود يرو

 .رديسخت توانست نگاهش را بگ فرهاد

 !خوشكل كوچولو نيداره ا ييموها چه

را  شيتا موها ديچرخ يكم نيكرد كه بهار تازه متوجه موضوع شد و شرمگ يتجسم م يودآگاه داشت او را بدون روسرناخ بعد

 .پشت سرش پنهان كند

 بهار كالفه گفت. ديحركت بهار را د يچشم زيز فرهاد
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 .دكتر من منتظرم يآقا

 .به خودش امد فرهاد

 !يشعور يب يليخ فرهاد

 .ستيگناه ن! محرمه

 .دختر به تو اعتماد كرده نيبر سرت ا خاك

 به بهار نگاه نكند گفت گريد كرديم يكه سع يدر حال و

 .از اتاقا رو برامون اماده كنه يكيبه گلناز گفته  الهام

 بهار ناخودآگاه باال رفت يصدا

 ؟؟؟؟يييييچ

 گفت ديق يباال انداخت و ب يشانه ا فرهاد

 .ميزن و شوهر مثال

 .كرد يشتريب ديكلمه مثال تاك يرو و

 مضطرب گفت ييفكر فرو رفت و با صدا يانگشتش كرد و تو دنيشروع به جو بهار

 .دكتر ينبود آقا نيقرارمون ا يول

 .سكوت كرده بود فرهاد

 !دكتر يآقا ميچكار كن حاال

 .كرد نخندد يسع يخنده اش گرفت ول. افتاد ميمر اديجمله بهار به  نيگفتن ا با

 كرد و گفت يفرهادپوف

 .نيكارا درست عمل كن هيبق يبرا نيدكتر چطور توقع دار يآقا نيگ يهنوز به من م شما

 لج باز گفت يهم مثل بچه ها بهار

 .بهار خانم نياالن خودتون به من گفت شمام
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 آماده حمله شده بود نگاه كرد و گفت يبه چشمان بهار كه مثل گربه ا فرهاد

 !بهار..يديفهم. ميكنخوب از االن به بعد حواسمون و جمع  يليخ

 گفت تيبا جد ارديخودش ب يبه رو نكهيبدون ا يول. نامش از دهان فرهاد دلش مالش رفت نيديبا شن بهار

 !فرهاد...دميفهم

 تكان داد و گفت يسر فرهاد

 .اتاق دارم يبرا يفكر هي من

 :داد يبا دقت به فرهاد گوش م بهار

 ؟يچ

 .هست كه به هم راه دارن يطرف شرق نيتا اتاق ته راهرو هم دو

 خوب؟

 ...فقط.يره تو اتاق كنار يم يمون از اون در وسط يكيبعد  شميدر وارد م هيهر دو از . گهيد نيهم

 :دينگران پرس بهار

 ؟يچ فقط

 !كنيكم كوچ هي اتاقاش

 كرد و با خودش گفت يپوف بهار

 .خورهيداره غصه اندازه اتاق و م نيوسطه ا يمسائل مهم تر يپا يوقت

 .فرهاد...ا...آق ستين مهم

 كرد و گفت ياخم كوچك فرهاد

 بهار يعني..خا..بهار...نيرو خدا مواظب باش تو

 .دنديبه هم نگاه كردند و بعد هر كدام آرام خند يلحظه ا يدو برا هر

 :بلند شد و گفت فرهاد
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 .اتاقارو نشونتون بدم نيايب

 .و از در خارج شد ديجمع كرد و شالش را پوش يرا به سخت شيبهار شالش را برداشت و موها. خودش از در خارج شد و

 .طرف نياز ا. انداخت و به بهار اشاره كرد يموها نگاه كوتاه يخال يبه جا فرهاد

 .را باز كرد يفرهاد در. اها بودج هيتر از بق كيكه تار ييجا يشرق يراهرو يانتها. به دنبال فرهاد به راه افتاد بهار

 .نجاستيا

 .خاك گرفته بود يكم ياتاق مرتب ول. ديبه داخل اتاق سرك كش بهار

 .ستين كيهم كوچ يليخ

 را هم باز كرد يفرهاد در كنار. بهار هم به دنبالش. رفت يو به طرف در بعد.باال انداخت يشانه ا فرهاد

 .انجا را هم نگاه كرد بهار

 .تره كيكوچ يكي نيا

 .نفره و كمد داشته باشه روبه راهه هيتخت  هي. دارمياتاق و بر م نيمن ا.كرد ديبا سر تائ فرهاد

 .نيهر جور راحت باشه

 هر دو به طرف پله برگشتند كه بهار گفت و

 ه؟يك شيپ دشيكل. شهياتاقا قفل م نيب در

 .شد خكوبيم فرهاد

 اخم كرد و گفت. دختر فكر كرده با دزد طرفه نيا

 .شه يوارد اتاقتون نم يدزد چياون در ه از

 .بش اعتماد داشته باشم ديبا ليفكر نكرده من به چه دل اصال

 :و گفت ستاديمقابل فرهاد ا نهيلجش گرفته بود دست به س بهار

 .راحت تره الميدست خودم باشه خ دشيهر حال كل به

 .و به اتاقش رفت ديهم راهش را كش بعد
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 بهار درآورد و آرام گفت به پشت سر يشكلك فرهاد

 .اخالقِ لجباز بد

 .شالش را از سرش برداشت. تختش نشست يكالفه رو بهار

 

 .داره يدونم الهام چه نقشه ا ينم. اديكوتاه ب يراحت نيكنم فرهاد به ا يفكر نم. دلم و خوش كنم يخواد الك ينم دلم

 .كردم يبود باهاش درد و دل م يكيكاش . نگاه كرد نهيآ يخودش تو ريتصو به

 .شد رهيسرش گذاشت و به سقف خ ريرا ز شيدستها. تخت انداخت يهمانجور كه نشسته بود خودش را رو بعد

دور و برش  نقدريهم ا يكي. بزنه يكار نيو دست به همچ اديب يكس يمثل من از زور ب ديبا يكي. مونم تو كار خدا يوقتا م يبعض

 .خلوت داره يجب جاو مين يشلوغه كه آرزو

بهار  ياز خانواده اش وقت يعكس كوچك دسته جمع كي. و كبف پولش را در آورد ديرا جلو كش فشيبود ك دهيكه خواب همانجور

 .كه پدرش انداخته بود يعكس نياحتماال آخر. همه خانواده اش بودند. بود فشيك يتنها سه سال داشت تو

 .كرد ييلحظه احساس تنها كيچهره جوان مادرش نگاه كرد و  به

 .تنهام يليمامان؟ خ ييكجا

 .زديحرف م يبا كس ديگذاشت با فشيك يو تو ديرا بوس عكس

 :ديلب نال رينكنه از دستم دلخور باشه و ز. برم اونجا باهاش درد و دل كنم. وقته نرفتم سرخاك مامان يليخ

 چكار كنم؟ حاال

ظاهر شدن  نيع يگوش ياالن از تو ميانگار قرار بود مر. اش انداخت يبه گوش ينگاه يچشم ريز. افتاد ميمر اديحرف به  نيبا ا و

 .غول چراغ جادو مقابلش ظاهر شود

 .به ساعت انداخت ينگاه مردد بعد

 .نيحس ريدلم لك زده برا ام. نايسراغ بهرام ا رمينگار شبم م دنيد رميبعدم م شش؟يپ برم

 

 .اندازديب ريتواند به تاخ يخواست مالقاتش را با فرهاد هرچه م يم دلش
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 به ساعت انداخت يگريد نگاه

 .نمشيشدن مهد بب ليتونم قبل تعط يبجنبم م اگه

نبود تا به او اطالع بدهد  نيپائ يكس. ديدو نيسرش انداخت و از پله پائ يو شالش را رو ديمانتو اش را پوش يان ميتصم كيدر  بعد

 .كند ينه را ترك مدارد خا

 .گم يم اريخشا به

 .نبود ارياز خشا يخبر. به اطراف انداخت  ينگاه.و سوار شد ديدو نشيطرف ماش به

 كجاست؟ گهيد نيا يلعنت

 .را برداشت يگلناز گوش. را برداشت و شماره خانه را گرفت لشيموبا. شد در را هم خودش باز كند مجبور

 بله؟

 .اميم ريد انايشبم اح. كار داشتم ييخانم به خانم بگومن رفتم جا گلناز

 .خانم باشه

كه افتاده  يخواست به اتفاق يدلش نم. ضبتش را بلند كرد يصدا. پرت كرد يكنار يصندا يرا رو لشيرا قطع كرد و موبا يگوش

 .بود فكر كند

 .اتفاق افتاده بود فكر نكند ذهنش را برد طرف نگار و بچه اش نشانيبه فرهاد و آنچه ب نكهيا يبرا. كرد شتريآهنگش را ب يصدا

 .بمونم و نفس بكشم ايدن نيا يتو ياديبره اونوقت من موجود ز ديخانواده باشه با هي ديتونه ام يبچه كه م اون

 :فكر كرد ديجو يكه لبش را م يو در حال ديكش ياه بعد

 

 .كنه ريبه خ شويخدا سوم. كه سادات خانم بعدم نگار اول

 .چراغ كه قرمز شد متوقف شد. در هم رفته بود شياتفاقات اخمها نيخوداگاه از فكر ا نا

 

 :داد زد يكنار نياز ماش يكه پسر داديگوش م كشيبلند موز يفكر بود و به صدا يتو

 .اخما تو باز كن خوشكل
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 .اش را باال داد شهيبه او زل زده بود انداخت و شمسخره تر  يمسخره و لبخند يكه با چهره ا يبه پسر بچه ا يتفاوت ينگاه ب بهار

 !يعوض

 

 .رفته بود ميمر ديرس يم رياگر د. كه سبز شد با سرعت به راه افتاد چراغ

 بذارم پنج شنبه برم؟. مامان دنيبرم د يك

 

 .را شناخت نيبهار ماش. آمد يم شيبود حاال داشت هم پا ستادهيكه موقع چراغ قرمز كنارش ا ينيماش

 

 .گهيكارت د يبرو پ نيا يچه كنه ا اه

 .مونده يليتا پنجشنبه خ رميامروز م نيكن هم ولش

 .نبودند ايانها كوتاه ب يدست بكشند ول نيكرد كه بلكه مزاحم يم يبهار صبور. آمد يمزاحم هنوز در كنارش م نيماش

 .گهيد نيك نايا اه

 

. بود ختهياعصابش را به هم ر يقيبلند موس يصدا.مزاحم خالص شود نيتر كرد تا بلكه بتواند از شر ماش اديسرعتش را ز بهار

 .ول كن نبود نيماش

 يراحت نيتر از بهار بود كه به ا يراننده مزاحم حرفه ا يها عبور كند تا او را دست به سر كند ول نيماش نيكرد از ب يم يسع بهار

 .بخورد بيفر

 :گاز فشرد يرارو شيبهار پا. به قرمز شدن چراغ نمانده بود يزيچ. شمار بود هيچهار راه بود چشم بهار به ثان كي جلوتر

 .شميم رد

و راننده ها  نيعابر اديو برخورد خشن آهن و فوالد به همراه فر نيترمز چند ماش يبهار گاز داد و ناگهان صدا. زرد شده بود چراغ

 .را پر كرد ابانيخ

 

 .ديرس يصحبت مردم به گوش م يصدا. مچاله شده جمع شده بودند نيدور ماش مردم
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 !شدن له

 .نكنم زنده مونده باشن فكر

 .زد يسر خودش م يبرخورد كرده بود تو نيكه با ماش ياتوبوس راننده

او با آن دو جوان بدبخت را  يتوانست جا يم ريتاخ هيثان كيفقط . شده بود رهيوحشت زده به صحنه تصادف خ يبا چشمان بهار

 .جابجا كند

 :در همان حال نگاهش را به آسمان دوخت. ديلرز يتمام بدنش م. شود كينداشت به صحنه تصادف نزد جرات

 .كلمه گفتم هياگه من  اريدلت خواست سر من ب ييهر بال. غلط كردم تو كارت دخالت كردم ايخدا

 .و آمبوالنس فضا را برداشته بود سيپل نيماش ريآژ يصدا

 .شده را سبك كنند جاديا كيها تراف نيماش تيبا هدا كردند يم يسع ييراهنما سيپل چند

 .بود كه چراغ قرمز را رد كرده بود نيصد در صد راننده ماش ياصل مقصر

 :ديصحنه بود حال ان دو جوان را پرس كياز شاهدان كه نزد يكياز  بهار

 چطور بودن؟ آقا

 .هنوز زنده ان يول. بد بودن يليخ

 :دلش گفت يو تو ديكش يآسوده ا نفس

 .اديسرشون ب يينكنه بال. كردن يگناه دارن جوون يكارت دخالت كنم ول يخوام تو يم يفكر نكن خداجون

 .ديلرز يهنوز دستانش م. رفت نشيكرد به ظرف ماش يآن دو دعا م يكه برا يدرحال بعد

كرد نگاهش به صحنه  يم يكه سع يلبعد دور زد و در حا. مامان شيبرم پ. رسم ينم گهيد ميبه مر. تند برم گهيكنم د غلط

 .كج كرد شانيراهش را به طرف آرامگاه خانوادگ افتديتصادف ن

 .بهار تلفن كرده ديگلناز فراموش كرده بود به آنها بگو. خانم نگران فرهاد را صدا زد نينسر

 ؟!فرهاد

 .پله ظاهر شد يباال فرهاد
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 !شده مامان جان يچ

 اد؟يم يك بهار

 :رش نگاه كرد و گفتمتعجب به ماد فرهاد

 رون؟يبهار رفته ب مگه

 :تكان داد و گفت يخانم سر نينسر

 .ستين يبفهم نيپائ يامديتو كه ن. ظهرم برا نهار نبود بله

 .بود ازدهي كينزد. به ساعتش انداخت ينگاه فرهاد

 وقت شب كجا مونده؟ نيتا ا يعني

 به شما نگفت يزيچ رونيرفت ب يم

 .خانم به طرف مبل رفت و نشست نينسر

 .ستينهار صداش كنه گفت ن يرو فرستادم برا ايپو. دمشياصال ند من

 كالفه كنار مادرش نشست و گفت فرهاد

 .مايافتاد يريگ عجب

 :كرد و گفت يخانم من من نينسر

 ؟يبهش صب ينزد يجان مامان تو حرف فرهاد

 :مادرش را نگاه كرد يشاك فرهاد

 !مامان

 .شد بيبهارم غ نيپائ يتو برگشت نكهيمادر بعد از ا خوب

 .ديكش شيموها يتو يدست فرهاد

كرده اند تا  يكيآنها خبر دارند و با الهام دست به  شيدانست كه الهام و پدر و مادرش از نما يفرهاد نم. بود يآشفته ا اوضاع

 .كنند كيفرهاد را به بهار نزد
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 با خودش گفت نيهم يبرا

 .وضوع اتاقا باشهم تيبا نكنه

 :باز گفت ديد رهيفرهاد كه نگاه مادرش را خ. كرد يخانم موشكافانه او را نگاه م نينسر

نگفتم يزيباز؟ من چ هيمامان چ ا 

 .بلند شد و با حرص از پله باال رفت و

 .شد رهيباز كردن در الهام به او خ با

 شده؟ يچ

 دلش گفت يتو فرهاد

 .يبود برا خودت درست كرد يچه مكافات نياخه مرد ا. نوبت الهامه حاال

 .كرده مامان نگران شده ريد رونيبهار رفته ب يچيه

 :نگران گفت الهام

 كرده؟ ريد رونيرفته ب يچ يعني

 .قبل ظهر رفته نكهيدونم مثل ا ينم من

 نگفته قبل رفتنش؟ يزيچ خوب

 .كه بره دهيند يكس اصال

 .الهام نگران تر شد نگاه

 .به من يديچسب ياز صبح كه اومد. يكن ياز دختر مردم مواظبت م ينطويا! فرهاد

 :الهام را نگاه كرد يعصب فرهاد

 كردم؟ يچكار م ديبا

 ؟يپرس يمن م از

 !دونم يمن چه م خوب
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 كه ناراحت بشه؟ يبش نگفت يزيظهر چ قبل

 والميمگه من ه ديو پرس نيمامانم هم. الهام تو رو خدا شروع نكن يوا

 .فكر باشه يب نقدريكه ا ستين يبهار آدم. يبش گفت يزيچ هيحتما  يول يسنين واليه نه

 .را چنگ زد شيموها فرهاد

 .نزدم يحرف من

 .شده باشد مانيبهار پش ديترس يم. بود امدهين دنشيخبر نداشت بهار بعد از برگشتن از محضر به د زيچ چياز ه. ول كن نبود الهام

 ره؟ يم كنهيول م يكجا رفته؟ الك پس

 .بس كن الهام

 .اشك چشمانش را پر كرده بود. نگرانش را متوقف كند يتوانست فكر ها ينم الهام

 .يدل بهار و بشكن يحق ندار يحاال كه قبول كرد يول. يستين يدونم راض يم

 .نگفتم يزيمن چ الهام

 .اتاق را ترك كرد يفرهاد عصبان. داد يگوش نم الهام

 .گره شده پدرش مواجه شد يشد با ابروها ريپله كه سراز از

 :كرد يپوف

 !هم باشه نوبت باباس ينوبت بله

 .تصادف ظهر را هم كامال فراموش كرده بود ياش عوض شده بود و ماجرا هيروح. از خانه بهرام برگشته بود بهار

 .باز شده و بهار را در آغوش گرفته بود خشيكم كم  يبود ول نيسرسنگ يبهنام اول با او كم گرچه

آوردن بچه زودتر از موعد هم امكانش نبود چون نگار تازه وارد  ايبه دن يبرا. بود يخطر رفع شده بود البته نگار هنوز بستر فعال

 .اش شده بود يماه ششم باردار

 .گذشته بود ازدهي. به ساعتش انداخت ينگاه

 !دارنيهنوزب
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 .وارد شد نشيباز شد و بهار با ماش يحرف چيدر بدون ه. را زد زنگ

خانواده اش كالفه شده بود به بهار  يسالم كند فرهاد كه از سوال و جوابها نكهيقبل از ا. وارد ساختمان شد يشرق يهمان پله ها از

 :مهلت نداد

 .مردن ياز نگران شونيعده به خاطر ا هيبفرما مامان خانم با خنده وارد شدن انگار نه انگار . تا چه حد يمسئولت يب

 :ديپرس يلرزان يدود شد با صدا شيها يخبر از همه جا تمام خوش يبهار ب. به بهار كرد ينينگاه خشمگ بعد

 شده؟ يچ

 .كرد يخان هم با سرزنش نگاهش م روسيخانم دلخور بود و س نينسر نگاه

 پاسخ داد تيهم فرهاد بود كه با عصبان باز

 .رمخانم محت دينگاه به ساعت بنداز هيشده؟  يپرسه چ يخانومو تازه م. هه

 :طلب كار اضافه كرد بعد

كنن  يم يخونه زندگ نيا يكه تو ييبره؟ اونا نيسرشو بندازه پائ ديجور با نيخبر بده هم دينبا رونيب رهيداره از در خونه م آدم

 ستن؟يآدم ن

نشسته بود كه فرهاد بلند  شيگلو ياز رفتار فرهاد به شدت سرخورده شده بود بغض تو يول ستيچ انيجر ديفهم يهنوز نم بهار

 تر داد زد

 !شمام با

 :لرزان گفت يكند با همان صدا هيخواست گر ينم بهار

 .نيشيدونستم نگران م ينم.  اميم ريكه تماس گرفتم گفتم د من

 :كننده گفت ريتحق يكرد و با لحن بشيج يرا تو شيدست ها. كم نشد تشياز عصبان يكه ذره ا فرهاد

 .نيتون دروغ نگخود هيتوج يبرا گهيد

 انداخت و گفت نيسرش را پائ. شد يو اشكش جار اورديطاقت ن گريد بهار

 .گلناز خانم صحبت كردم با
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 نينسر. به فرهاد انداختند يحرف نگاه شماتت بار نيا دنيخان كه تا آن لحظه ساكت نشسته بودند با شن روسيخانم و س نينسر

 :خانم گلناز را صدا زد

 .به صورتش زد يبهار چنگ دنيوارد سالن شد و با د گلناز

 .و به خانم بدم غامتونيرفت پ ادميخانم خدا مرگم بده من  يوا

به  يگريحرف د چيبه فرهاد زد و بدون ه يبود پوزخند سيكه چشمانش از اشك خ يبه فرهاد انداخت و در حال يتنها نگاه بهار

 .سمت اتاقش رفت

 .اش را رها كند هيتوانست راحت گر. ديبه اتاقش رس يتوق. خوبش خراب شده بود روز

 شتريب نيآنها هم سكوت كرده بودند و ا يول. مادر و پدرش بود خيمنتظر توب. بود ستادهيهمانجا ا ريو سر به ز نيشرمگ فرهاد

 .كرد يفرهاد را كالفه م

خان  روسيخان رد و بدل شد و بعد س روسيخانم و س نينسر نيب ينگاه. دياز سكوت خسته شد به طرف پله چرخ يوقت فرهاد

 :گفت يبا لحن آمرانه ا

 !ارياز دل زنت در ب برو

 :گفت يطوالن يبعد از مكث. كرد يمات به پدرش نگاه م فرهاد

 چكار كنم؟ يچ

 مصمم به فرهاد چشم دوخته بود يخان با چهره ا روسيس

 .ارياز دلش در ب يكه زد يجناب دكتر؟ گفتم برو گند يشد كر

 :اش زد و با همان لحن بهت زده گفت نهيو منگ به پدرش نگاه كرد با انگشت به س جيگ فرهاد

 برم؟ من

 :زد و گفت يخان پوزخند روسيس

 .اخالق گندت نيبا ا نميبرو بب! برو. نكهيزنته مثل ا يخوب مرد حساب! من برم نه

 .هنوز انگشت به دهن مانده بود فرهاد
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 رفت گفت يكه از پله باال م ياخم كرد و در حال يحرف چيبدون ه. كند فيتكل نيياو تع يداشت كه پدرش برا يلزوم چه

 .كنم ينم يكار نيهمچ من

 .خانم هم بلند شد نياعتراض نسر يصدا

 !فرهاد

 .اعتنا به پدر و مادرش به طرف اتاق الهام رفت ياو ب يول

 .مونه يزن من الهامه تا آخر عمرم هم الهام م. زنته! هه

 :باز هم در باز نشد به در زد و الهام را صدا زد يكار را تكرار كرد وقت نيچند بار ا. در باز نشد يرا چرخاند ول رهيدستگ بعد

 !الهام

 :داده بود هيو به آن تك ستادهيپشت در ا الهام

 ؟يگيم يچ

 ؟يدرو بست چرا

 ؟يديتو نفهم يعني

 !نه

 .كن ياز بهار عذر خواه برو

 :به در زد يشد و مشت يعصب. كند يماند انگار كه دارد به صورت الهام نگاه م رهيه در بسته خباز ب يبا دهان فرهاد

 !رو تمومش كن يمسخره باز نيا الهام

 از همان پشت در گفت الهام

 .بهار از من خجالت بكشه ديگفتم شا نيپائ امياومدم ب. آمد يباال م نيتا ا ادتيداد و فر يصدا

 دلش گفت يتو يول

 .قرار دادم طيشرا نيمن بودم كه اصرار كردم و اونو تو ا. دميواقع من از بهار خجالت كش در

 دوباره به در زد و گفت فرهاد
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 .رو بذار كنار در و باز كن يكنم بچه باز يخواهش م الهام

از  نقدريمن ا يق باشه ولخوره بد اخال يگفت به دكتر م يم. شد يكردم تا راض فيبهار تعر يهمه از تو برا نيمن ا. ممكنه ريغ

 .گفتم تا قبول كرد اتيخوب

 .داد هيبا پوزخند به در تك فرهاد

 .داره گهيد نيا يدل خوش چه

 :ديپرس ديبا ترد ديسكوت فرهاد را د يوقت الهام

 ؟يرفت

 گفت يفيضع يبا صدا فرهاد

 !نه

 :داد زد يعصب الهام

 گهيد برو

 گذاشت شيزانوها يسرش را رو. همانجا پشت در نشست فرهاد

 .تونم كمكت كنم يمن نم يدر و قفل كرد شهيوقت حالت بد م هي الهام

 .ستياتاق ن نيا يامشب جات تو يهم نكن يبهار عذر خواه از

 دينال فرهاد

 ؟يچ يبرا آخه

 !يرفته امروز كجا بود ادتي نكهيمثل ا. مارو باش شوهر

 بودم؟ كجا

. رهيكنه م يفردا ول م ينجوريخوب دختره ا. من شيپ يايب يبهار و تنها بذار تيشب زندگ نياول يخوا يتو م يعني. فرهاد يوا

 .شد يالتماسش كردم تا راض نقدريمن ا

الهام از ان . ديلبش را جو. كه الهام از ان آگاه بود يقتيحق. ديرا به الهام بگو قتيگرفت حق ميلحظه تصم كيكرد و  يپوف فرهاد
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 گفت ياغم زده  يطرف در با صدا

 يندار يياتاق جا نيتو ا گهيد ياگه دل بهار و بشكن فرهاد

 .گرفته يو جد زيالهام چرا همه چ نيا ايخدا

 .برو فرهاد. آماده كرده ياتاقتون و عصر. من شيپ اديبه گلناز بگو ب برو

 به در انداخت و گفت ينگاه مستاصل فرهاد

 عشقم منو از خودش برونه. برسه كه زنم يكردم روز يوقت فكر نم چيه

اش  نهيقفسه س يدستش را رو. دوباره افتاد مانيپش يرفت ول ديلحظه دستش به طرف كل كي. ديكش ريحرف ت نيالهام با ا نهيس

 داشت گفت يفيلرزش خف شيكه صدا ياش را به در چسباند و در حال يشانيگذاشت و پ

 .مو از خودم برونم يندگروز عشقم تمام ز هيكردم  يفكر نم منم

 شود زمزمه كرد ياشكش جار نكهيقبل از ا و

 !فرهاد برو

 به در انداخت و گفت ينگاه غم زده ا فرهاد

 .زميعز ريبخ شب

 .ساختمان رفت يافتاده به طرف شرق ييكرد با شانه ها يم بشيج يرا تو شيكه دست ها يدر حال و

 .شد ريفرهاد گوش داد و بعد اشكش سراز يقدمها يبه صدا الهام

 .آرام قفل در را بازكرد. حس نيچقدر دردناك بود ا. از وجودش را از او جدا كرده بودند يتكه ا انگار

خواست فرهاد  يم يول. كننديم يدانست كه فرهاد و بهار فقط نقش باز يخودش م. از فرهاد نبود يخبر. ديكش يراهرو سرك يتو

 .با بهار شتريا كمتر با او باشد و برا عادت بدهد ت

 .ديدراز كش شيبه طرف تختش برگشت و رو. كرد يم ليبه جانش تحم ميعظ يحس درد نيا و

 از من دل بكن. ام فرهاد يرفتن من

ته رفتار را داش نياگر او واقعا هم خبر نداده بود فرهاد حق نداشت با او ا. شكسته بود يدلش بدجور. نداشت يبهار تمام هيگر
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 .باشد

بهار اشكش را خشك كرد و به . خواهد با او رفتار كند يهر جور م داديبا او داشت كه به خودش اجازه م يفرهاد چه نسبت اصال

 .انداخت ينگاه نهيآ يچشمان سرخ شده اش تو

 .بفرما بكش ؟يفرهاد باش كينزد يخواست يبدبخت مگه نم هيچ

آب به نفس  ياز شدت سرد. آن انداخت ريدوش آب سرد را باز كرد و خودش را ز. اش را چنگ زد و به طرف حمام رفت حوله

 .فكرش به تكاپو انداخت. نفس افتاده بود

 .دكتر يآقا. حاال نوبت منه. شدم بسه ريتاحاال تحق يكنه هر چ يعروسك با من باز هيدم مثل  ياجازه نم. شهينم ينجوريا

فرهاد لبخندش را  دنيكرد با د يتماشا م ونيزيتلو ديكش يم پيكه پ يخان درحال روسيس. آمد نيسالنه سالنه از پله ها پائ فرهاد

 :فرو خورد

 .آد يالهام از پس تو بر م همون

كرد بدون جلب توجه  يشده بود نگاه كرد و سع رهيخ ونيزيدر هم گره كرده به تلو يبه پدرش كه با ابروها يچشم ريز فرهاد

 :لحظه گفت نيدر آخر رديبگ ونيزينگاهش را از صفحه تلو نكهيتمام بدون ا يخان با بدجنس روسيس يول. اتاق بهار شود يراه

 نداد؟ رات

 .زديتمسخر موج م شيصدا يتو

 .و رفت دينزند بعد راهش را كش يتا حرف ديلبش را جو فرهاد

 .شد رهيهاد رفته بود خكه فر يريو به مس ديكش يخان آه روسيس

 .بود ستادهيمردد پشت در ا. راست به سمت اتاق بهار رفت كي. از پله كه باال آمد فرهاد

 .افتاده ياتفاق هيحاال . كن ولش

 .يشورشو درآورد گهيتو هم د خوب

 .تقصر خودش بود به من چه اصال

 .شد و برگشت مانيبه طرف اتاق ته راهرو رفت وسط راه پش بعد
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 ؟يكن يجبران م ينجوريا يآبروشو گذاشته وسط حاال تو دار. مسخره داده يباز نيبخاطر توه احمق تن به ا بهار

 .و در زد ستاديدر اتاق بهار ا پشت

 :در تعجب كرده بود يصدا دنياز شن. سشوار را خاموش كرد.كرد يرا خشك م شيداشت موها بهار

 بله؟

 :شكست شيگلو يآرام فرهاد انگار تو يصدا

 .رهادمف

 د؟يخودش گفت اصال شن با

 احساسانش بر او غلبه كند به خودش گفت نكهيقبل از ا ديلب گز بهار

 .يگرفت يمينره بهار چه تص ادتي

 يتنش بود كه درست تا لبه شلوارش م يتاپ كوتاه سورمه ا كي.آماده شده بود كه بخوابد. انداخت نهيآ يبه خودش تو ينگاه

 .گذاشته بود شيو سخاوتمندانه بازوها و گردنش را به نما ديرس

 .و خوش فرمش بود دهيبخش گردن كش نتيبود هم ز ختهيبه آن او نيكه حرف اول اسمش را به الت ياز طال با پالك يفيظر ريزنج

 .بود دهيهم پوش داديرا نشان م شيباال تر از غوزك پا يكوتاه داشت و مقدار يكه پاچه ها يديسف شلوار

 .نظرش لباسش خوب بود به

 .لبش را گاز گرفت ديكش يم شيكه به موها يشانه اش را برداشت و در حال بعد

 .باشه ادتي نيا. بهار نيبه هم محرم شما

 .ديبفرمائ

 .نديرا نب چهره اش ميكند به طور مستق يفرهاد در را باز م يبود كه وقت ستادهيا يدر را باز كرد بهار به گونه ا ديبا ترد فرهاد

 .به طرف او برگشت ديبا ترد ديسكوت فرهاد را د يوقت. را ادامه داد تا لرزش دستانش را پنهان كند شيبه موها دنيكش شانه

 .بر دارد ييكوچك مو طال يتوانست نگاهش را از آن پر ينم. شده بود خكوبيم ديديكه م يريبهت زده از تصو فرهاد

 .كند يچهره فرهاد راحت نقشش را باز دنيرا برگرداند تا بتواند بدون د شيباز رو يشد ول مانيلحظه از كارش پش كي بهار
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 :سرد و آمرانه بود شيصدا

 ؟؟يداشت يكار

 بردارد به خودش گفت ييتوانست نگاهش را از ان خرمن طال يكه نم يكه تازه به خودش آمده بود در حال فرهاد

 .گفتم فرهادم دهينشن حتما

 :را از فكر خارج كردبهار او  يصدا

 ؟يداشت يكار دميپرس

 .فرهاد قفل كرده بود مغز

 نجا؟ياومدم ا يچ يچكار داشتم؟ برا من

. را متوقف كرد و با چند گام خودش را مقابل فرهاد رساند شيكند شانه زدن موها ياو را نگاه م جيفرهاد همچنان گ ديكه د بهار

 :كرد و گفت ياخم كوچك

 .زل برنه ينجوريا يكيكه آدم به  ستين يكار درست اصال

 :را جمع كرد شيدست و پا يبه سخت فرهاد

 .من پشت درم نيفكر كنم متوجه نشد. ديببخش

 بود گفت بيفرهاد عج يكه برا ييو با خونسرد. برگشت شيدوباره سر شانه كردن موها بهار

 .دمياتفاقا شن نه

 آب دهانش را فرو داد و گفت فرهاد

 .من اومدم عذر بخوام يعني...الهام راستش

 .به خودش زد يپوزخند بهار

 .ريبگ ليبفرما بهار خانم تحو. الهام فرستاده اش امدهين خودش

 :و گفت ديكش شيموها يشانه را محكم تر رو بهار

 ؟يچ يبرا
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 .ديفهم يكارها را نم نيلنگد منظور بهار از ا يكار م يجا ديفهم ياصال تمركز نداشت م فرهاد

 .شيپ قهياتفاق چند دق يبرا...خوب

 .تفاوت باشد يتا حد امكان ب شيكرد صدا يسع بهار

 .اديم شيپ ستيمهم ن...آهان

شانه اش  ياز رو يآرام باريمثل جو شيموها. تخت بر دارد ريرا از ز شيخم شد تا صندل ها. تمام شده بود شيزدن موها شانه

 .ختنديفرو ر

 ديرا پوش شيتوجه به حال فرهاد صندل ها يبهار ب. گرفت يگر م يناگهان يمثل تبو تنش هر لحظه .ديتپ يفرهاد به شدت م قلب

 تفاوت و لحن سرد گفت يداشت با همان چهره ب يرا بر م لشيكه موبا يو در حال

 .خوام بخوابم يمن م نيندار يا گهيكار د اگه

 دست پاچه و لرزان گفت فرهاد

به دست فرهاد كه كنار در  شيموها. برود شيديبهار از كنار او گذشت تا از اتاق خارج شده به اتاق جد. خوام يبله عذر م..بله

 .نفس فرهاد را بند آورد يلحظه ا يبود خورد و برا ستادهيا

 .فالكت بار او را دنبال كرد يخرامان به سمت اتاقش رفت و فرهاد با چهره ا بهار

 .ديكه نشانه قفل شدن در بود به گوش رس يكوچك كيت يو بعد صدا. دينگار فرهاد از خواب پربسته شده در ا يبا صدا...تق

 

 .تمام تنش به لرزه افتاده بود. با بستن در تازه توانست نفسش را رها كند بهار

 .نكشد غيرا گاز گرفت تا ج شيكه كرده بود متكا يكار جانيتختش انداخت و از ه يرا رو خودش

 .دارد يمنحصر به فرد ييبايدانست كه ز يخودش هم م. خواست از ته دل بخندد ين چهره بهت زده فرهاد دلش مآورد اديبه  با

صحنه مثل  نيبسته بود ا شيها ازين يمثل فرهاد كه چند سال چشم به رو يمرد يبرا. واقعا خارق العاده بود شيموها خصوصا

 .شوك ولتاژ باال بود

تخت  يبه سرعت از رو. ديرا شن يدر اتاق كنار يصدا. آمد داد يكه از راهرو م ييتختش زد و گوش به صداها يتو يغلط بهار
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كه كرده  يبه كار يكه با بدجنس يو در حال ديتختش دراز كش يدوباره رو. در قفل بود. دو اتاق را چك كرد انيبلند شد و در م

 .چشمانش را بست ديخند يبود آرام آرام م

 .آقا فرهاد ميحساب شد يب حاال

اتش افتاده باشد بدنش  يانگار كه تو. چكار كند ديبا ديفهم ياصال نم. كرد يم يو ناآرام طول و عرض اتاق را ط ياما عصب فرهاد

 .گر گرفته بود

 .بود ختهيرفت اعصابش را به هم ر يذهنش رژه م يكه تو يريتصاو. شد رهيدو اتاق خ نيتخت نشست و به در ب يحرص رو با

 .را بست شيتخت دو نفره افتاد و چشم ها يباز رو طاق

 .چشمانش به رقص در آمد يجلو بايز ييطال يبهار با آن موها ييايرو چهره

 .زد شيبه موها يبا خشم نشست و چنگ. ختيبود دل فرهاد هم فرو ر ختهيشانه اش ر يبهار رو يكه موها يتصور لحظه ا با

 خواد منو بكشه؟ يمن رژه بره؟ م يجلو ينجورياخواد  ياز فردا مدام م ايخدا

 .من حجابشو برداره يخواست جلو يبود كه نم يزيچ هي

 يرا لمس م يمقدس يدر گذاشت انگار كه ش يدستش را آرام رو. دو اتاق رفت انيبا حرص دوباره برخاست و به طرف در م بعد

 .كند

 زد يذهنش داد م يتو يموذ ييصدا. تب دارش را به در چسباند يشانيپ

 .االن زنته اون

 .باشه يباز هيفقط  نكهيبهار قبول كرد به شرط ا يول

 .گذاشت شيمن به نما يپس چرا خودشو برا نجورهيا اگه

 .ديتخت دراز كش يخسته شد و رو. كرد يآرام كردن خودش م يكه برا ييتقال از

 .را جمع كرد و خودش را در آغوش گرفت شيو پا دست

 برنامه اس؟ نيهمهر شب  يعني

 !يفرهاد گور خودتو كند آقا
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 .تمومه يهمه چ گميصبح بش م فردا

 .نماز برخاست يبرا شبياز خواب د يبهار پر انرژ يول. صبح نتوانست بخوابد يها يكيتا نزد فرهاد

كلنجار رفتن بلند شد  يبعد از مدت يول. بزند دنيكرد خودش را به نشن يسع.كرد اريفرهاد را هوش يباز شدن در اتاق كنار يصدا

 .از بهار نبود يخبر. ديراهرو سرك كش يتو. و آرام به طرف در رفت

 .راهرو پهن شده بود يدر تو يباز بود و نور چراغ از ال مهيدر ن. از اتاق خارج شد و به طرف اتاق سابق بهار رفت يبه آرام فرهاد

قرآن  يسجاده اش نشسته بود و از رو يبهار رو. ه داخل انداختب يدر نگاه يبه طرف اتاق بهار رفت و از ال نيپاورچ فرهاد

 .خواند يلب زمزمه وار قرآن م ريز يكوچك

 .شد رهيرخ بهار خ ميداد و به ن هيتك واريبه د. صحنه تمام آشوب دلش فرو كش كرد نيا دنياز د فرهاد

آنطور  شيبودن نصف موها رونيمان روز عصر بخاطر بكه ه يبهار. رفتار بهار گشته بود يبرا يليشب گذشته را به دنبال دل تمام

 .بود ستادهيراحت بدون حجاب در مقابل او ا اليرنگ به رنگ شده بود چطور حاال با خ

 دهيكه فرهاد كش يالحق كه زجر. حركتش پاسخ داده بود نياو را با ا يبهار پرخاش گر. شديختم م ريمس كيتنها به  شيفكرها

 .از بهار بود شتريبود ب

 .ديدر به سمت در چرخ يصدا دنيبهار با شن. آرام در را باز كرد فرهاد

 .را جمع كرد شيباز دست و پا ياو سوخت ول يبرا يدلش لحظه ا. ديدر مقابلش د يخواب يسرخ از ب يرا با چشمان فرهاد

 ؟يداشت يكار

 :زد و گفت يبهار لبخند خسته ا يبه لحن خودمان فرهاد

 .وندارم هيتنب نجوريطاقت ا گهيچون د. كنم دست از پا خطا نكنم يحواسم و جمع م گهيد. بود يخوب هيتنب

 نگاهش را از فرهاد گرفت و گفت بهار

 .نمونده يزيتا صبح چ. بخواب برو

 :زد شيجدا شد كه بهار باز صدا وارياز د فرهاد

 !فرهاد
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 :فرهاد را متوقف كرد شيلحن صدا. زد ياو را صدا م اير يو ب فيلط نقدريبود كه بهار ا يبار نياول

 بله؟

 الهام لطفا شيپ برو

 .به بهار انداخت و به طرف اتاق الهام به راه افتاد ينگاه قدرشناس فرهاد

 .قرآنش را بست و سر به سجده گذاشت.بغش را فرو خورد بهار

 نگفت فقط گفت يچيه دينوبت خودش كه رس. آرامش دل فرهاد يالهام دعا كرد و برا يسالمت يبرا

 .به رضات ميراض

دامن بلند  كيبلوز ساده و  كي. راحت شد لباس عوض كرد الشيكار خ نياز ا يوقت. صبر كرد تا مطمئن شود فرهاد رفته بهار

 .آمد نيئسرش انداخت و پا يرو اطيشالش را محض احت. را بافت و پشت سرش جمع كرد شيموها ديپوش

 .فرهاد حجاب داشته باشد يجلو ستيمسخره ن شبشيبعد از شاهكار د كرديبا خودش فكر م داشت

 .انجام داده يان ميتصم كيدانست ان كار را با  يخودش هم م يول

 .كنم يم يفكر هيبعدا كه اومد  ستيكه فرهاد ن حاال

 .به او بزند يداشت سر ميبود و حاال تصم دهيتا حاال الهام را ند روزيد از

 .نهار بود ليگالب مشغول آماده كردن وسا. آشپرخانه رفت يراست تو كي

 .گالب خانم سالم

 .ماهت يبه رو سالم

 خانم صبحانه خوردن؟ الهام

 !نيپائ امدنيدكترم ن ياقا.زميعز نه

 .جا خورد يحرف كم نيا دنيبا شن بهار

 .باش كه فكر كردم رفته منو

 كرد به خودش گفت يآماده م يدو نفره اصبحانه  ينيكه س يدر حال و



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٩

 .اصال چش رو هم نذاشته شبيمعلومه د يآورد چارهيكه تو سر فرهاد ب يياون بال با

 .به در زد يپشت در مكث كرد و ضربه آرام يكم. به دست به طرف اتاق الهام رفت ينيس

كرد  يكه به داخل اتاق اشاره م يزمزمه وار به بهار سالم كرد و در حال ييالهام با لبخند و صدا. باز شد يدر به آرام هياز چند ثان بعد

 :آرام گفت يبا همان صدا

 .خوابه فرهاد

 هم با دست به كتابخانه اشاره كرد و با همان تن صدا گفت بهار

 .اون ور ميبر ايب

 با حركات لب و همانجور ارام گفت الهام

 .اميم االن

ان  ريمتكا بود و دست چپش را ز يطرف راست صورتش رو. بود نگاه كرد دهيتخت آرام خواب يدر به فرهاد كه رو ياز ال بهار

 .قرار داده بود

تواند او را با تمام احساسش نگاه  يهم راحت بود كه هرچقدر دلش بخواهد م الشيخ. بود ستادهيفرهاد ا يبا لذت به تماشا بهار

 .چون فرهاد حاال شوهرش بود. كند

 .بست از در اتاق خارج شد يم يرا با كش رنگ و رو رفته ا شيكه موها يشانه كرده در حال يبا موها الهام

 .مقابلش دوخت ينينگاهش را از فرهاد گرفت و به س بهار

 .بهار را گرفت و به طرف كتابخانه برد يبازو الهام

داد كه بهار مقابلش  يسر م يچا وانيل يالهام داشت شكر را تو. سبز رنگ اتاق بود يپرده ها دنيكه بهار كرد كش يكار نياول

 .نشست

 .دهيتا صبح نخواب شبيكه د يبه سرش داد ييبگو چه بال خوب

 .الهام با دقت به چهره بهار چشم دوخته بود. دوخت نيرا به زم نشيو نگاه شرمگ ديلبش را گز بهار

كه به  يگرفت و در حال رياز نان و پن يلقمه كوچك. نباشد ميمستق حيبه توض اجيانتخاب كند كه احت يكرد جمالت را جور يسع بهار
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 :كرد گفت يان نگاه م

 .كه بخوابم شدميآماده م داشتم

 .الهام باال رفت يابروها

 خوب؟

تا  اديخشك بشن پدرم در م ينم دارن شونه نزنم وقت ياخه اگه وقت. كردم يبودم دوش گرفته بودم داشتم موهامو شونه م رفته

 .بعد فرهاد اومد. كنم همه مو رو شونه نيا

 .واضح بود اميپ

 بازه؟ يليخوابت خ لباس

 .شده انيحرص ب يرك بود كه كامال معلوم بود از رو نقدريسوال ا. سوال الهام جا خورد نياز ا بهار

 .گذاشت ينيس يدلخور لقمه اش را تو بهار

 .پوشم يلباس خواب نم من

 .الهام دستش را گرفت. بهار ناگهان بلند شد. ديالهام بود كه لبش را گز حاال

 .كنمينرو خواهش م بهار

 دلخور گفت يبزند بهار با لحن يالهام حرف نكهيقبل از ا. غم زده نشست بهار

لحظه به ذهنم زد  هياون موقع اومد  يوقت يول. گرفته بودم گهيد ميتصم هيمن . شبيكرد د يانصاف يدكتر در حق من ب يآقا

 .كنم يفتال ينجوريا

 .گونه اش سر خورد ياز گوشه چشمش رو ياشك قطره

 .كنم يكارو نم نيا گهيد. شدم مونيپش يليخ دميصبح كه حالشو د يول

 .دست بهار را فشرد. الهام هم اشك آلود بود چشمان

 .نداشتم يمنو ببخش منظور بهار

 و گفت ديالهام پاش يبه رو ينيلبخند غمگ بهار
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 .منو بخواد ميظاهر يبخاطر جاذبه ها يمرد ستميوقت حاضر ن چيمن ه. گهيد زيالهام نه چ هيباز هيفقط  نيا. يتو حق دار نه

 گفت ديكش يم رونيكه دستش را از دست الهام ب يدر حال بعد

 .كنهيماجرا نگاه م نيبه ا يباز هيدكتر هم به چشم  يآقا

 زديبر شيصدا يدارد تو ديكرد هر چه ام يسع بعد

 .گهياحساسم بم م نويا. يشيدونم الهام تو خوب م يم من

 نيبهار در اخر. الهام با نگاه نگرانش او را بدرقه كرد. بهار بلند شد و به طرف در رفت. كرد يالهام هم بق كرده بهار را نگاه م حاال

 لحظه برگشت و گفت

 .پس بذار راحت باشه. ميخواب يجدا م ياتاقا يما تو يدون يتو كه م. اون طرف ادينكن شب ب اصرار

 .از در خارج شد يبه نرم و

 .تلخ شده بود نقدريلحظه ا كيچرا  ديبهار چشم دوخت خودش هم نفهم يخال يبه جا الهام

 .دينوش شياز چا يو جرعه ا ديالهام اه كش. بود يراحت نياز فرهاد به ا دنيمگر دست كش. سخت نبود اديهم ز دنشيفهم

 برگرداند و به طرف اتاق خودشان رفت ينيرا دخل س وانيحوصله ل يالهام ب. سرد شده بود يچا

 .فرهاد لغزاند يداخل موها يو دستش را به نرم ديكنارش دراز كش يالهام به آرام. هنوز در خواب بود فرهاد

 .ديچشمانش را باز كند دست الهام را در دست گرفت و بوس نكهيخورد و بدون ا يتكان فرهاد

 يهنوز از درست ياحمقانه كند وقت يباز نياو حق نداشت فرهاد و بهار را وارد ا. كند هيخواست گر يش مبغض داشت دل الهام

 .كرده بود مطمئن نبود كهيكار

 .دور او حلقه شد يفرهاد به نرم يدستها. او پنهان كرد نهيتر شد و سرش را در س كيبه فرهاد نزد الهام

 .بشم كيشر يآغوش گرم و با كس نيتونم ا ينم. تونم ينم

 .يداد يها رو باز چارهياون ب يغلط كرد ياراده بود يب نقدريكه ا تو

 من فقط...ستمياراده ن يب من

 ؟يچ فقط
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 .شمينم كشيشر يفرهاد تمامش مال منه من با كس. فقط عاشق فرهادم من

 .در آغوش فرهاد فشرد شتريخودش را ب و

 .كنجكاو به او چشم دوخت يا افهيخانم با ق نينسر. غم زده و سرخورده پا به سالن گذاشت بهار

 زم؟يشده عز يزيچ

 بهار ناخودآگاه تلخ شد لبخند

 !نه

 .رفت رونيو از ساختمان ب ديراهش را كش يگريحرف د چيبدون ه و

 .شناخت يچقدر خوب الهامو م فرهاد

 به خودش پوزخند زد. لگد زد يكوچك زهيبا پا به سنگر و

 .روز اول جا زد نيالهام هم. بهار خانم يبود اليخوش خ چه

ساختمان بدون  يقسمت برخالف جلو نيا يدرختها. باغ رساند يانتها يآرام از كنار استخر گذشت و خودش را به درختها آرام

 .باشد يعيطب يانگار كه جنگل. نظم و در هم برهم كاشته شده بودند

 نيب. كرده بود جاديا يزيدل انگ يصبح فضا يبهار ميپرنده ها و نس يصدا. ديكش يقيدرختها رد شد و نفس عم ياز البه ال بهار

 .داشت يكمتر يكه درختها ديرس يباز يدرخت ها به فضا

 .يجنگل گاهيمخف هي يبرا دهيجون م نجايا

 به اطراف انداخت و گفت ينگاه

هم  يا شهيش. دلش خواست توپشو شوت كنه يتا هر چ نجايا ارميو ب نيحس ريبار ام هي شديكاش م. اديخوشش ب ايكنم پو فكر

 .نباشه كه بشكنه

 .شديكه از خانه خارج م ديبه دست د فيفرهاد را ك شديوارد ساختمان م يوقت. رفته را برگشت راه

باال انداخت و  يفرهاد نگاهش را به شال بهار دوخت و متعجب شانه ا. بهار تنها سالم كرد و رد شد يكرد ول يتوقف كوتاه فرهاد

 .رفت نشيبه طرف ماش



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٣

 :گلناز گفت. را از گلناز گرفت ايسراغ پو بهار

 .اطهيتو ح حتما

 .رفت ايسراغ پو نيهم يبرا.كرديم يزيداشت افكارش را برنامه ر.خواست با الهام روبه رو شود يفعال دلش نم بهار

 :كرد شيبهار به سمتش رفت و صدا. ديدو يم يزيدرخت ها دنبال چ يال ايپو

 !ايپو

 .انداخت يو به بهار نگاه ستاديا ايپو

 خاله؟ يدو يم يچ دنبال

 :دستش را پشتش برد و گفت ايپو

 ؟يترس يمث مامان م تو

 .شد رهيخ ايبه چشمان خندان پو بهار

 خاله؟ يچ از

 .آورد رونيدستش را از پشت سرش ب ايپو

 .ايدست پو يملخ كوچك تو كي

 :كرد و گفت يملخ اخم كوچك دنيبا د. ديترس يحمام م ياز حشرات تنها از سوسكها بهار

 ش؟يچرا گرفت. داره گناه

 :پاسخ گفت يتر برد و به جا كيملخ را نزد ايپو يول

 ؟يترس ينم

 برداشت و گفت ايدست پو يملخ را از تو بهار

 نشست ادامه داد يكه مقابلش دو زانو م يبعد دست او را گرفت و در حال. ترسم ينم نه

 كنه؟ تيزندان كيتار يجا هيتو  يكي يدوست دار تو

 با سر جواب داد نه ايپو
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 به خودش هم گفت بهار

 .كنميحتما سكته م. كه عمرا منم

 :گفت ايرو به پو و

 ؟يكنيم شيكوچولو رو زندان نيچرا ا پس

 .ديدرخت ها دو يدوباره توكرد و شانه اش را باال انداخت بعد هم  يفكر ايپو

 و گفت ديهم به دنبالش دو بهار

 .رمتيگ ياالن م ايپو

 .بهار به دنبالش يو خنده ها شديم دهيدرختان شن انياز م ايخندان پو غيج يصدا

 .بچه گناه داره نجايا ارمي يو م نيحس ريبار حتما ام هيفكر كرد  بهار

 .كرد ريرا از پشت غافل گ ايپو و

 به خودش گفت. انها زل زده بود ياتاقش با حسرت به صحنه باز يتو الهام

 .كنم يباز ينجوريتونم با بچه ام ا يوقت نم چيه من

 .را از پنجره برگرداند و به طرف تختش رفت شيرو

 خانم گلناز را صدا كرد و گفت نينسر. وارد شد ايهمراه پو زانيخسته و عرق ر بهار

 .اريشربت ب ايبهار و پو يبرا

 شالش را برداشت و گفت اربه

 .پختم يوا

 وگفت ديخانم خند نينسر

 .ينامحرم ندار گهيتو كه د يحجاب دار يك يبرا

 .لبش خشك شد يبهار رو دلبخند

 .اديب اريآقا خشا ديبودم گفتم شا اطيح يتو
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 .گفت و ساكت شد يخانم آهان نينسر

 را كه گلناز آورده بود برداشت و گفت يشربت بهار

 .ميممكنه سرما بخور ميعرق دار ستنين خيكه  يليخ

 .كمه خشيخانم  نه

 .درد نكنه دستت

 :گفت كردياز اتاق ها اشاره م يكيكه به  يبعد در حال. ديرا برداشت و سر كش شربت

 ه؟ياتاق خال اون

 .قرار داشت رفت يپله غرب ريبهار بلند شد و به طرق اتاق كه درست ز. خانم با سر جواب مثبت داد نينسر

 .بهار به طرف پنجره ها رفت و پرده ها را كنار زد. فرش و چند كاناپه مبله شده بود كيبود كه با  يبزرگ تاقا

 :ذهنش جرقه زده بود لبخند زد و گلناز را صدا كرد يكه تو يبهار به فكر. آنجا كل محوطه پشت ساختمان معلوم بود از

 !گلناز

 !خانم بله

 .كنم ياتاق و خال نيخوام ا يو صدا كن م اريخشا برو

 :ديخانم به طرف بهار رفت و پرس نينسر. خانم انداخت نيبه نسر ينگاه فيكسب تكل يبرا گلناز

 ؟يكن ياتاق و خال نيا يخوا يم يچ يجان برا بهار

 :خانم را گرفت و گفت نيدست نسر بهار

 .نيخوام اتاق الهام و منتقل كنم پائ يم

 .خانم گرد شد نينسر چشمان

 خواسته؟ خودش

 .اديدر ب شيالك تنها يوقتشه از تو گهيد. خوام يمن م نه

 :و گفت ديخانم پاش نينسر يبه رو يلبخند بعد
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 ن؟يدياجازه م حاال

 پاسخ داد جيبفهمد گ شيكارها نيتوانست هدف بهار را از ا يخانم كه نم نينسر

 .نجاياستفاده افتاده ا ياتاق ب نيا زميعز باشه

 و رو به گلناز گفت ديخانم را با ذوق بوس نيگونه نسر بهار

 ؟يمعطل يچ يبرا گهيد بدو

 .ديدو رونيرفت و از سالن هم ب رونياز اتاق ب عيسر گلناز

از  يزيچ گريتا د رديرا به دست بگ شينما نيا يحاال نوبت او بود كه كارگردان. از اتاق خارج شد و به طرف اتاق الهام رفت بهار

 .كنترلش خارج نشود

 .فكر با اعتماد به نفس از پله باال رفت نيا با

 از الهام را پشت در گذاشت و داخل رفت شيتمام دلخور. به در زد يضربه آرام بهار

 .ميكار دار يليخانم پاشو كه خ سالم

 :متعجب از رفتار بهار گفت الهام

 م؟يدار چكار

 .يبه خودت بد يتكون هيخوام تو تنبل  يم

 .كرد يهنوز با تعجب به بهار نگاه م الهام

 ؟يكنيم گامين ينجوريچرا ا هيچ

 .آرم چه خبره يسر در نم خوب

 .آمد نيتخت پائ يالهام از رو. پاشو تا بت بگم. خوب خبر

 دست او را گرفت و گفت بهار

 .ميبر ايب

 كجا؟
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 .نيپائ ارميخوام اتاقت و ب يم

 .و او را متوقف كرد ديدست بهار را كش الهام

 ؟يكن چكار

 و گفت ستاديا نهيدست به س بهار

 افتيحاال راه ب ؟يديفهم. يدفن كن نجايذارم نمرده خودتو ا ينم گهيد من

 و گفت ديلبش را گز الهام

 اديفرهاد ب بذار

 .كنم زشيخوام سورپر يم. مياتاقا رو جابه جا كن ديبا امدهيتا اون ن اتفاقا

و شالش را  ديرا د اريآمدند خشا نياز پله كه با هم پائ. كند شيتا الهام بدون زحمت همراه داشتيرا آرام بر م شيگامها بهار

 .مرتب كرد

 نشاند و گفت يمبل يرا رو الهام

 .يدلت خواست بد يهر نظر يتون ياتاقت م ونيدكوراس يبعدا برا يخور ياز جات تكون نم تو

با خنده و . كرده بود همه را به وجد آورده بود جاديكه بهار ا ييسر و صدا. زد و كنارش نشست يخانم به الهام لبخند نينسر

 .منتقل شد نياوردند و بعد هم تخت دو نفره الهام به پائ رونياتاق را ب ليوسا يشوخ

 ..كرد يمنتقل م نيكوچك قابل حمل را از اتاق باال به پائ يها لهيو وس. از كار را گرفته بود يهم گوشه ا ايپو يحت

خواست و  يبهار از الهام نظر م يا لهيوس نيگذاشتن كوچكتر يبرا. و بهار و گلناز اتاق ها جابه جا شد ارينشده با كمك خشا ظهر

 .كارش همه را به خنده انداخته بود نيبا ا

 .داديم يو او هم نظر ديكشيم ينهار بود گه گاه سرك هيخانم كه مشغول ته گالب

 انداخت و گفت دشيبه اتاق جد يالهام نگاه پر شوق. كامل بهار دست الهام را گرفت و داخل اتاق برد ييجا از جابه بعد

 .دل بازه از اتاق باال بزرگتره چقدر

 و گفت ديرا به هم كوب شيدستها بهار
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 .يضرر نكرد يديد

 :تكان داد كه بهار گفت ديبه نشانه تاك يسر الهام

 .نوبت خودته حاال

 و گفت ديوحشت زده كنار كش الهام

 .نه اصال نه

 و گفت ديلب برچ بهار

 .مينهار دور هم باش ميخوا يبپوش كه م يلباس درست و حساب كيفقط  يبكن يخوام كار خاص ينم نترس

 ...نه بهار من اصال حوصله يوا

 ديوسط حرف الهام پر بهار

 خواد؟ يصله منهار خوردن مگه حو. ممنوعه نيجمله بعد از ا نياز ا استفاده

 .جدا كرد شيدست بلوز شلوار برا كيسراغ كمد لباس الهام رفت و  بعد

 .خوبه نايا ايب

 به ساعت انداخت و گفت يبهار نگاه. مردد لباسش را عوض كرد الهام

 .كنم زشيخوام سورپر يوقتشه دكتر برگرده م گهيد

 ؟يجور چه

 .باش نجايتو هم. نيو بب نيبش

 .تخت رو به پنجره كه بهار همه را باز گذاشته بودنشست ياز اتاق خارج شد و الهام رو بهار

 .بهار شركت كردند يباز نيهم خوشحال در ا هيبق. ندينگو يزيهماهنگ كرده بود كه با ورود فرهاد به او چ هيبا بق بهار

 .ر گرفتكار قرا انيخانم در جر نياو هم توسط نسر. ديخان قبل از فرهاد رس روسيس

 .رفت نيسرش انداخت و پائ يشالش را هم رو. عوض كرد ديبلوز قرمز و شلوار كتان سف كيبه اتاقش رفت و لباسش را با  بهار

 .كرده بودند و تنها بهار به انتظار فرهاد نشسته بود يهمه سالن را خال. ديچ ييبايغذا را هم به ز زيامدن م نياز پائ بعد
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 يرائيپذ ياز مبل ها يكي يفكر رو ينگاهش را گرداند كه بهار را تو. از سكوت خانه تعجب كرد. انه شدبعد فرهاد وارد خ يقيدقا

 .ديد

 :او از جا بلند شد و سالم كرد دنيهم با د بهار

 .نيخسته نباش سالم

 :به اطرافش انداخت و گفت ينگاه مشكوك فرهاد

 كجان؟ هيبق

 گرفت گفت يرا از دستش م فشيكه ك يبه طرف او امد و در حال بهار

 .باهاتون داشتم يصحبت هياتاق  نيتو ا نيايشما چند لحظه ب...شهيم.دور و برن نيهم

 را گرفت و گفت نشيگوشه آست ستادهيفرهاد همانجا ا ديبهار كه د. متعجب به بهار نگاه كرد فرهاد

 .گهيد نيايب

 گفت فرهاد

 سر به الهام بزنم؟ هياول برم  شهينم

 :دپران بهار

 .موضوع حرفم درباره الهامه اتفاقا

 نگران گفت فرهاد

 .شده شيزيچ الهام

 !نيايشما ب. دكتر ينه آقا. پوووووف

 .فرهاد را كشان كشان به طرف اتاق برد و

 كجان؟ هينشده پس بق شيزيالهام چ اگه

 .تمام ماند مهيحرف فرهاد ن. كه او در را باز كرد زديهنوز داشت با بهار حرف م فرهاد

 .سالم
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چهار  يفرهاد را گرفته بود و تو فيك يبهار دو دست. شد داياز گوشه و كنار پ هيبود كه سالم كرد و هم زمان سر و كله بق الهام

 .بود ستادهيچوب در ا

 .به او زد يبه طرف الهام رفت و لبخند فرهاد

 .ياصرار كردم قبول نكرد نقدريمن كه ا نيپائ يايب يشد يو راض يشد نظرتو عوض كرد يچ

 باال انداخت و گفت يشانه ا الهام

 .بود شتريبهار ب زور

 .متعجب به طرف بهار برگشت فرهاد

 .رميازت كمك بگ شتريبه بعد ب نيباشه از ا ادمي

 گذاشت گفت يم يعسل يفرهاد را رو فيكه ك يزد و در حال يلبخند بهار

 .اديخانم در م ينهار كه االن داد گل نيايو عوض كن ب لباست

 :گفت يو با لحن مظلوم. الهام كه لبخند صورتش را پوشانده بود يفرهاد نگاهش را گرداند رو. اتاق را ترك كرد و در را بست بعد

 ز؟يسر م يايهم م تو

 او زد و گفت يبه بازو يبا لحن خنده دار الهام

 .كه بانو امر فرمودن يديد

 دلش گفت يگونه الهام گذاشت و تو يبوسه رو فرهاد

 .رونيبانو كوچولو درد نكنه كه باالخره تو رو از اون اتاق اورد ب نيا دست

 .بود ستادهيا زيبهار كنار م. همه منتظرشان بودند. رفت زيهم لباسش را عوض كرد و همراه الهام سر م بعد

 .كرد شنهاديكنار هم را پ يبه آنها دو صندل و

 .كنم يدكتر خواهش م يو آقا خانم

سر الهام با  يفرهاد از باال. الهام نشست يرا دور زد و روبرو زيبهار هم م ندينگه داشت تا بنش شيالهام را برا يصندل فرهاد

 .پاسخ او را داد يحركت لب از بهار تشكر كرد و بهار تنها با لبخند كوچك
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 از نهار بهار خودش به كمك الهام رفت وبه فرهاد گفت بعد

 يفرهاد به كتابخانه رفت و رو. حرف فرهاد را بدرقه كرد نيو با ا. من خودم حواسم به الهام هست يبرو استراحت كن خسته ا تو

 .ديكاناپه دراز كش

 :زد و فكر كرد يلبخند. ديشاد و كودكانه بهار مقابل چشماش درخش لبخند

 .فرشته اس كه خدا فرستاده تا ما رو از غصه نجات بده هيكوچولو  يپر نيا

 ريشد بعد از شستن دست و صورتش از پله سراز داريب يوقت. فرو رفت يرا بست و بعد از مدتها به خواب راحت شيچشم ها بعد

 .شد

 اطيخنده را از ح يتوانست صدا يباز اتاق م ياز پنجره ها يول. بود يان هم خال. به طرف اتاق الهام رفت. سالن نبود يتو يكس باز

 .بشنود يپشت

 .رفت اطيبه ح يو از در پشت برگشت

نفر به عنوان شروع  كيو  ننيشيعده دور هم م هيكه  يباز هي يتلفن.( كردند يم يباز يهمه را جمع كرده بود و داشتند تلفن بهار

هر كس فقط حق داره . طور تا آخر نيمنتقل كنه هم شيكمله و به كنار ديو اون با گهيم شيگوش نفر كنار يكلمه تو هيكننده 

عبور كلمه از  نيدر ا. گهيبعد نفر آخر كلمه رو بلند م. منتقل كنه ديبا ديشن ياونم هرچ. ش بگهيگوش كنار يبار تو كيكلمه رو 

مزه اش  يباشه باز شتريهر چه تعداد افراد ب. ادياز توش در م يخنده دار يزايو چ كنهيم رييگوش چند نفر كلمه ناخودآگاه تغ

 .)نيامتحان كن. شترهيب

 .ديكلمه را بلند بگو ستيبا يبود كه م ايآن دور نفر آخر پو. م هم بودندو گالب خان اريخشا يحت

 كه شروع كننده بود با خنده گفت بهار

 بت گفت يگالب خانم چ ايپو

 :كرد و گفت يفكر ايپو

 .كلم

 گفت ديخند يكه م يو بهار در حال. خنده جمع بلند شد يصدا
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 چوقتيه كايقاره آمر نيگذاشت اونوقت ا يم ونيايقراره بشه كلم سر به ب ندهيدر آ ديفهم يكلمب اگه م ستفيخدا كر بنده

 .شديكشف نم

 .ديخند يخندد او هم همراهشان م يم يچ يبرا گرانيآورد د يكه سر در نم ايپو

 خانم بعد از خنده گفت گالب

 .كلم بود هيام شب شهيبق. دمياولشو كه نفهم.گفت يچ اريخشا نيدونم ا يمن چه م مادر

 .شده بود يبود اشك از چمشش جار دهيبس كه خند الهام

 .بود دهيخنده الهام را د يبار ك نيآمد آخر ينم ادشياز شوق شد  زيمنظره دلش لبر نيا دنيبا د فرهاد

 .زد شياو صدا دنيبا د الهام

 .يباز ايب فرهاد

 پر از آب هم شده بود پهن كرده بودند و نشسته استخر كه حاال يكنار چمن ها يانداز ريذوق زده به سراغ آنها رفت كه ز فرهاد

 .بودند

چسباند و تا فاصله اش  ايبهار خودش را به پو. او باز كرد يبرا ييخان نشسته بود از عمد كنار بهار جا روسيبهار و س نيكه ب الهام

 .را با فرهاد حفظ كند

 :گرفت گفت يكه دست الهام را در دست م يدر حال. موضوع نشد نيمتوجه ا اديالهام ز يذوق زده از شاد فرهاد

 ه؟يچه جور شيباز خوب

 تكان داد و گفت يفرهاد سر. داد حيرا توض يباز جانيبا ه الهام

 .بود شروع كنه يخوب نوبت ك. ادينظر جالب م به

 گفت الهام

 .ييحاال تو يمن بودم ول يبعد نفر

. كلمه را به فرهاد منتقل كند كه نفر آخر بود ديكه دور بعد بهار بامتوجه نشده بود  يتا ان موقع كس. با خنده شروع كرد فرهاد

 .كه متوجه موضوع شد ديبگو يبهار با خنده خم شد تا كلمه را به نفر كنار. ديكلمه دور زد و به بهار رس. الهام با لبخند شروع كرد
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 دلش گفت يبهار تو. كردند ياو را نگاه م يدار يمعن يبا لبخند ها هيبق

 .شهيلفتش بدم اوضاع خرابتر م نياز ا شتريب

بهار دستش را كنار گوش فرهاد .به او گفته بود لوال بود ايكه پو يكلمه ا. شد كيبه خودش گرفت و به فرهاد نزد يتفاوت يب افهيق

 .گرفت و كلمه را زمزمه كرد

با صورت فرهاد فاصله  يمتريليدست بهار تنها م. خود كرد ياو را از خود ب يلحظه ا يبرا. گرم بهار كه به گردن فرهاد خورد نفس

 .داشت و عطر تنش را همه جا پخش كرده بود

 :فرهاد زد و گفت يبه پا الهام

 .بگو بلند

 .به خودش گرفت يمتفكر افهيق. ديمانده بود چه بگو. بود دهينشن يزيان حال چ ياصال تو فرهاد

 ناگهان متوجه شد و گفت يول. فرهاد بار اول متوجه نشد. كلمه را نوشت نيزم يبود با انگشت رو دهيكه ماجرا را فهم بهار

 .كنم لوال بود فكر

 گفت ديخند يكه م يدر حال الهام

 .من گفتم آلبالو. شد يبود چ يچ

 .داد رونيو فرهاد هم نفس اسوده اش را با خنده ب. دنديصدا خند كيحرف همه  نيا با

 .اندازديب نيبه او زد كه باعث شد بهار به سرعت سرش را پائ يبه بهار انداخت و چشمك كوتاه ينگاه مين فرهاد

 فرهاد به الهام گفت ياز چند دور باز بعد

 .يكم استراحت كن هي يبر گهيد بهتره

 :روبه گلناز گفت و

بهار كه به او . بود ستادهيا يفرهاد كنار در ورود. انداز را جمع كرد ريبهار ز. هم به داخل برگشتند هيكم كم بق. ببر اتاقشون خانمو

 :زد شيفرهاد آرام صدا. شد كينزد

 !بهار
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 :به فرهاد انداخت و جواب داد ينگاه كوتاه ديتپ يسرعت م تيكه قلبش با نها يو در حال ستاديا بهار

 بله؟

 .انگشتان او را گرفت ديدراز كرد و با ترد دست يشد و بعد از مكث كوتاه كيبه بهار نزد شتريب يكم فرهاد

 :فرهاد زمزمه وار گفت. از گرما در درون بهار منفجر شد يبمب انگار

 .رو به اون رو شده نيالهام از ا. ازت تشكر كنم يدونم چه جور ينم واقعا

 :به فرهاد نگاه كند جواب داد نكهيلرزان بدون ا ييكرد از حال نرود با صدا يم يكه سع يدر حال بهار

 .نكردم يكار

 .و رفت ديو كش رونيدست فرهاد ب يو انگشتانش را از تو اورديطاقت ن گريد

 .لبش شكل گرفت يرو يانداخت و لبخند يبه دستش نگاه فرهاد

 .كوچك را لمس كرده بود يآن پر باالخره

و بعد به طرف اتاق الهام به راه . كند يريتا از افتادنش جلو گفشارد  يرا در مشت م يبا ارزش يرا مشت كرد انگار كه ش دستش

 .افتاد

 .راه را ادامه بدهد نيرا انتخاب كرده و مصمم شد كه ا يكه راه درست ديزده از عكس العمل فرهاد فهم جانيه بهار

آماده كرد و او را به سالن  يياو جا يبرا سالن ياز كاناپه ها يكي يرو. از خروج فرهاد از خانه بهار اجازه نداد الهام تنها بماند بعد

 .منتقل كرد

 :را تجربه نكرده بود گفت يجمع خانوادگ نيخانم كه مدتها بود چن نينسر. ديبار ياز چهره همه م يخوشحال

 .بود نجايا ناميكاش فرنوش ا. يجمع نيهمچ يلك زده بود برا دلم

 :خواهرش شوهرش افتاد اديتازه به  الهام

 .ازشون نيچه خبر دار يراست

 .راحت بشه الشونيخ. بعد از عمل انجام بشه يشايبمونه تا آزما ديعملش تمام شده فعال با. ميستيخبرم ن يب

 بوده مگه؟ يمشكلشون چ ديپرس بهار
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 :تكان داد و گفت يخانم سر نينسر

 .مشكل داره كبدش

 داشتن؟ يخاص يماريب ديخبر از همه جا پرس يب بهار

 زد و گفت يخانم پوزخند نينسر

 .ياشيع يماريب بله

 آرام گفت. شد مانيكه زده بود پش ياز حرف بهار

 .نداشتم يخوام قصد كنجكاو يم عذر

 ديخانم آه كش نينسر

 .فرنوش چارهيب. دارم يدونن من چه داماد يم ليكل فام زميعز نه

 :خانم ادامه داد نينسر. حاال واقعا كنجكاو شده بود بهار

 زايچ نيا. اونجا برد تياستفاده كاملم از وضع ياونم درس خوند ول. درس خوندن يفرستاده بودنش برا يسالگ 15اش از  خانواده

 تركش داده بودن رانيآمد ا يچون وقت. ميديرو ما بعدا فهم

 داده بودن؟ تركش

 .شده بوده يالكل...بله

 .شديباز نم شتريب نيبهار از ا چشمان

شورشو  گهيد يشوهر فرنوش گاه يول. كنن ينم يرو ادهيز يول. تو برنامه شون هست زاميچ نيباشه از ا يمام اگه مهمون ياليفام

 .ارهيدر م

 يوضوح مشروب نم نيبه ا يكس يخانواده ساالر يتو. حرفها نيا دنيبود شن بيعج شيبرا. داد يفقط گوش م ريسر به ز بهار

 نيا گرياز ترس مادرش د يول امدهيدو بار امتحان كرده و بدش ن يكيآرش اعتراف كرده بود كه . خصوصا در مقابل بانو. خورد

 .بانو شده بود نكار را نكرده و بهار همانجا چقدر ممنو

 خانم انگار سر درد و دلش باز شده بود نينسر. سخت بود شيحرفها برا نيقبول ا حاال
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 .ادياز آب درب يادم نجوريبه ظاهر محترم ا يكرد اون آقا يباور م يك. شوهرش نيخورده از دست ا يچه دق دل .فرنوشم چارهيب

اش  جهينت نميا. سوقات اورپا. اس دهيو در زيبس كه ه ستنيراحت ن يليهست خانما خ نيهر جا ا ليفام يتو. بود نيفقط هم كاش

 .بال رو سرش آوردن نيكه ا ييخانواده اش بردنش همون جا. كبدش از كار افتاده

 دلش گفت يتو بهار

 .ديفكر لبش را گز نيخانواده نه از عروس شانش آورده نه از داماد و با ا نيا

 به الهام انداخت و آرام گفت يو نگاه مردد ديكش يخانم آه نينسر

 .براش مياگه تولد نگر شكنهيش مبچه اس دل. دونم چكار كنم ينم. ستنيكه ن ناميبچه اس فرنوش ا نيتولد ا گهيهفته د دو

 زده گفت جانيه بهار

 ن؟يپس چرا زودتر نگفت اس؟يپو تولد

 :خانم گفت نينسر

 .طول بكشه نقدريا نايكردم سفر فرنوش ا ينم فكر

 :حرفش را مزه مزه كرد و ادامه داد يكم بعد

 .ميرفت و آمد ندار اديما ز ينيبيخودت م. الهام جان تيكمم بخاطر وضع هي

 گفت نيپائ يبا سر. شرم زده بود الهام

 نه؟ ختميشما رو هم به هم ر يزندگ

 .بلند شد و كنار الهام نشست يخانم فور نينسر

حرف و  نيا گهيد. برام يفرنوش نيع يستيخونه ن نيتو فقط عروس ا. ما داره يبرا دهيرفتن چه فا يمهمون ه؟يچه حرف نيا زميعز

 .به خدا شمينزن كه دلخور م

 .ميريگ يتولد م ايپو يجا برا نيپس هم. ستاديو با شوق ا ديرا به هم كوب شيدست ها بهار

 .زد يبه الهام انداخت كه داشت لبخند م يخانم نگاه نگران نينسر

 ؟يالهام جون چ طيشرا پس
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 ستيتولده بابا دو كه ماراتن كه ن. ستين شيزيكه چ الهام

 ديبه الهام زد و پرس يچشمك بعد

 ؟يخانم هيچ نظرت

 را جمع كرد و گفت شيلبها الهام

 .نميب ينم يكه اشكال من

 .تولد يبه سو شيپس پ هيعال

 ديخانم پرس نينسر. آورد يو كاغد و قلم ديدو و

 يكنيم يدار چكار

 كرد گفت يكه سر خودكار را با دندانش باز م يدر حال بهار

 .شهيكه نم يزيبدون برنامه ر تولد

 خانم نگاه كرد نيبه نسر و

 .نيمهمون داشته باش نيخوا يچند نفر م خوب

 كرد و گفت يخانم فكر نينسر

 م؟يرو هم دعوت كن بزرگترا

 .شروع هي شهيخودش م نيا نيرفت و آمد ندار هيمدت نيمگه نگفت. هم تولد يهم مهمون شهيچرا كه نه م آره

 .ته خودكار را گاز زد و

 .هيند گفت فكر خوبتكان داد و با لبخ يخانم سر نينسر

 .زده بود جانيمثل بچه ها ه بهار

نظر  يداد كس ينوشت و اجازه نم يبهار تند تند م. كاغذ آورده شد يسالن و تنقالت رو ناتيتزئ يالزم برا ليمهمانها وسا تعداد

 .بدهد

 .هست تا كارها را به دستش بسپارد يكرد خوشحال بود كه كس يم ديخانم هم فقط با لبخنند تائ نينسر
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 به كاغذش انداخت و گفت ينگاه بهار

 اضافه كنم؟ تونينفرو به مهمون هيتونم  يم

 هست؟ يك زميعز حتما

 .پسر خوشكل و تو دل برو هي

 :باال رفته گفت يبا ابروها الهام

 .انهيدر جر فرهاد

 ديشد و لبش را گز يگل يلحظه ا يبهار برا يها گونه

 .اسيهمسن پو. برادرمه پسر

 .درآورد يبهار شكلك يكرد و برا يخنده بدجنس الهام

 .تولد مال بچه هاست. چرا كه نه زميعز بله

 گفت ديخند يكه م يهم درحال بهار

 .دوست دارم يليمنم بچه ام چون تولد خ پس

 .نداشت يچندان تيكارها اهم نيخانه آنها ا ياصال تو. وقت تولد نداشت چياش ه يدر كودك بهار

از خودش و خواهر و  يجمع كوچك خانوادگ كيحداكثر . شديدو كادو تمام م يكيو  يزبان كيتبر كيبه  ديافراد شا تولد

 .برادرانش

گرچه هر سال از طرف او . رديتولدش جشن بگ يكه بخواهد برا ديكش يخجالت م گريهم كه زن آرش شده بود د يسال چند

 .كرده بود تافيدر يقابل توجه يايهدا

 خانم را حفظ كرده باشد گفت نياحترام نسر نكهيا يبرا بهار

 .دم يمن خودم همه كارارو انجام م نياجازه بد اگه

 .زميبهتر از تو عز يجور برنامه ها ك نيخواد ا يم ستهيشا ريمد هيآم  يبر نم نكارايمن كه از پس ا حتما

 .ديخانم لبخند زد و باز با شوق خند نيبه محبت نسر بهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٩

تماس گرفته و سه  يشركت خدمات كيبا .كرد يرفت و كارها را گوشزد م يطرف به ان طرف م نياز ا زانيخسته و عرق ر بهار

 .و كمك خبر كرده بود يرائيپذ يرا برا گرينفر د

 .بادكنكا باد شد اريخشا آقا

 .خانم بله

 .ميزود باش كه وقت ندار. پر بشه ديبا واريد نيكل ا نيبب

 .شد واريتكان داد و مشغول چسباندن بادكنك ها به د يسر اريخشا

 .كرد يبهار نگاه م يخندان به به رفت و آمد ها الهام

 ؟يخند يم يچ واسه

 .يخنده دار شد اخه

 حاال؟ يشيتو چرا آماه نم. رميدوش بگ هي دميهنوز نرس. به خدا آره

 .بدبخت و ولش كن اريخشا نيا يكشت. گم بهار يم. وقت هست هنوز

 .اونم با تلنبه. گهيتا بادكنك باد كرده د شيچكار كرده ش مگه

 انگشتش را به دهان گرفت و گفت الهام

 ؟يدست به سرش كرد يرو چه جور ايپو

 .فرستادمش خونه عمه اش. يهزار بدبخت با

 .كنن يصورت بچه رو نقاش انيب يگم بهار چرا نگفت يم

 كرد بر گشت و گفت ينگاه م اريكه داشت به كار خشا بهار

 .خرابشون كنن ييايميبخوان با مواد ش ستين فيلط يپوستا نيا فيح. ادينه خوشم نم...ها؟

 .نشده يچيكارو كردن ه نيهمه ادم ا نيا وا

 كرد گفت يبود نگاه م ستادهيآن ا يرو اريكه خشا يا هيبه چهارپا يكه با نگران يدر حال بهار

چون بچه . ضرر داره واسه پوست بچه ها زايچ نيدونم ا يمن م يول. برو سرتا پاشو رنگ كن يريبچه ات تولد بگ يبرا يخواست تو
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 .داغون شده نيساله برو صورتشو بب شيرنگا بچه ش نيداشت به ا تياز اقواممون حساس يكي

 قسمت دوم با وحشت گفت دنيدلخور شده بود با شن يكه از قسمت اول حرف بهار كم الهام

 ؟يگيم راس

 افهيخودشون ق. كارو بكنه نيا ياجازه ندادم كس گهيمنم د. مامانشو دعوا كرد كه اشك بدبخت و در آورد نقدريدكتر ا. به خدا آره

 .هنر به خرج دادم براشون كاله و تاج درست كردم يتازه كل ؟يدارن رنگ واسه چ يملوس نيبه ا يها

 انداخت گفت يكه شانه باال م يو بهار در حال ديخند الهام

پشت سرشون فقط بادكنك  رميگ يخوام عكس كه م يم. رو صل كنه نايباشه درست ا اريخشا نيحواست به ا دنيخند يجا پاشو

 .و دور شد افتهيب

 .رميبچه ام تولد بگ يبرسه كه منم برا يروز هي شهيم يعنيبا خودش فكر كرد  الهام

 .بچسباند واريهم به د كيكرد بادكنك ها نزد يم يرفت كه داشت سع اريو به طرف خشا ديكش ياه دردناك بعد

 .خانه مواجه شد يبود كه با سر و صدا دهيتازه از راه رس فرهاد

 !خبره چه

دو دست مبل به سالن اضافه شده بود تا  يكيها جابه جا شده بودند و  يمبلها و صندل. دياو را نشن يصدا يكس يسالم كرد ول بلند

 .تمام مهمان ها جا باشد يبرا

 .شده بود يبچه ها خال يباز يفضا يبرا يرائيپذ

بن تن در كنارش قرار  ريبا مصرف با تصوا كي وانيمنتقل شده بود و چهار ستون بلند ل يرائيسرد كن آشپزخانه به گوشه پذ آب

 .داشت

بهار . بودند يبزرگ نهار خور زيم يرو ليو آج وهيظروف م دنيمشغول چ يچند نفر. يرنگ يزهايوپر بود از بادكنك و آ وارهايد

 .فرستاده بودند رونيب گريرا د اريو شالش را برداشته بود چون خشا ستادهيدست به كمر ا

شده بود پس با  ريشالش د دنيپوش يبرا. ديكه بهار برگشت و او را د. شده بود رهيبافته شده بهار خ يبه موها اقيبا اشت فرهاد

 .فرهاد تكان داد و به كارش ادامه داد يبرا يسر اليخ يبه ظاهر ب يچهره ا
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 به طرف بهار رفت و سالم كرد ميمستق فرهاد

 .نيخسته نباش. سالم

 زديم كيبرگه ت يرا رو ييزهايداشت چ بهار

 .ممنون سالم

 بود اشاره كرد و گفت شده ختهيآو واريد يكه رو ييزهايبعد به آو! نيكرد چكار

 خوشكلن؟ يليخ نيكرد دايو از كجا پ ناريا

 كاغذ برگرداند يدوباره رو ينگاه ميكاغذش باال آورد و با ن يسرش را از رو بهار

 .درست كردم خودم

 ؟يجد

 بله

 .قشنگن يليخ

 :ناگهان داد زد بهار

 خانم حواست كجاست؟ گلناز

 .پاره شده بود زهايدوتا از آو يكي

 گفت يبا شرمندگ گلناز

 .دميخانم ند يوا

 .بده به من اريخوب برو چسب و ب يليخ

 كرد كه بهار سرش را باال آورد و به او گفت يبود نگاه م زهايبه بهار كه با دقت مشغول وصل كردن او فرهاد

 .منتظرتونه الهام

 رفت به خودش گفت يكه به طرف اتاق الهام م يبه خودش امد و درحال فرهاد

 .نيببر فتونويتشر ينعي نيا
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داد بدنش  يهر وقت فرهاد او را مورد خطاب قرار م. داد رونياش گذاشته بود نفسش را ب نهيس يكه دستش را رو يدرحال بهار

 .گرفتيو گر م شديداغ م

 فرهاد گفت دنيلباسش را باال بكشد كه با د پيداشت ز يالهام سع. در اتاق الهام را باز كرد فرهاد

 .كمك كن ايب ستين يبه كس يكس نجايا يخوب شد اومد يوا

 .ديرا باال كش راهنشيپ پيز ديبوس يكه پشت گردنش را م يبه سمت الهام رفت و در حال فرهاد

 به خودش انداخت و گفت نهيآ يتو ينگران نگاه الهام

 فرهاد؟ خوبم

 او را از پشت سر در آغوش گرفت و گفت فرهاد

 .شهيبهتر نم نيا از

 .م استرس دارمك كي

 شد يفرهاد جد نگاه

 .حالت بد شه يخوا يخودت استرس نتراش م يمسخره تو رو خدا برا يزايبخاطر چ الهام

 .خوام بخاطر من زحماتش هدر بره ينم دهيزحمت كش نقدريمخصوصا امشب كه بهار ا. اصال نه

 برداشت و گفت زيم ياز رو يكارت كوچك بعد

 .كن همه كارتا رو خودش درست كرده نگا

 .از كارتها را برداشت و با دقت نگاه كرد يكي فرهاد

 ه؟ياثر انگشت چ نيا

 و گفت ديخند زير زير الهام

 .اسيانگشت پو اثر

 .اثر انگشتشو زده ايهر كارت كنار اسم پو نيپائ

 .جالب چه
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 .كار چند تا كاغذ و پر اثر انگشت كرده بود نيانقدر خوشش اومده بود از ا ايپو

 گذاشت و به الهام گفت يكارت را كنار فرهاد

 .يشد يكه به نظر منم عال يايبه چش من ب ديتو با. يزحمت بهار و هدر بد يخوا ياگه نم. كامال راحت باش پس

 .ديبرگشت و گونه او را بوس الهام

 .بپوش كه با لباس من ست باشه راهنميپ نيا. كت و شلوار و برات در نظر گرفتم نيمن ا ايب

 .سرورم دستور بدن يهر چ چشم

 و گفت دياو كوب يبه بازو الهام

 .يريدوشم بگ دينشو زود باش هنوز با لوس

 .لباسش شد ضيو مشغول تعو ديخند فرهاد

 به ساعت انداخت و گفت ينگاه بهار

 گلناز را صدا زد و گفت. نكردمكار  چيمن هنوز ه يوا

 .رفتم لباسمو بپوشم گهيالهام اومد بگو حواسش باشه من د گلناز

 .دياز پله باال دو عيسر و

دخترانه انتخاب  يبايبلوز شلواز ز كيراحت تر باشد  نكهيا يان شب در نظر گرفته بود و برا يبرا يلباس ساده ا. گرفت دوش

 .كرده بود

 رياز ز زكهير يبا گلها ديسف نهيتاپ زم كيگشاد شده بود و بلوزش شامل  يكم شيده كه پاچه هاسا يبه رنگ مشك شلوارش

 .داشت شيبلند رو ينهايهم با است يرنگ يكت كوتاه مشك. باسنش ادامه داشت يگشاد شده و تا رو نهيس

 .كرد يم انيبزرگش را كامال نما يحلقه ا يكه گوشواره ها يبست به صورت ييبايو شالش را به طرز ز. ديلباسش را پوش بهار

 .انداخت و از در خارج شد نهيآ ينگاه را هم به خودش تو نيچهره اش انجام داد و آخر يهم رو يميمال يليخ شيآرا

 .آمد كه چشمش به فرهاد و الهام افتاد يم نيداشت آرام از پله پائ بهار

به صحنه ماقبلش  قيعم يبهار با حسرت. شده بود ليشك اريكت و شلوار بسفرهاد از اتاق خارج شد فرهاد در ان  يبازو به بازو الهام
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 .شده بود رهيخ

 .شهيوقتم مال من نم چيه. وقت مال من نبوده چيه فرهاد

 .شد زيبه ظاهر خندان از پله سرا يكه دلش از غصه خون بود با چهره ا يو در حال ديكش يفكر آه بلند نيا با

 .به چهره اش داده بود يهم جلوه خاص ميمال شيهمان آرا. ديبهار را د فرهاد

 يرا دو چندان م شيباير يسادگ نياو را دوست داشت در ع دنينوع لباس پوش ينشود ول رهياالمكان به بهار خ يكرد حت يسع

 .كرد

 :گلناز را صدا كرد ديايب رونياز فكر فرهاد ب نكهيا يبرا بهار

 .نده باشهنمو يكار گهيكفپوشم پهن كن كه د ايب گلناز

 دلش قربان صدقه فرهاد رفت يبه فرهاد انداخت و تو ينگاه يچشم ريبعد ز و

 .با بهار هم صحبت شود قدم زنان به سمت او رفت يكم نكهيا يبرا فرهاد

 .نيكن يپهن م نيدار هيچ نيا

قبل از لو رفتن حالتش او را  نكهيا يبرا. عطرش مشام بهار را پر كرده بود يبو. فرهاد به او باز هم گر گرفته بود يكياز نزد بهار

 پاسخ داد عيدست به سر كند سر

 .بشورن نيكل فرشا رو بد يبعد مهمون نيشيهم مجبور نم اديهم بچه ها خوششون م. يفانتز كفپوش

رفت  يزيادامه حرف زدن آرام آرام به طرف م يبرا يكردن موضوع دايپ يكف پوش نگاه كرد و بعد برا ريبا دقت به تصاو فرهاد

 .شده بودند چيشكالت كادو پ هيكوچك كه شب يكه پر بود از بسته ها

 ه؟يچ نايا

 .دهد يحالت مشتاق نگاهش او را لو م دانستيبه او نگاه نكرد چون م يول. برگشت بهار

 .من شو اليخ يامشب ب. تو رو خدا فرهاد

 :را برگرداند و گفت شيرو بعد

 .نرن يكوچولو كه دست خال يمهمونا يبرا يفانتز يزايچ يسر هي
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 زده به بسته ها نگاه كرد و گفت جانيه فرهاد

 ه؟يواسه چ يهمه پاستل و مداد شمع نيا

 .كرد يو ناله ا ديلبش را گز بهار

 .سر گرم بشن يزيكه با رنگ آم...بچه ها يبرا

 آرام گفت بكند با حال خراب به طرف الهام رفت و كنار گوشش يگريفرهاد سوال د نكهيقبل از ا يول

 .شوهرت و صدا كن مغز من و خورد بس كه سوال كرد نيا

 و گفت ديخند زير زير الهام

 نرفته حاال ذوق زده اس يمهمون هيچند وقته  چارهيب يدار چكارش

 .شد رهيبا عشق به فرهاد خ و

 .شده بود رهيبا چشم به جنب و جوش بهار خ يفرهاد كنار الهام نشست ول. خودش را از فرهاد دور نگه دارد. كرد يسع بهار

 .را برداشت و با بهرام تماس گرفت لشيبه ساعت انداخت و موبا ينگاه بهار

 !داداش سالم

 !كهيكوچ يآبج سالم

 ؟ياريو م نيحس ريام يك پس

 ؟يواسه چ ن؟يحس ريام

 !داداش

 .اونجام گهيد قهيتا ده دق. ارمشينشو دارم م يبابا عصبان باشه

 .د نكنهدر دستت

 فعال پس

 .خداحافظ

و به همراه پسر عمه و دختر عمه  ديكش ياز خوشحال يغيخانه ج دنيبه اتفاق عمه اش بود با د ايپو. دنديمهمانها از راه رس نياول
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 .دنديدو يرائياش به طرف پذ

بهار خبر داد كه بهرام  هي اريخشا. ديبعد بهرام هم از راه رس قهيچند دق. بادكنك ها هم شروع شد دنيترك يورود بچه صدا با

 .ساختمان منتظر اوست يجلو

 اشاره كرد اريبا دست به خشا. با چشم او را دنبال كرد شديكه بهار از ساختمان خارج م يدر حال فرهاد

 دوان دوان به طرف او رفت اريخشا

 آقا؟ بله

 با بهار كار داره؟ يك

 .گفت بهار خانم و صدا كنم ييآقا هي

 ديالهام پرس. ه از جا بلند شدناخودآگا فرهاد

 شده؟ يچ

 .دم در با بهار كار داره يكي

 كرد و گفت يفكر الهام

 .كنم داداشش باشه فكر

 :با تعجب گفت فرهاد

 داداشش؟

 .نجايا ارهيقرار بود پسرشو ب آره

 :الهام انگار كه فكر او را خوانده باشد گفت. ستاديمردد ا فرهاد

 ش؟ينيبب يبر يخوا يم

 تكان داد و گفت يسر فرهاد

 .اد ينم بدم

 .رفتند يدست الهام را گرفت و هر دو به طرف خروج بعد
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 .در دستش بود نيحس ريو دست ام ستادهيساختمان ا يروبرو نشيكنار ماش بهرام

 .او را سفت در آغوش گرفت نيحس ريام دنيباد بهار

 .حوشكلم سالم

 گفت يلت اعتراض مانندو با حا ديكش رونيخودش را از آغوش بهار ب نيحس ريام

 .يموهامو خراب كرد عمه

 .به بهرام سالم كرد ديخند يمعترض او م افهيكه به ق يدر حال بهار

 ؟يديعجب داداشتو د چه

 .يشما تاج سر مائ هيحرفا چ نيا

 .درست كنه ينجوريمامانش و مچل كرده تا موهاشو ا. ريبگ ليوروجك و تحو نيا ايب

را باال برده بود و ژل  شيموها يو جلو ديسف يشرت يبود با ت دهيگشاد پوش يشلوار ل كينگاه كرد كه  نيحس ريباز هم به ام بهار

 .زده بود

 .را گرفت نيحس ريدست ام بهار

 دنبالش؟ اميب يك

 .بچه ها تمام شده تا اون موقع يمهمون. يايب يتون يكنم ده م فكر

 .باشه

 .موقع نگاه بهرام به پشت سر بهار افتاد همان

 .انداخت ريحاب بودن الهام به ز يو سرش را به خاطر ب! اديكنم صاب خونه ات داره م فكر

 .نديآ يكه به طرف انها م ديفرهاد و الهام را بازو با بازو د. برگشت  بهار

 نگاهش را از آن دو گرفت و آرام به بهرام گفت بهار

 .پسرش و عروسشن نه

 .و سالم كرد ديفرهاد به آنها رس. به بهار هم نگاه كرد يحت بهرام
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 .عرض شد سالم

 .بهرام جواب هر دو را داد. نرمش سالم كرد يهم با صدا الهام

 رو به بهار گفت فرهاد

 بهار خانم؟ ديكن ينم يمعرف

 به بهرام اشاره كرد و گفت بهار

 .بزرگم بهرام داداش

 و خانموشون يدكتر اعتماد يآقا

 .ل دست جلو برداو بهرام

 .جناب خوشبختم

 .نيهمچن

 دوخته بود گفت نيبه بهرام كه همچنان نگاهش را به زم الهام

 داخل؟ نيآر ينم فيتشر

 .بهرام محكم و مصمم بود يصدا

 .خانم خونه منتظرن. شميمزاحم نم. ممنون يليخ

 بهرام گفت اتيخبر از روح يب فرهاد

 .زنين عزخانواده بهار خانم مثل خودشو.هيچ مزاحمت

 ديو لبش را جو. گردن بهرام سفت شد رگ

 رفع زحمت كنم گهيد من

 شده بود رو به بهار گفت مانيپش نيحس ريكه از آوردن ام يدر حال و

 ام دنبالش يم نه

 جرعت مخالفت نداشت بهار
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 .داداش باشه

 دستش را به طرف فرهاد دراز كرد و گفت بهرام

 .تونيشدم از آشنائ خوشحال

 .كنم يم خواهش

 اجازه با

 .شد و دنده عقب گرفت و بعد دور زد و از در خانه خارج شد نيحرف سوار ماش نيبا ا و

 الهام بود كه سكوت را شكست. سه تا خارج شدن بهرام از خانه او را نگاه كردند هر

 ناراحت شد؟ داداشت

 :ديپرس نيهم يبرا. فرهاد متعجب بود. به انها نگاه نكرد بهار

 ؟گفتم يچ مگه

 به فرهاد كرد و گفت يا دانهينگاه ناام الهام

 ...دونه شما دوتا يبهار كه نم داداش

 .فرهاد فكر كرد يفكر رفت به جمله خودش و اخم ناگهان يفرهاد تو. را فشرد نيحس ريدست ام بهار

 خراب كردم؟ پس

 .به بهار انداخت ينگاه نادم و

 .شديو رو م رياز حالت نگاه او دلش ز بهار

 .ستيمهم ن نه

 .به خانه باعث شد آنها حرفشان را رها كنند و به داخل برگردند ينيشدن ماش وارد

 .ديدو يدنبال بچه ها م يرائيپذ يفقط تو يبهار بعد از سالم و احوال پرس. رسما آغاز شده بود يو مهنان. بودند دهيرس مهمانها

 نجاياست و ا يدختر ك نيكردند بپرسند ا يجرات نم يصاحب خانه كسبه احترام  يول ديبار يم ياعتماد لياز نگاه كل فام سوال

 .كند يچه م
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 .كرده بود يمعرف هيخانم تنها او را با عنون بهار جان از دوستان فرنوش و الهام به بق نينسر

نشسته  يراحت يدست از مبل ها كي يچهار دختر و سه پسر دور هم رو.تر ها جمع شان را از بزرگتر ها جدا كرده بودند جوان

 .سوزه بحثشان بهار بود. بودند

 :گفت هيداشت رو به بق يكه چشم از بهار بر نم يفرهاد در حال يپسر عمو مهران

 .هم داره ييدوستا نيرو نكرده بود همچ فرنوش

 گفت دوياو كوب يبه بازو يپسرعمه اش مشت امكيس

 .خجالت بكش شيخورد

 .نگفت يزياو در اورد و چ يبرا يشكلك مهران

 انداخت گفت يبه بهار م يدوستانه ا ريكه نگاه غ يخواهرش هم در حال ماندانا

 .رهيهمه جا دنبالش م دهيبش چسب هيبچهه ك اون

 باال انداخت و گفت يشانه ا امكيس

 .بچه شه ديشا

 به او زد و گفت يتنه ا مهران

 .هم داشته باشه يبچه ا نيكه همچ. نداره يكه سن نيا يكرد غلط

 انداخت گفت يبه بهار م ينگاه ميپسر خاله فرهاد هم گه گاه ن كاوه

 اگه بچش نباشه؟ رسهيم يبه تو چ حاال

 زد و گفت يشانيبه پ يدست مهران

 .كم استفاده كن از اون مغزت هي. يشيمملكت م نيدكتر ا گهيسال د هي يتو ناسالمت. يخنگ باش نقدريا دهياز تو بع كاوه

او . خورد يبهار چشم مهران را گرفته بود حرص م نكهياز ا. كرد يو به بهار خصمانه نگاه م ديجو يلبش را م امكيخواهر س پرستو

 .دادينشان نم يمهران هرگز به او توجه يكم نداشت ول يزيچ ييبايهم از ز

 به شانه خواهرش زد و گفت سايپر
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 .گذره يتو كلت م يفهن چ يبش نگا نكن همه م ينجوريا

 .دخترها را فرا خواند هيرا از بهار گرفت و با دست بق نگاهش پرستو

 .طرف مدام دنبال بچه هاست نياد ا ياصال نم. رهيگ يخودشم م چه

 فرهاد كه تا آن موقع ساكت نشسته بود گفت يدختر دائ هيهد

 .با بچه ها راحته فكر كنم او پسره بچش باشه نقدريا نكهيا از

 .اعتراض مهران بلند شد يصدا دوباره

 .نيدختر مردم و شوهر بد نيدار يچه اصرار! بابا يا

 :گفت يرا جابه جا كرد و با بدجنس نكشيع كاوه

 .يباشه كه تو دنبالشون ييخوره از اونا يفرض شوهرم نكرده باشه بش نم بر

 .را نشان داد يبا دست حالت روسر و

 انها را نگاه كرد و گفت يتفاوت يب افهيبا ق امكيس يول. دنديدخترها خند تمام

 .حركت از جا بلند شد كيو با . ديفهم شهيراحت م يلينداره خ يكار اصال

 شد كه كاوه دستش را گرفت زيخ مين مهران

 !نيتابلو كن نيخوا يم يدو نفر كجا

 .نگاه كرد امكيبا حرص به س مهران

 !طلب فرصت

 .را از مهران گرفته تيموقع نيا امكيپرستو هم خوشحال شد كه س. دنديخند دخترها

 .باال رفت يرائيپذ يو از پله ها ديكش شيموها يتو ياش را صاف كرد و دست نهيس امكيس

 

 يباعث شده بود هر جا كه بهار م نيشناخت و هم يبود و او تنها بهار را م بهيغر طيمح. كرد يدست بهار را رها نم نيحس ريام

 .رفت او هم دنبالش برود
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از  يا قهيجند دق يبرا يزيبچه ها را نشانده بود و با رنگ ام. كند ينكرد او را در مخمصه قرار دهد تا با بچه ها باز يهم سع بهار

 .كم كرده بود شانيسر و صدا

 .موس را رنگ كند يكيم ريكرد تصو يم ينشسته بود كه داشت سع نيحس ريهم دو زانو كنار ام خودش

 .هم حضور داشتند گريشش بچه د نيحس ريو ام اياز پو ريكرد به غ ينگاه م هيهم به كار بق يگاه گه

 .كادو كوچك داد كي زهيها كم كم رنگ كردنشان را تمام كرده بودند كه بهار به هر كداامشان به عنوان جا بچه

 .باال رفت شانيها دوباره سر و صدا بچه

 كه بهار به كمكش رفت. ا باز كنداش ر زهيجا يكرد كادو يم يبود سع ستادهيكنار بهار ا نيحس ريام

 .نميبب بده

 .شهينم باز

 .گلم نميبب بده

 .بهار داد و دستش را جلو برد ليلبخندش را تحو نيتر بايز امكيس. ديرا مقابلش د امكيكاغذ را باز كرد كه س بهار

 .هستم امكيس

 انداخت و گفت امكيبه دست س ينگاه بهار

 .من هم بهار هستم. خوشبختم

 :گفت نيحس ريو به ام ديبهار هم چرخ. ديدستش را كنار كش عيسر امكيس

 ؟يكن يبا بچه ها باز يخوا ينم

 دست بهار را محكم گرفت و گفت نيحس ريام

 .تو باشم شيخوام پ يم. نه

 غرق در چشمان بهار گفت امكيس. نگاه كرد امكيتكان داد و دوباره به س يسر بهار

 .ميصحبت كن مينيجا بش هي نيتون يم

 گفت عيبود سر دهيرا فهم نيكه ا امكيس. گشت يفرار م يبرا يمردد به دنبال بهانه ا بهار
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 .ديارين بهانه

 .نه ايهست  يدانست كار درست ينم بهار

 اشاره كرد و گفت يرائيكنار پذ يها يبه صندل امكيس

 !اونجا بفرما

 نقدريبهار لجش گرفت كه آنها ا. حواسش به بهار نبود يكس. ديديرخ فرهاد و الهام را از آنجا م ميبه سالن انداخت ن ينگاه بهار

 .راحت او را فراموش كرده بودند

 .برق زد ياز خوش امكيچشمان س. رفت امكيو به طرف س ديرا كش نيحس ريبا حرص دست ام نيهم يبرا

 .نشست امكيفاصله كنار س يصندل كيبا  بهار

بكند مهران هم با عجله خودش را به آنها  يكاوه بتواند كار نكهيقبل از ا. خورد يصحنه خون خونش را م نيا دنياز د مهران

 .رساند

 .عرض شد سالم

 .با تعجب به مهران نگاه كرد بهار

 با حرص گفت امكيس

 .طرفا آقا مهران نيا از

 از جا بلند شد و گفت يگريدوستانه آنها شده بود قبل از هر حرف د ريكه متوجه لحن غ بهار

 بچه ها شيمن برم پ ديببخش

 .آوردند يرا در م ليرا گرفت و به طرف بچه ها رفت كه داشتند ته ظزف پاست نيحس ريدست ام و

 به مهران گفت انهيجو زهيو با همان لحن ست ستاديهم بلند شد و مقابل مهران ا امكيس

 .تو كفش من نكن مهران پا

 به زل زد و گفت نهيدست به س مهران

به بهار انداخت كه خودش را با بچه ها سرم  يهم نگاه امكيس. نشست شيو رفت سر جا ديم راهش را كشبعد ه. دميترس يوا
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 .برگشت شيگرم كرده بود و شكست خورده سرجا

 گفت يبا پوزخند كاوه

 .نيگند زد جفتتون

 .از خودش دفاع كرد امكيس

 .رفت يم شيداشت خوب پ يبود همه چ امدهين نهيبوز نيا اگه

 گفت يسر تز است با خونسرد امكياط س يلياش خ افهيدانست ق يكه م مهران

 .اس نهيبوز يك معلومه

 .ديخند يم زير زيها هم ر دختر

تواند آن دو را با هم  يكه م يكرد به هر زبان يم يداشت سع. دستش بود يهم تو ايزانو زده بود و دست پو نيحس ريكنار ام بهار

 .كند يبرود و با آنها باز نيحس ريبلكه ام. آشنا كند

 يبا آن دو حرف م يبهار با چنان محبت و دقت. شد يدلش جور يتو. ديصحنه را د نيسرش را چرخاند و به ا يلحظه ا يبرا فرهاد

 .ندارد ايدن يتو نيمهم تر از ا يزد كه انگار كار

 .فتنكند نگاهش را گر جاديا ياش سوتفاه رهينگاه خ نكهيا يو برا دياه كش فرهاد

 .شد رهيبچه ها خ يها نشست و به باز ياز صندل يكي يبهار خسته رو. شد دست از بهار بكشد يباالخره راض نيحس ريام

 .ارنيو ب كيكم بگم ك كم

. قدم شود شيبار به خودش اجازه داد تا پ نينتوانست ساكت بماند و ا نياز ا شترينظر داشت ب ريكه تمام حركات بهار را ز مهران

 .خصمانه او را نگاه كرد امكيس

 .زد به طرف بهار رفت يچشمك م امكيكه به س ياش را صاف كرد و در حال يكت فرض قهي مهران

 .كرد ياو را بررس يكم. شدن مهران نگاه كرد كيبه نزد بهار

 .داره يجذاب افهيق

 لبخند زد و گفت ديبهار را متوجه خود د يوقت مهران
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 .نميبش نجايهست ا اجازه

 :به فرهاد انداخت و گقت يباز هم نگاه بهار

 .كنميم خواهش

 دلش گفت يو مودب نشست و تو نيسنگ يليخ مهران

 .مهران شروع كن آقا

 ن؟يدوست دار يليبچه ها رو خ شهيم معلوم

 .نگاه كرد ايو پو نيحس ريبه ام بهار

 .بس كه ملوس و نازن اديز يليخ بله

 لب گفت ريز مهران

 .تو نيع

 برگشت و گفت بهار

 بله؟

 اش را صاف كرد و گفت نهيس مهران

 .منم بچه رو دوس دارم. عرض كردم! يچيه

 تر هم شده بود نگاه كرد و گفت بايمهران به چهره بهار كه با لبخند ز. تنها لبخند زد بهار

 .با شما داره يبودم نسبت دهيكه همش دنبال شما بود و ند ييپسر كوچولو او

 .پسر برادرمه. بله

 .داشته باشه يحدس زدم باهاتون نسبت دهيبه شما چسب يليخ دميد اها

گپ  كيصحبت ها را فقط  نيتجربه بود و ا يبهار هم كه در رابطه با پسرها كامال ب. نشود يخودمان عيكرده بود سر يسع مهران

 .دانست يدوستانه م

 اش زد و گفت يشانيبه پ يشينما يبا حركت مهران
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 .فرنوش خانم يپسر عمو يمهران اعتماد. بنده مهران هست. كنم يرفت خودمو معرف ادميو باش اصال  حواس

 .خوشبختم بله

 دلش گفت يباز هم تو مهران

 :و ادامه داد. ييآشنا نيكه ذوق مرگ شدم از ا من

 .شركت بابا مشغولم يعمران خوندم االن هم تو. و هفت سالمه ستيب بنده

 .پكر شده بود يداد حساب يبه او نشان نم يتوجه چيفرهاد ه نكهياز ا. اشتگفتگو ند نيبه ادامه ا يليم بهار

 .دست بردار نبود يول مهران

 !نيساكت يليخ شما

 .بود تا نفس او را ببرد يبه چشمان مهران نگاه كرد كه همان كاف يلحظه ا يبرا بهار

 .نميب يگفتن نم يبرا يحرف

 هم بلند شد و گفت بعد

 .ارنيو ب كيخوام بگم ك يم ديببخش

 .مهران را بهت زده بر جا گذاشت و

 .چقدر چغره. چرا رم كرد نيا

 .راه افتاد هيرا مشت كرد و به طرف بق دستش

 كه مهران خورده بود گفت يخوشحال از ضد حال امكيس

 ؟يشد بور

 !خفه

 پيخوشت يكم آورد هيچ ها

 .دنديخند يفقط م دخترها

 گفت يا امهيسالن شده بود انداخت و با لبخند موذ به دست وارد كيبه بهار كه ك ينگاه مهران
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 .مياريحالت كسالت بار درب نيرو از ا يكم مهمون هي نيايب

 كنجكاو شده بودند كه ماندانا گفت همه

 ؟يآب بد يچه دسته گل يخوا يم باز

 !يهر يترس يم. مامان بزرگ هيچ اه

 .مثل آدم حرف بزن مهران

 اصال؟ يآدم تو

 را گرفت انهيم كاوه

 ؟يبكن يچه غلط يخوا يم يگيم باالخره

 :را از خواهرش گرفت و گفت نشينگاه خشمگ مهران

 .ميبكشن بخند غيج ميبچه ها رو بترسون نيكم ا هي يچيه

 :متعجب مهران را نگاه كرد هيهد

 ؟يآزار دار مگه

 :كالفه گفت مهران

 .كارش ياالن پاشه بره پ نيهم ستين يك هر

 بود كه گفت ينفر نيبا مهران موافق بود چه كارش درست بود چه غلط اول شهيبه جمع انداخت پرستو كه هم ينگاه و

 .كه هستم من

 باال انداخت و گفت يهم شانه ا سايپر

 .كنه ينم يمن فرق برا

 بلند شد ماندانا

 !ستميكه ن من

 هم به دنبال او هيهد
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 .منم

 شد و گفت رهيبه ماندانا خ مهران

 !بدو برو به مامان بگو حاال

 .كرد و رفت يشيا ماندانا

 .هم پشت سرش هيهد

 گفت. كه صبرش سر آمده بود امكيس

 ه؟ينقشه ات چ حاال

 .ساده يليخ

 .ميباشه تا فشفشه روشن كن كيتار دنيبر كيموقع ك ميخوا يم گهيم اريبه خشا رهيم كاوه

 .اعتراض كرد كاوه

 چرا من؟ حاال

 ره؟يم امكيس خوب

 هم اعتراض كرد امكيس

 بابا يا

 .گمياصال خودم م. شما نيچقدر بچه ا اه

 ؟يبعدش چ خوب

 .هر وقت عالمت دادم كنتورو بزنه گميم يچيه

 :باال انداخت و گفت ييبرو امكيس

 شه؟يم يچ بعد

 انداخت و گفت امكيبه س ينگاه مسخره ا مهران

 .خنگ. ترسن يم يكيهمه بچه هام از تار. شهيم كيتار
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 .ب نشستعق امكيس

 .تينس يجالب نقشه

 .گهيد يجا زد بگو

 .برخورد امكيس به

 .عمرا

 .خبر بدم اريمن رفتم به خشا پس

 .رفتند يم يرائيو بزرگترها هم داشتند به قسمت پذ. بود ستادهيخانم ا نيبهار كنار نسر. برگشت قهيبعد از پنج دق مهران

 .عالمت بده ايكاوه تو هم كنار پنجره باش هر وقت من گفتم به س. امكيس بدو

هم  كيك يدانه فشفشه داده بود و رو كي يكيبهار به همه شان . دنديپر يم نيجمع شده بودند بچه ها باال و پائ كيدور ك همه

 .شمع روشن كنند را با شانيبهار شمع ها را روشن كرد و به بچه ها گفت فشفشه ها. قرار داده بود ييچند تا

 .كند ادهياش از خاموش كردن چراغ ها را پ يمحل به بهار را انتخاب كرد تا بتواند هدف اصل نيتر كينزد مهران

 انداخت زيبه م يبهار نگاه. بودند ستادهيو الهام شانه به شانه ا فرهاد

 اوردهيرو ن چاقو

 .بعد چراغ ها خاموش شد يا هيثان. و به كاوه اشاره كرد. ردك بياو را تعق يمهران به آرام. آشپزخانه رفت يطرف راهرو به

 .بچه ها بلند شد غيج

 .كرده بود ريآشپزخانه گ يوسط راهرو بهار

افراد  يكه صدا نيهم. حس شده بود يبدنش ب. به طرف سالن برگشت يدينفسش تند شده بود با ناام. گرفت واريرا به د دستش

 .داشت يدلگرم يجا شيبرا ديشن يم يرائيرا از پذ

 دينال ناخودآگاه

 !فرهاد

نور شمع بچه ها را در آغوش گرفته بودند و  يبزرگتر ها تو. اورده بودند رونيرا ب شانيها ليهمه موبا. ديد يچشم را نم چشم
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 .كردند يآرام م

كرد  دايرمال كورمال راه را پفرهاد كو. زده بود جانيبه فشفشه اش زل زده بود و ه يكيبود كه بدون توجه به تار نيحس ريام تنها

 :را صدا زد اريو خشا

 ار؟يخشا

 !آقا بله

 .هام برق ندارن هيهمسا ايبرق ما رفته  نيبب

 دوان دوان امد و گفت اريخشا

 برقا رو خاموش كنم؟ نيشما به آقا مهران نگفت مگه

 ديلب نال ريز يعصب فرهاد

 !مهران بازم

 برو بزن كنتورو حاال

 ديبدون حرف دو ديكه حال فرهاد را د اريخشا

 .آقا چشم

 :مهران فرهاد را از جا پراند يناگهان اديفر يصدا يناله بچه ها قطع شد ول يصدا. برق امد. به داخل برگشت فرهاد

 !فرهاد

 .ديآشپزخانه دو يناخودآگاه به طرف راهرو فرهاد

 ديفرهاد به مهران توپ. بود دهيپر يرنگش به طرز وحشتناك واريبه د دهيچسب بهار

 ؟يچكارش كرد احمق

 متعجب گفت مهران

 .حال و روز افتاده نيبه ا دميكار چراغا كه روشن شدم د چيه من

 .كارت يپ برو
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چه خبر  نديدو تا از مهمان ها امده بودند بب يكيخانم و الهام و  نينسر. رفت يرائيبه طرف پذا ديد يهم كه فرهاد را عصبان مهران

 .شده

 .و به طرف آشپزخانه ببرد رديبغل بهار را بگ ريبرگرداند و فرهاد توانست ز شانيخان مهمانها را سر جا روسيس

 .از تماس دست فرهاد با او دلش مالش رفت يحالش خوش نبود ول نكهيا با

 نشاند گالب خانم با وحشت به طرفش رفت يصندل ياو را رو فرهاد

 دكتر يآقا شده يمرگم بده چ خدا

 .اريآب قند ب هي يچيه

 .دست بهار را در دست گرفت و نبضش را گرفت بعد

 .افتاده فشارش

 گفت يخانم با ناراحت نينسر. ديآب قند رس وانيل كيخانم با  گالب

 .نهيواسه هم. از صبح سر پاست. خسته شده بچه

 .كرد كيرا به دهان بهار نزد وانيل فرهاد

 .برات خوبه. بخور

 .با او برخورد كند يو مهربان يبا دلسوز نجوريشود تا فرهاد ا ضيحاضر بود هر روز مر بهار

 .خودش را كنترل كرد تا دست از پا خطا نكند يليخ. به چشمان فرهاد كه مقابلش زانو زده بود نگاه كرد ونيل ياز باال بهار

 نگران گفت الهام

 ؟يهو؟بهتريشد  چت

 دلش گفت يبهار تو. كرديز با دقت به بهار نگاه مفرهاد هنو يسر تكان داد ول بهار

 .نگام نكنه نجوريا كاش

 .نبض او را گرفت گريبار د فرهاد

 ؟يتب ندار يداغ چقدر
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 .به خودش بدهد يكرد تكان يبهار سع. فرهاد به او بود يكينزد. تب نبود شيعلت داغ ديلبش را گز بهار

 برق رفت يوقت. دارم يكيترس از تار...قتشيحق...من...ديببخش نه

آوردن  اديزد و با به  ياو لبخند پنهان نيفرهاد به حالت شرمگ. انداخت نيحرفش را ادامه نداد و سرش را از شرم پائ گريد و

 .ديرا در هم كش شيحادثه اخم ها نيمسبب ا

 به فرهاد انداخت و گفت ينگاه مين بهار

 .هم به شما گفته بودم گهيبار د هي

 .حرف را به او زده بود نيو كجا بهار ا يامد ك ينم ادشياصال . شد رهيه بهار خمتعجب ب فرهاد

 .بلند شد. كش ندهد شتريبحث را ب نكهيا يبرا بهار

 .شهيمهمونا بد م يجلو ميبر. بهترم من

 .حرف را زده نيبه او ا يبهار ك كرديهنوز داشت فكر م ديلبش را جو فرهاد

 د و با خودش گفتهم مشكوك به ان دو نگاه كر الهام

 با هم بودن؟ يكيتار يتو يك نايا

 .خانم از آشپز خانه خارج شد نياو را گرفت و پشت سر بهار و نسر يبازو فرهاد

 .حال بهار بد شده بود مشيكردن تصم يكه قبل از عمل كرديخدا را شكر م. نگران به در آشپزخانه چشم دوخته بود مهران

 .به طرف مهران رفت مينشاند و خودش مستق يمبل يبعد از خروج از آشپزخانه الهام را رو فرهاد

 .شده يشاك يكه او حساب ديفرهاد فهم يجد افهياز ق مهران

 .برد يو او را به گوشه ا ديمهران را كش يبازو فرهاد

 .دميرس ينشد وگرنه به حسابت م شيزيچ يآورد شانس

 گفت يو با لحن طلب كار ديكش رونياد برا از دست فره شيبازو مهران

 ؟يگيم يچ معلومه

 داد و گفت رونينفسش را پر صدا ب فرهاد
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 ؟يانداخت يدختر مردم و به چه حال و روز يديد نه

 .نكرده بود ياو كه كار يلحظه شوكه شد ول كي مهران

 .چكار به اون داشتم من

 تر كرد و گفت كيصورتش را به مهران نزد فرهاد

 ؟يديفهم. بود سكته كنه كينزد. داره يكيترس از تار بهار

 .بود دهيرنگش پر يهنوز كم يزد ول يدست م هيو همراه بق ديخند يگرچه م. شگفت زده به بهار نگاه كرد مهران

 .ميكنم بخند يفقط گفتم شوخ. كه خبر نداشتم من

 زد گفت ياو م نهيكه با انگشت به س يدر حال فرهاد

 .مزه نكن يب يايشوخ نياز ا گهيد

 گفت يلجش گرفت و با لحن زننده ا مهران

 ؟يزنيم نهيسنگشو به س نقدريتو چرا ا حاال

 .گوش مهران نخواباند يتو يكيخودش را كنترل كرد تا  يليخ فرهاد

 .دست ما امانته. اون مهمون ماست نكهيا يبرا

 گفت يآورده مطلب اديبا به  بعد

 .كلشهيتو ه يهمون پسر كوچولو دو تا يبابا. كنم يشب با داداشش آشنات م يمشتاق باش يليخ

 كرد گفت يكه از كنار فرهاد عبور م يدر حال مهران

 .خودم كارمو خوب بلدم ستين الزم

 .تكان داد و به سمت الهام رفت و كنارش نشست يفرهاد سر. به طرف بهار رفت ميمستق و

 .جه او شداش را صاف كه بهار متو نهيس مهران

 !به شما بدهكارم يعذر خواه هي من

 به مهران نگاه كرد يبا چشمان پر سوال بهار
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 ؟يچ تيبا

 و گفت ديلبش را جو مهران

 !رفتن برق بابت

 .شد همانجور نگاهش كرد يكه متوجه منظور مهران نم بهار

 .و پروندن وزيكنم گفتم بچه ها ف يخواستم شوخ. نيترس يم يكيدونستم شما از تار يمن نم آخه

 .گذاشته بود بهيپسر غر كيفرهاد رفته بود مشكل او را صاف كف دست . شنوند درك كند يتوانست انچه را كه م ينم بهار

 گفت يلرزان يانداخت و با صدا نيرا پائ سرش

 .كوتاه گفت از مهران دور شد ديببخش كيو . ستين مهم

كنار الهام نشسته بود انداخت و  اليخ يبه فرهاد انداخت كه ب ينگاه مين. را گرفته بود شيبود و بغض گلو ختهيبه هم ر يحساب

 .نشود ريفرو داد تا اشكش سراز يآب دهانش را به سخت

 گران؟يكف دست د يذار يم يجور نيالهامم هم مشكل

 .رفت و كنار كاوه نشست هيبه طرف بق. به سنگ خورده بود رشيكه باز هم ت مهران

 زد تو پرت؟ هيچ

 عمرا

 !تو هم يچرا رفت پس

 .نگفت يچيباال انداخت و ه يشانه ا مهران

دست و صورتش را شست و اماده كرد چون . را به او داد نيحس ريام كيك نكهيبهار بعد از ا. داديرا انجام م كيپخش ك گلناز

 .به آمدن بهرام نمانده بود يزيچ

 به طرف بهار امد كيبا بشقاب ك گلناز

 !نينخورد خودتون

 .ندارم ليم فعال
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 باشه؟ بذارم

 .ببرش نه

بعد نگاهش . به او نداشت يتوجه چياو به فرهاد نگاه كرد ه يشانه ها ياز رو. ديرا در آغوش گرفت و سرش را بوس نيحس ريام

 .مهران تمام توجهش به او بود يرا چرخاند رو

 دلش پوزخند زد يتو بهار

 .دهيلنگيكارم م يجا كي شهيهم. باشم ديهستم كه نبا ييتا االن جا يبچه گ از

 فكر بود كه گلناز كنار گوشش گفت يتو

 .دم دره داداشتون

 .توجه به ان جمع در هم و برهم از سالن خارج شد يرا گرفت و ب نيحس ريدست ام بهار

 .آشپزخانه زهرش شده بود يتوجه فرهاد تو يتنش مانده بود و خوش يروز تو يخستگ تمام

 ديبود كه بهار را د ستادهيمان ادور تر از ساخت يكم بهرام

 !داداش سالم

 .انگار دلخور بود بهرام

 سالم

 .ميهنوز شام نخورد ياومد زود

 .ميامد يم ديدو ساعتم نبا نيهم

 داداش؟ چرا

 .را شيسر تاپا. فقط بهار را نگاه كرد بهرام

 !نگاه به خودت بكن هي ؟ييهمون بهار كوچولو تو

 كرد گفت يم يباز نيحس ريام يكه با موها يدحال بهار

بمونه من  ادتونيتا  نيو با خودتون هر روز تكرار كن نيا. ام داداش وهيزن ب هيو سه سالمه  ستيب. ستميبهار كوچولو ن گهيمن د نه
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 .بزرگ شدم گهيد

 .را گرفت و دور شد نيحس ريتكان داد و دست ام يسر بهرام

 .دش رياشكش سراز. را نداشت شتريطاقت فشار ب گريد بهار

 .شد كيو به بهار نزد ديخز رونياز ساختمان ب يبه نرم. صحنه ها بود نيكنجكاو شاهد تمام ا مهران

 شده؟ يزيچ

 .شد يمهران عصب يصدا دنياز شن بهار

 .ديدخالت كن ستيبه شما مربوط ن كهيكار يتو نيعادت دار شما

 نادم تنها گفت يبا لحن مهران

 خوام يم عذر

 .كرد شيبرگشت و به طرف ساختمان رفت كه بهار صدا و

 !مهران آقا

 .بهار تمام تنش را لرزانده بود يصدا. ستاديا مهران

 بله؟

 شما كه از پسرعموتون بهتره؟ يدار راز

 .زد يلبخند مهران

 .در صد صد

 اشكش را پاك كرد و گفت بهار

 .ممنون

 .او هم داخل برگشت قهياو را از پشت سر تماشا كرد و بعد از چند دق يا قهيمهران چند دق. به طرف ساختمان به راه افتاد و

 يبعد از رفتن بچه ها مهمان. را ترك كردند يكه بچه كوچك داشتند كم كم مهمان ييتولد تمام شده بود و خانواده ها يمهمان

 .كرد يالهام با اصرار از رفتن به اتاقش خوددار. بزرگ تر ها شروع شد
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 يدنيبعد از شام بساط نوش. نبود تا خودش را با ان مشغول كند يزيچ گرير فرصت بود تا جمع را ترك كند چون دمنتظ يول بهار

 .هم به راه افتاد

 دهيند زهايچ نياز ا يكرد چشم دوخت تا ان روز در خانه اعتماد يرا به برده و مزه مزه م وانشيمتعجب به فرهاد كه او هم ل بهار

 .بود

نگاه فرهاد تنها . به فرهاد انداخت ينگاه شماتت بار. نتوانست تحمل كند نياز ا شتريبهار ب. از خانم ها هم خوردند يبعض يحت

 .چهره بهار رد شد ياز رو يا هيثان يبرا

كرد  جلب توجه كند سالن را ترك نكهيچهره اش را پوشانده بود بدون ا يفيكه اخم ظر يدر حال ديتوجه د يفرهاد را ب يوقت بهار

 .و به اتاقش رفت

 .شد شيرا از سر برداشت و مشغول باز كردن موها شالش

 .ستين نيمن اون پائ يجا گهيد

 .عوض كرد يبلوز شلوار راحت كيرا آرام شانه زد و لباسش را با  شيموها

 .را كه تمام شب نگه داشته بود رها كرد يا هيو گر ديتختش خز يارام تو بعد

 .از همه خراب تر بود امكيحال س. كرده بودند يرو ادهيز يجوانتر ها كم.گذشته بود يساعت

 نثار آنها كرد و گفت يلب فحش ريز فرهاد

 .زننيم زايچ نيكنن لب به ا يكه جنبه ندارن غلط م نايا

 .نبود. نگران به دنبال بهار گشت بعد

 بهار كجاست؟ پس

 .فرهاد گرم گرفته و اصال حواسش به فرهاد نبود يالهام با زن عمو. هار را بخاطر اورددر ان لحظه بود كه نگاه شماتت بار ب تازه

 زهايچ نيخواند و حجاب دارد از ا يكه نماز م يمعلوم بود كس. حركت او و مهمانانشان ناراحت شده نيكه بهار از ا ديفهم فرهاد

 .كند يم يدور

 .كند ياز او عذر خواه بهار برود و شيگرفت بعد از رفتن مهمان ها پ ميتصم
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 لحظه كنار گوش فرهاد گفت نيكرد در آخر يمزه م يب يها يپا بند نبود و مهران شوخ يرو امكيس. ها كم كم رفتند مهمان

 .اديم رشونيگ ييشانس دارن چه لعبتا ايبعض

 :مهران ادامه داد ينداد ول يادا شده بود جواب يمست يبه حرف مهران از رو يول دياز خشم ذندان به هم سائ فرهاد

 .كنهيو رو م ريبشه كه بدجور دل و ز يوقت نذار چشاش اشك چيه حتيمن به تو نص از

 .كرد و رفت يهم خنده ا بعد

 .نگاه كرد يشرق يسردر گم به پله ها.دهيكرده كه مهران چشمان اشك آلود او را د هيگر يمانده بود بهار ك فرهاد

 ده؟كر هيچرا گر.دمشيانگار اصال ند امشب

 باالخره گفت ينه ول اي ديدانست به الهام بگو ينم. فرهاد الهام را به اتاقش رساند. مهمان ها رفتند يوقت

 !الهام

 :كرد نگاهش كرد يكه داشت لباسش را عوض م الهام

 .انگار كالفه بود فرهاد

 شده؟ يچ

 .كنم بهار از ما دلخور شده فكر

 .ديلبش را گز الهام

 .حواسم بش بود يچند بار هي. انگار نه انگار كه اونم هست يدر طول مهمون. داره حق

 ديد يوقت يبه تو هم انداخت ول ينگاه يناراحته چند بار يمعلوم بود اونم حساب. دنيچرخ يو مهران دور و برش م امكيس مدام

 .كرد يمدام از دستشون فرار م يكن ينم يتو توجه

 .تخت نشست ينادم رو بعد

 .كار را نكرده بود نيا يداشته باشد ول شتريبهار را ب يكه هوا ديتوانست به فرهاد بگو يم دانست كه يهم م خودش

 .با فرهاد دارد يبفهمد كه بهار چه نسبت يخواست كس ينم دلش

 .اضافه كرد بعد
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 .يبزن يحرف هي ششيپ يبارم نشد بر هي. نيشما زن و شوهر نيدونيخودش و تو كه م. دونن ينم هيبق

 .نينگاهش را دوخت به زم فرهاد

 .سربش بزن هي برو

 .به چشمان الهام نگاه كرد فرهاد

 !گهيد برو

 .شد مانيكه در حق بهار كرده بود پش يو باز هم از بدجنس ديتخت دراز كش يالهام رو.و از در اتاق خارج شد ديچرخ فرهاد

 .ختير يخودش مقدار شيها را برداشت و برا شهيز شا يكيمانده از بزم شبانه شان انداخت  يباق يها شهيبه ش ينگاه فرهاد

 .نفس آن باال زد كيو  يرا دوخت به پلكان شرق چشمش

 .نفس باال زد كيو باز  ختير يگريمقدار د. ذهنش رنگ گرفت ينگاه خسته الهام تو ريتصو

 .الهام درباره نگاه نگران بهار يحرفها. يجمله مهران موقع خداحافظ. شماتت بار بهار نگاه

 .كرد يرا پر و خال وانشيهر بار ل و

در اخر در  ينه ول ايو مردد بود كه در بزند  ستاديپشت در اتاق بهار ا. رفت يچقدر خورده كه به طرف قسمت شرق دينفهم خودش

 .زد

 .ديايوقت شب به سراغش ب نيا ياصال انتظار نداشت كس ديدر از جا پر يصدا دنيبود با شن داريكه هنوز ب بهار

 بله؟

 .فرهادم

 .داياش پ هياز بدنش پشت در بود و بق يمين. آمد و در را باز كرد رونياز تختش ب بهار

 .تو اميتونم ب يم

 .اخم كرد. ديشن يالكل را م يبه وضوح بو بهار

 .خونم ينماز م نجايمن ا. نه

 .توانست ذهنش را درست متمركز كند ينم نيهم يكرده بود برا يرو ادهيبود و انگار ز دهيبعد از مدتها نوش فرهاد
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 :فكر كردن گفت ياش را خاراند و بعد از كم يشانيپ

 ؟يكرد هيگر يچ يبرا

 و گفت دياش كش يشانيبه پ يبعد دست. گرد شده فرهاد را نگاه كرد يبا چشمان بهار

 .زنه يپسر عموها با هم مو نم يدار راز

 :ديپرساز حرف بهار  جيگ فرهاد

 ؟يدار راز

دست او را گرفت و  يآن ميتصم كيبه دست فرهاد نگاه كرد و بعد در  ديامد و با ترد رونيبه راهرو انداخت از اتاق ب ينگاه بهار

 .ديكش يبه طرف اتاق كنار

 .ستاديا شيتخت نشاند و خودش روبه رو ياو را رو. بدون مقاومت همراه بهار رفت فرهاد

 ؟يتو مست فرهاد

 :با او نداشت نگاه كرد ياديخم شده بود و فاصله ز يبه چشمان بهار كه در مقابلش كم فرهاد

 ؟يچقدر خوشكل يدونست يم! بهار

 .به طرف در رفت عيحركت سر كيو بعد با  ستاديو ناگهان ا. حرف گرد شد نيا دنيبهار از شن چشمان

 .ن بهار نگاه كردفرهاد به رفت. زد يعقل حرف نم يبود كه فرهاد از رو معلوم

 ؟ينر شهيم! بهار

كدام از  چيدانست كه فرهاد فردا ه يخودش هم م. ديلرز ياو م يحرفها دنيدل بهار با شن. لحن فرهاد نرم شده بود. ستاديا بهار

 .اورد ينم اديحرفها را به  نيا

 .برگشت. كه بماند ديكش يم اديدلش فر يزد كه برود ول يم بيبه او نه عقلش

 .زديپلك م ينيفرهاد به سنگ. به او لبخند زد فرهاد

 ؟يكرد هيبگو چرا گر حاال

پس چرا . نماند ادشيحرفها  نيكدام از ا چيبغض كرده بود اگر قرار بود فرهاد ه. نشست يصندل كي يدر مقابل بهار رو بهار
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 .حرف دلش را نزند

 .بهار جمع شد يچشمها يتو اشك

 نكهيا يبرا...نكهيا يبرا

 .نتوانست يشل كند ول يكرد گره كراواتش را كم يسع. شديم نيذهن فرهاد باال و پائ يجمله مهران تو. نتوانست ادامه دهد و

 زمزمه وار گفت. ديلرز يبخاطر بغض م شيصدا. به طرفش رفت يبه فرهاد نگاه كرد و بعد از مكث كوتاه بهار

 .بزنم ياليخ يخواد خودمو به ب يكمك م يكي يكه وقت ستميمعرفت ن يمن مثل تو ب. كمكت كنم بذار

 .به چشمان بهار نگاه كرد گريبار د. عطر تن بهار به مشام فرهاد را پر كرده بود. كت فرهاد را از تنش دراورد بعد

 .گفتيراست م مهران

 .دست بهار را گرفت. اشك آلودش طاقت فرهاد را تمام كرد چشمان

 .ديبه دست بهار زد كه تمام تن او را به آتش كش يفرهاد بوسه ا. به او نگاه كرد بهار

 .به رفتن ندارد يليكه تما دياما در كمال تعجب د. خواهد افتاد ياالن اتاق را ترك نكند چه اتفاق نيدانست اگر هم يهم م خودش

 .ديرا به لب برد و بوس ياز آن خرمن طالئ يبعد دسته ا. ديبهار كش يبه موها يدست. و كنار خودش نشاند ديدست او را كش فرهاد

 .كرديخون را در دهانش احساس م يآنقدر لبش را گاز گرفته بود كه شور بهار

 .الهام در نظرش زنده شد دهيچهره رنگ پر. و به در نگاه كرد برگشت

 .كنم يم انتيبه الهام خ دارم

 كار نداشتم نيبه ا يخودش خواست من كه اصرار انت؟يخ كدوم

 ...يتو مطمئنش كرد يول

 .كنم يخودم زندگ يبار برا هيبار فقط  هيكردم بذار  يزندگ گرانيمردم بس كه بخاطر د. شب بذار راحت باشم كي نيا

 .با انگشت صورت بهار را برگرداند فرهاد

 .خونه عذاب من دو برابر شده نيا يتو يتو اومد ياز وقت يدون يم

 .با چشمان به اشك نشسته به فرهاد نگاه كرد بهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٩٢

 .منو بكشه كه باعث عذاب تو شدم خدا

 .شد رهيفرهاد را باز كند كه فرهاد آرام چانه اش را در دست گرفت و به چشمان او خ راهنيپ يخم شد تا دكمه ها بعد

 .چشمانش را بست بهار

 !من و ببخش الهام

 .الهام را از ذهن او پاك كرد ريداغ فرهاد تصو بوسه

 ياز مقابلش م يينمايس لميف كيمثل  شبيحوادث د. تختش مچاله شده بود يو تو هديچيحوله پ يرا تو سشيخ يموها بهار

 .گذشت

بد  يتمام شده بود تازه احساس ها زيحاال كه همه چ. بود ختهيهمه و همه فكر و ذهنش را به هم ر ياضطراب، نگران دلشوره

 .را گرفته بود بانشيگر

 مونده باشه؟ ادشي زيهمه چ اگه

 .الهام بفهمه اگه

 .كنه يم يدر موردم چه فكر فرهاد

 .آرام كند يخواست خودش را جور يدلش م. رفت يروحش فرو م يتو يمثل خنجر يمانيپش. شديم وانهيد داشت

 .فرهاد مست بود. ستيمن ن ريتقص

 گفت يم يكننده ا ريكه با لحن تحق ديشن يذهنش را م يانگار صدا يول

 .مست بود تو كه عقلت سر جاش بود اون

 نيساعت قبل از ا كيشود برگشته باشد فقط به  يم داريخواست بخوابد و فردا كه از خواب ب يدلش م. خودش بدش آمده بود از

 .كرد يماجرا برخورد م نيبا ا يگريآن وقت جور د. اتفاقات

 .به دور و برش انداخت ينگاه. شد دارياز خواب ب يديصبح با احساس سر درد شد فرهاد

 كنم؟ يچكار م نجايا من

تخت نشست و با كف دو دست سرش  يرو. اتاق آمده نيبه ا يچطور شبيكه د اورديب اديتوانست به  يكرد و نم يدرد م سرش
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 .را فشرد

 .آورد اديرا به  يمهمان ريتصاو

 .ميبخواب ميبعد رفت. بود ايتولد پو شبيد

 .شده بودند يذهنش قاط يوت ريتصاو هيبق يول. خواسته از بهار عذر بخواهد يآمد كه م ادشي ناگهان

 .بود دهيخواب ريبود و خودش با لباس ز زانياو يبه جا رخت شيلباسها. به خودش انداخت ينگاه

 .بلند شد و لباس عوض كرد و از اتاق خارج شد. آمد ينم ادشي زيچ چيه اصال

 ذهنش آمد يتو يديجد ريتصاو. به در اتاق بهار انداخت ينگاه

 .خونه ينماز م نجايمن و راه نداد گفت ا بهار

 باال انداخت و گفت يشانه ا بعد

 .رفت نيفكر از پله پائ نيبا ا. دمياون اتاق خواب يبعدش منم رفتم تو حتما

 .نه ايآورد  يبخاطر م يزيكه بفهمد فرهاد چ رديم يداشت م. فرهاد گوش داد يپا يمضظرب به صدا بهار

 .يفهم ينم يچيه يش ميزدا قااتاق مثل د نيتو ا يوقت تا

 .رفت نيپائ ديو با ترد ديحركت از جا بلند شد و لباس پوش كي با

 .از فرهاد نبود يخبر

 .الهام شيرفته پ حتما

كردن منزل شده  زيزود دست بكار تم يليمعلوم بود كه صبح خ. نمانده بود شبيد ياز مهمان ياثر. به اطراف انداخت ينگاه

 .بودند

 .بخورد يزيو مهران نتوانسته بود چ امكيس يشب قبل هم بخاطر نگاه ها. رفت يضف م ياز گرسنگ دلش

 .طرف آشپزخانه رفت به

 .بهار سالم كرد. خانم مشغول آماده كردن صبحانه بود گلناز

 كه؟ يديحاال خوب خواب. يخسته شد يحساب روزيد. زميعز سالم
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 .دلش پوزخند زد يتو بهار

 !جورم چه

 .آورد يم رونيفرهاد دست الهام را گرفته بود و از اتاق ب. لبش را گاز گرفت و آشپزخانه را ترك كرد بعد

 .به طرفش رفت و لبخند زد يبه چشمان الهام نگاه كند ول ديكش يخجالت م بهار

 .ريصبح بخ سالم

 .سالم

 .شديم نيذهنش داشت باال و پائ يخواب تو كيمثل  يديجد ريتصاو. به بهار انداخت ينگاه فرهاد

 به طرف پله ها رفت و رو به بهار گفت فرهاد

 .كتابخونه كارت دارم يايلحظه م چند

 .هلش داد يپشت او گذاشت و كم يالهام دست. ديلحظه پر كيبهار  رنگ

 .گهيد برو

 .شدكتابخانه  يراه ديتپ يكه قلبش به شدت م يبه الهام نگاه كرد و در حال ديبا ترد بهار

 .بهار آرام و مضطرب وارد شد. بود ستادهيباز هم پشت به در رو به پنجره ا فرهاد

 ن؟يمن چكار داشت با

 .نيبش لطفا

 .مبل نشست يلرزان رو بهار

 .ديكوب ياش م نهيداشت خودش را به قفسه س قلبش

 سرش را با دست فشرد و گفت. و مقابل بهار نشست ديچرخ فرهاد

 .كنم يعذر خواه شبيخواستم بابت د يم

 .محكم گاز گرفت كه همان لحظه دهانش شور شد نقدريلبش را ا. ستادياحساس كرد قلبش به طور كامل ا بهار

 كه به فرش مقابلش زل زده بود گفت يو در حال دياش كش يشانيبه پ يدست فرهاد
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 .با الهام صحبت كردم من

 .رود ياالن از حال م نياحساس كرد هم بهار

 .كنن رونيگرفتن منو ب ميتصم حتما

 .كنه يخواد عذر خواه يم الهامم

 گفت يخودش را جمع و جوركرد و به سخت يكم. خواست ياز الهام عذر م ستيبا يشد او م جيگ يحرف بهار كم نيا با

 ؟يچ يبرا الهام

 :ديدلش نال يتو. ذهنش آمد يموهوم تو ريبه بهار انداخت و باز همان تصاو ينگاه مين فرهاد

 .رهيو م كشهيزنه تو گوشم و بعدم راهشو م يم يكيكردم حتما  ييها ياپردازيچه رو شبيبفهمه د اگه

 شده بود كه گفت رهيمنتظر به فرهاد خ بهار

 .رابطه ما حساس نشه يرو يخواستم كس يمن فقط م يول ميكرد يتوجه يما بهت ب يهر دو يمهمون توب

 .كند دايحرف فرهاد پ يبرا يكرد پاسخ مناسب يداد و سع رونينفسش را ب. حرف بهار ناگهان آرام گرفت نيا دنيشن با

 .حق با شماست نميب يحاال م يدلخور شدم ول يليخ شبيد قتشيحق

 .نگاهش را باال گرفت و به بهار چشم دوخت فرهاد

 .نيكه شما رام نداد ياومدم عذر خواه شبميد من

 .با خجالت اضافه كرد و

 .خوام يكارم هم عذر م نيبابت ا. مونده ادمي نيشده فقط هم يكه چ ستين ادمي اديز البته

خواست بلند  يآورد خوشحال بود كه دلش م يبه خاطر نم شبياز د يزيفرهاد چ نكهياز ا نقدريا. بهار كامال راحت شده بود اليخ

 .بلند بخندد

 .ختم شده است يبه خوب نجايماجرا تا ا نيكرد كه ا دلش خدا را هزار بار شكر يتو

 .من برم نيندار يبا من كار اگه

 .بفرما نه
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آشفته اش گذاشته  يخواب ها ياورد به پا يم اديچون آنچه را كه به . حاال فرهاد بود كه عذاب وجدان گرفته بود يرفت ول بهار

 .بود

 .كرد يبود كه كالفه اش م نيهم. فرق داشت هيخواب با بق نيا يتو يزيچ يول

 .و او هم بعد از بهار از كتابخانه خارج شد ديبه صورتش كش يدست

 .را از ذهنش پاك كند ريتوانست ان تصاو يكرد نم يهر چه م. دياز كتابخانه كه خارج شد الهام و بهار را مشغول صحبت د فرهاد

 .دست خودش كالفه بود از

و واقعا  ستنديخواب ن ديآ يذهنش م يبار هم به ذهنش خطور نكرد كه انچه تو كي يراب يفكر بود حت يطول صبحانه تو تمام

 .اتفاق افتاده اند

 يكرد تا با هم تو يكرد بعد از دادن صبحانه به او سرغ الهام رفت و او را هم راض داريرا هم از خواب ب اياز رفتن فرهاد بهار پو بعد

 .باغ بروند

 .زديو آرام آرام قدم مداد بود  هيبه بهار تك الهام

 .يجنگل گاهيمخف هيواسه  دهيكردم جون م دايدرختا پ نيب يخال يفضا هي

 با خنده گفت الهام

 ه؟يچ گهيد يجنلگل گاهيمخف

 باال انداخت و گفت يشانه ا بهار

 .بچه ها خوبه يباز يبرا

 .ديبه همان طرف كش ايدست الهام را گرفت و به همراه پو بعد

 .دنديدرختان باالخره به محل مورد نظر بهار رس انياز عبور از م بعد

 به دور و براش انداخت و گفت ينگاه الهام

 .بودم امدهين نجايتا حاال ا من

 زد و گفت شيبه بازو يدست بهار
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 .خانم يكه تنبل بس

 اشاره كرد و گفت يبه درخت بعد

 يتاب اساس هيواسه  دهيشاخه جون م نيا

 به درخت نگاه كرد و گفت نهيدست به س الهام

 .تونه بره اون باال يم يك يول آره

 گفت زديكه دست به كمر م يدرخت را چند بار برانداز كرد و در حال بهار

 .خودم شخص

 .از ژست بهار خنده اش گرفت الهام

 تو؟

 مگه من چمه؟ آره

 ؟يحاال از درخت باال رفت تا

 و گفت ديبه چانه اش كش يدست بهار

 .باال ميرفت يداشت با بچه ها ازش م ريدرخت انج هيخونه بابابزرگم . كه بودم اره چهار پنج سالم بود بچه

 با دهان باز به بهار نگاه كرد الهام

 ؟يگيم يجد

 .اوهوم

 .ديدو يدور درختها م يداشت با شاد ايپو

 به دور و براش انداخت و گفت ينگاه بهار

 .يباز يبراساخت  نجايا شهيسرپناه خوشكلم م هي

 .كرد يبهار را نگاه م يبا سرخوش الهام

 .با هم به رف ساختمان برگشتند دنديانجا نقشه كش يكه برا يا قهياز چند دق بعد
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 .رفت اريبهار الهام را داخل برد و خودش سراغ خشا. اصرار داشت كه هر چه زودتر تاب را ببندند ايپو

 !اريحشا آقا

 خانم؟ بله

 شه؟يم دايتو دست و بالت پ ظناب

 خانم؟ نيخوا يم يچ واسه

 .خوام تاب ببندم يم

 تاب؟

 ؟يدار. آره

 .نگاه كنم ديبا

 .رو نگاه كن خوب

 .برگشت شيباعبان لياز انبار وسا اريتا خشا ديهمان اطراف چرخ بهار

 .ميخانم ندار نه

 فكر گفت يبعد از كم. بهار گرفته شد حال

 ؟يبرامون بخر يبر يتون يم

 باشه؟ يحاال چه جور طناب. خانم حتما بله

 .باشه زود پاره نشه ميضخ

 .رميگ يرم براتون م ياالن م نيهم چشم

 .درد نكنه دستت

 .دوان دوان به طرفش امد ايپو.برگشت به طرف ساختمان بعد

 ؟يتاب و درست كن ميبر خاله

 .و فرستادم برامون بخره اريخشا. طناب نبود زميعز نه
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 :و گفت ديبه سرش كش يبهار دست. پكر شد ايپو

 خوبه؟. ميخونه خوشكل درست كن هي ميظناب بخره بهتره بر اريخشا تا

 !ورجه ورجه كنان گفت خوبه خوبه ايپو

برگ  يشكسته و برگ دار و ب ياز وقتشان را با جمع كردن شاخه خا يساعن. دست او را گرفت و با هم به راه افتادند بهار

 .گذاراندند

 يفرو م يتكان نيشاخه ها با كوچكتر. هم موفق نبود اديدرست كند كه ز يهم ال اقل اتاقك يكرد با گذاشتن انها رو يسع هارب

 .ختندير

 كرد گفت يكه او را دنبال م يو بهار در حال ديآشپزخانه دو يتو ايپو. دو خسته به طرف ساختمان برگشتند هر

 .يحمام كن ديبا ايپو

 .پر از خاك وبرگ بود شيتمام سر و موها. به حمام داشت ازيهم ن خودش

 .امد اريباالخره خشا شيامدن و شانه زدن موها رونيبعد از ب. كرد تا به حمام ببرد يرا راض ايپو باالخره

 .دستش بود يرنگ هم تو ديسف ميرشته طناب ضخ كي

 .به استقبالش رفت بهار

 خوبه؟ نيخانم ا سالم

 گفت يبا خوشحال بهار

 !هيعال

 ن؟يببند نيخوا يم كجا

 گفت بهار

 پشت اون

 .ندميبب اميب

 .را هم صدا كرد ايو پو ديباغ دو يو سرخوش به طرف انتها. تونم يخودم م نه
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 .رديرا نگ شيدست و پا يبهار شالش را برداشت و بلوز بلندش را هم در اورد تا جلو. پشت سر بهار به طرف ته باغ رفت ايپو

 انياش را هم تا م يشلوار ل يپاشه ها. و با پل سر پشت سرش جمع كرد تا راحت بتواند از درخت باال برود چانديرا هم پ شيموها

 .باال زد شيساق پا

 .شده بود رهيبا دقت به او خ ايپو

 .ديرا محكم كرد و خودش را باال كش شيپا يطناب را به شانه اش انداخت و جا بهار

 .شاخه نشست و طناب را گره زد يبعد رو. آمد بود ياز انچه به نظر م راحت تر يليرفتن از درخت خ باال

 كه به دست آورده بود به خودش گفت يتياز موفق حوشحال

 .يخانم گل كاشت بهار

 .باال امده نجاياز ا يلحظه ماند چطور كي. به تنه صاف درخت انداخت ينگاه. ديايب نيعقب عقب رفت تا از درخت پائ بعد

 .مختلف امتحان كرد يلت هابار با حا چند

 .يخانم گند زد بهار

 .توانست باال آورده بود يسرش را تا انجا كه م ايپو

 ن؟يپائ يآ يچرا نم خاله

 .ديماند چه بگو رانيح بهار

 حاال چكار كنم؟. كردم ريكنم گ فكر

 :را صدا زد ايپو بعد

 !ايپو

 خاله؟ بله

 ...به برو

 .ام و به خودش نگاه كرد افهيق نيبا ا. اديب اريتونم بگم خشا ينم

 .جا گذاشته بود نيتنش بود و شالش را هم كه پائ يديكوتاه سف تاب



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠١

 باال؟ يشال من و بنداز يتون يم ايپو

 .اندازدينبود كه ان را سه چهار متر باال ب يقدرت دستش به اندازه ا يول. شال را برداشت و پرت كرد ايپو

 .گرفتش يكرد و با خنده م يچون ان را باال پرت م اندازديبهار ب يشال را برا ديرفته بود كه با ادشيهم اصال  بعد

 :داد زد بهار

 .افتادم ريگ نجايمن ا. جون بگو نيبرو به نسر ايپو

 .شاخه منتظر نشست يبهار رو. درختان گم شد انيتكان داد و دوان دوان م يسر ايپو

 .ديشن ييپا يگذشت كه بهار صدا يكوتاه مدت

 .باشه ارينكنه خشا يوا

 .تنش بود رونيهنوز لباس ب. دياديدر كمال تعجب فرهاد را همراه پو يمحل صدا چشم دوخت ول به

 .و خنده اش را خورد ديدرخت د يفرهاد او را باال. ديرا گز لبش

 .فرهاد خندان بود يصدا يول. شرم زده بود بهار

 ؟يكنيباال چكار م اون

 :تاب اشاره كرد و گفت به

 .تاب ببندم دماوم

 .ينگفت اريبه خشا چرا

 باال انداخت و گفت يشانه ا بهار

 .باال اميخواستم خودم ب يم

 درخت رفت و گفت ريبعد ز. كرد زانيآو يكتش را در اورد و به شاخه درخت فرهاد

 .من مواظبتم نيپائ ايب آروم

را سر  شيدستش را دور تنه حلقه كرد و پا.درد گرفته بود قبول كرد شيشاخه خسته شده بود و پا ياز نشستن رو گريكه د بهار

 .او را در اغوش گرفت نيهوا و زم انيفرهاد م يسر خورد ول شيآمده بود كه پا نيپائ يمتر كي.داد
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 لباسش سر خورده باال رفته بود و دست..ختيصورت و شانه فرهاد ر يرو شيگل سرش باز شد و موها يحركت ناگهان نيا با

 .فرهاد دور كمر برهنه اش حلقه شده بود

ذهن فرهاد جرقه زد و بعد با چشمان گرد شده  يتو يزيچ. متر فاصله داشت يبهار با صورت فرهاد شاد به اندازه ده سانت صورت

 :نا خوداگاه گفت

 بهار؟....نه...داشت قتيحق. خواب نبود اون

 .گذاشت نيزم يشل و بهار را رو يدست فرهاد كم. گونه اش سر خورد يحرف اشك بهار رو نيا دنيشن با

 :كالفه زمزمه كرد فرهاد

 .داشت قتيحق همش

 .شده بود رهيخ ييو منگ به جا جيخورد و فرهاد گ يگونه اش سر م ياشك بهار با سرعت رو يدانه ها. بهار را رها كرد و

 :و دست بهار را گرفتكرد به طرف بهار رفت  يبه ان دو نگاه م رانيح ايپو

 دردت گرفت؟ خاله

 .دياش كوب يبه درخت كنار يمشت يعصب فرهاد

 .گرفت يشتريبهار شدت ب اشك

 :و گفت ديبه سمت او چرخ فرهاد

 .اريكم آب ب هيخاله  يجان برو برا ايپو

 .خم شد و لباس و شالش را برداشت. بهار شرمزده و نابود. ديدرختان دو انيگفت و م يچشم ايپو

 .برود ستيبا يم. ندارد ييدر ان خانه جا گريكرد د يم احساس

 .لحظه فرهاد دستش را گرفت نيدر اخر. از كنار فرهاد گذشت يحرف چيه بدون

 .و او را نگه داشت ديفرهاد دستش را كش يول. اورديب رونيخواست دستش را از دست او ب. نداشت ستادنيا يرو

 :زد شيفقط صدا. كوچك بزند يپر نيداشت كه به ا يچه حرف. ها از ذهن فرهاد فرار كرده بودند جمله

 !بهار
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 .پنهان شده بود شياز صورتش در پناه موها يمين. برگشت يبه آرام بهار

شم ها بود چ نيهم شبيشد و بعد به خاطر آورد كه د رهيفرهاد به چشمان بهار خ. شديم يبه سرعت از اشك پر و خال چشمانش

 .خود كرده بود يكه او را از خود ب

 .ديو بعد نرم او را در آغوش كش ديبه دست بهار آورد و او را به طرف خودش كش يكوچك فشار

 .افتي ينم يعذر خواه اي يابراز شرمندگ يبرا يجمله ا چيكرد و فرهاد ه يم هيلرزان در آغوش فرهاد گر يبا تن بهار

 .آورد يرا به خاطر م شبيحاال تك تك لحظات د. كه در آغوش گرفته بود ديشياند يم بايز يبه ان پر فقط

خواست بهار را از خودش  يبر سرش آمده فقط دلش نم ييچه بال ديفهم يخودش هم نم. بهار نشاند يبر موها يبوسه ا ناخودآگاه

 .دور كند

 :را تر كرد شيلب ها فرهاد

 !بگم يدونم چ ينم...من!...بهار

 .ماند يم ديبا يياصال با چه رو. توان نداشت كه خودش را از فرهاد جدا كند و برود يحت. كرد يهق م هق بهار

 .بگو يزيچ هي..بهار

... 

 ؟يحق دار يبگ يچ هر

 با همان هق هق گفت بهار

 .برم ديبا...من

 .ختيدر درون فرهاد فرو ر يزيچ

 كجا؟

 .نگاه كنم... تو صورت الهام... شهيروم نم...من

 .ديلبش را جو فرهاد

 .هم به الهام بد كردم هم به تو. بگم يمن چ پس
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 .موندم ياتاق م يتو ديمن نبا...من بود ريتقص

 .او را محكم تر در آغوش فشرد فرهاد

 .نكن هيگر بهار

 .رم يم نجايمن از ا....رميم...من...من

 .خودش را از آغوش فرهاد كند بعد

 .ستين نجايمن ا ياج گهيد. برم ديبا نهيكار هم نيبهتر

 .كرد شيصدا فرهاد

 .نرو نجاياز ا ينبخش ول يمنو نبخش يخوا يم. كنم يخواهش م! بهار

 .دردناك يخون شده و قلب يبا دل يبهار ماند ول. خواست كه نرود يملتمسانه از او م يفرهاد بود كه با لحن. ستاديا بهار

 يرفت و امدش را جور. شد با فرهاد روبه رو شود ينم شياز شدت شرم رو. از اتفاق ان روز حال بهار دگرگون شده بود بعد

 .را داشته باشد ييرودرو نيكرد كه با فرهاد كمتر يم ميتنظ

 چيه يرخ داده ول ياتفاقآن دو  نيبرده بودند كه ب يهمه پ. شديبه او مشتاق تر م كرديم يان طرف فرهاد هرچه بهار از او دور از

 .ستيتوانست حدس بزند ماجرا چ يكس نم

 يكه فرهاد از راه م يزمان يرفتار كند ول يكرد عاد يم يتا فرهاد حضور نداشت سع. بود زيهمه سوال برانگ يبهار برا سكوت

 .كردياز آنجا فرار م شديبه هر بهانه كه م ديرس

شمرد تا فرنوش از سفر بازگردد و او بتواند ان  يگذراند و روزها را م يشان م يجنگل گاهيهمان مخف يتو ايوقتش را با پو شتريب

 .خانه را ترك كند

 .بد شدن حال الهام هم حال او را خراب تر كرده بود. شديبهار روز به روز كالفه تر م يها يريگوشه گ نيفرهاد با ا يول

 .خودش بود يود و تومدام بق كرده ب. كه مادرش را گم كرده باشد يكودك مثل

 .كرد يحال الهام خراب بود و بهار از او فرار م. ديبگو شيرا نداشت تا با او از دردها يكس

 .شود كيبه الهام بزند و نه بهار نزد يتوانست حرف ينه م يول كردياش م وانهيد يسردرگم نيا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠٥

ماجرا  نيها حالش بدتر شده بود و ا يالهام تازگ. ترمق به خانه بازگش يفرهاد خسته و ب. آن شب گذشته بود يماه از ماجرا كي

 .آورده بود ياديبه فرهاد فشار ز

 .او از جا بلند شد و به طرف اتاقش رفت دنيبا د بهار

 .صحنه جا خوردند نيا دنيخان از د روسيخانم و س نيبه دنبالش رفت نسر يعصب فرهاد

 فرهاد با شتاب دست او را از پشت گرفت. پله ها را آرام آرام باال رفت و اصال متوجه حضور فرهاد نشد بهار

 ؟يكنياز من فرار م چرا

 .نشود يتا اشكش جار ديلبش را گز. انداخت ريو سر به ز ستاديا بهار

 .كنم يفرار نم...من...من

 .ستاديو درست مقابل او ا ديچرخ فرهاد

 ؟يذاريم يرو چ يازبچه ب نياسم ا پس

 .بود نيهنوز سرش پائ بهار

 ...تونم ينم...من

 .گلو شكست يحرفش تو و

 !بهار

 .جان بهار ديخواست ار ته دل بگو يدلش م. كرد يصدا م نطوريفرهاد او را ا يوقت ختير يبهار فرو م دل

 .منو نگا كن بهار

خودش نشست و بهار را هم در مقابلش . و به اتاقش برد ديفرهاد او را دنبال خود كش. بود ستادهيا ريبهار همچنان سر به ز اما

 .نشاند

 .چانه او برد و سرش را باال آورد ريفرهاد دست ز. بهار از اشك پر شده بود چشمان

 .يكن يم شتريكارت عذاب من و ب نيبا ا. از من فرار نكن كنميخواهش م بهار

 .شد يجار صورتش يبهار رو يها اشك
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 ...كنم تيخوام اذ يمن نم...خدا به

 ديحرف بهار پر يتو فرهاد

 .يكن تيو اذ يكس يكه بخوا يهست يتو مهربون تر و پاك تر از اون. دونم يم

 فرهاد دست بهار را گرفت و گفت. و نگران فرهاد دوخت يچشمان اشك آلودش را به نگاه خاكستر بهار

 .رنج تو هم بش اضافه شده دنيعذاب د يول. حاال فقط غصه الهام و داشتم تا

 .كشميفقط خجالت م...من

 .شرم زده بود شيصدا. با انگشت دست بهار را نوازش كرد فرهاد

 .خجالت بكشه منم نه تو ديكه با ياون

 ...فرهاد

 .پا گذاشتم ريمن قرارمون و ز. كنهيم ينيدلم سنگ يماهه كه رو كيحرفا  نيبهار ا نه

 .اون شب حالت خوب نبود تو

 .ديكش شيموها انيم يدست فرهاد

 .ستيحالم خوش ن. كنهينم هيكار من و توج نيا

 .ديلرز يم شيصدا. صورتش را پوشاند يدست بهار را رها كرد و دو دست فرهاد

 .بده يليحالش خ. دميالهام و از دست م دارم

 .بلند شد و كنار فرهاد نشست يبه ارام. توانست بكند يچكار م ديلبش را گز بهار

 .بزرگه فرهاد خدا

 .اشك چشمانش را پوشانده بود. دستش را برداشت فرهاد

 هست؟ يديام يعني

 .با همان چشمان اشك آلود لبخند زد بهار

 .هست يديام شهيهم
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 .فرهاد سراند يموها انيدستش را م ديبهار با ترد.داشت ازيآرامش ن نيچقدر به ا. بهار گذاشت يپا يسرش را رو فرهاد

 !بهار

 :ناخوداگاه پاسخ داد بهار

 !جانم

 .كنم از من فرارنكن يخواهش م. كنه يمثل حرف زدن با تو آرومم نم زيچ چيه

 .افتاده بودند دل خون بود ريكه هر دو در ان گ يتياز وضع. ختيفرهاد را نوازش كرد و اشك ر يموها بهار

 .ديهار را گرفت و بوسو دست ب ديآه كش فرهاد

 .يآرامش من باش هيپر غصه ما يروزا نيا يتو رو فرستاده تا تو خدا

 .بس بود شيآرامش فرهاد باشد برا هيكه ما نيهم. خواست ينم يزيچ گرياز خدا د. اشكش را گرفت بهار

 الهام چطور بود؟ حال

 .ستين يديام گهينشه د داياگه قلب پ...اگه. بد يليخ. بد

 .شهيم دايپ. خدا توكل كن به

 .هر دو دست بهار را در دست گرفت. نشست فرهاد

 ؟يكنيبراش دعا م. دهيخدا حرف تو رو گوشش م. دعا كن بهار براش

 .و از اتاق خارج شد ديبهار را بوس يشانيفقط سر تكان داد و فرهاد خم شد و پ بهار

 .تحت نظر باشد مارستانيب يه تودكتر گفته بود بهتر است ك يول. الهام بهتر شده بود حال

كه  يتنها كار يشد ول يم شياو دلش ر يرنگ رو دنيبهار با د. حال و روزش خراب بود. خسته و وامانده به خانه برگشت فرهاد

 .از دستش ساخته بود دعا بود

 .شده بود به استقبالش رفت كيبه فرهاد نزد شتريكه در نبود الهام ب بهار

 چطور بود؟ حالش

 :زد يلبخند خسته ا فرهاد
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 .بهتره

 .داد رونيب ينفسش را با آسودگ بهار

 .رو شكر خدا

تخت نشسته بود نگاه  يگذاشت و به فرهاد كه رو زيم يفرهاد را رو فيك. فرهاد را گرفت و او را تا اتاقش دنبال كرد فيك بعد

 .كرد

 .ر آرام آرام به طرف فرهاد رفت و كنارش نشستبها. شده بود رهيخ نيسرش را با دو دست گرفته بود و به زم فرهاد

 :و گفت ديكش ياه پر سوز فرهاد

 !بهار هيخال يليخ جاش

 .شانه فرهاد گذاشت يدستش را رو بهار

 .گردهيبر م شهيمثل هم. نبودنا نيبه ا يعادت كرده باش ديهمه سال با نياز ا بعد

بار  نيوقت مثل ا چيه يول. باره نيگفتم آخر يم شدير كه حال الهام بد مهر با. رنج و عذاب دست و پا زدم نيا نيسالها ب نيا تمام

 .حس نكردم كشيمرگ و نزد

 .ختير شيصدا يداشت تو ديهر چه ام بهار

 .يبد ديبه اون ام ديتو مثال با. يتو كه بدتر دهيكردم الهام نا ام يفكر م من

 :از ذهنش گذشت. اش يشد به چشمان پر از نگران رهيسرش را رها كرد و به بهار خ فرهاد

 كردم؟ ياگه تو رو نداشتم چكار م من

 به بهار انداخت و گفت ينگاه پر مهر. شانه اش قرار داشت گرفت و در دست فشرد يدست دراز كرد و دست بهار را كه رو و

 دختر؟ يكن قيتزر گرانيكه به د ياريم يهمه مهربون نيتو از كجا ا! بهار

 زد و گفت ينيلبخند نمك ربها

 .رميگ يم يانرژ گرانيتوجه د از

را  شيو غصه ها. در نبود الهام عادت كرده بود كه سنگ صبور فرهاد باشد. بهار غرق لذت بود. دست بهار را نوازش كرد فرهاد
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 .كند يبشنود و با او هم درد

 .سرانجام چه خواهد شد يعشق ب نيو نداند عاقبت ا زدياش اشك بر يشبها در تنها و

 

 .خانم مواجه شد نياز اتاق فرهاد خارج شد كه با چهره خندان نسر بهار

 .دارن تيبل گهيهفته د. انيتماس گرفت گفتن دارن م فرنوش

 .توانست انجا بماند يم ياو به چه بهانه ا گشتياگر فرنوش بر م. درجا خشكش زد بهار

 خانم با شوق گفت نينسر

 ؟يگيفرهادم م به

 .در زد و آرام وارد شد. تنها سر تكان داد و به طرف اتاق فرهاد بازگشت بهار

 .هم ناراحت نباشد اديكرد چهره اش ز يبهار سع. شد زيخ ميبهار ن دنيبود با د دهيتخت دراز كش يرو فرهاد

 !خبر خوب هي

 :درجا نشست فرهاد

 شده؟ دايزنگ زدن؟قلب پ مارستانيب از

 و با خودش گفت ديلبش را گز بهار

 .خبرو بت بدم نيخودم ا يروز هي كاش

 .انيم گهيفرنوش تماس گرفته هفته د نه

 .از اتاق خارج شد يگريبهار بدون حرف د. نگفت يزيتخت وا رفت و چ يرو فرهاد

 .اتاق خودش رفت و در را بست به

 م؟بد يبعد جواب بهرام و بهنام و چ. موندن دارم يبهونه برا گهيهفته د كي فقط

 .ديتخت نشست و نال يرو دوباره

 موندم؟ يتازه بمونم به فرنوش بگم واسه چ! ايخدا
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لحظه  نيخان به استقبال داماد و دخترشان رفتند و فرهاد هم در آخر روسيخانم و س نينسر. هفته به سرعت باد گذشت كي

 .خودش را رسانده بود

 .مادرش داده بودند ليتحورا هم  ايپو.ديكش يمضطرب در خانه انتظارشان را م بهار

 .شده بود مارستانيب يخان به خانه بازگشتند و فرهاد از انجا راه روسيخانم و س نينسر

 .بهار را در آغوش گرفت يخانم با خوشحال نينسر

 .واسه تشكر اديگفت حضورا م. سراغتو گرفت يليجان فرنوش خ بهار

 زد و گفت يلبخند مضطرب بهار

 حال دامادتون چطور بود؟! دارن لطف

 .رو شكر مشكلش بر طرف شده خدا

 گفت ينيدر خانه انها دارد با لحن غمگ يرفته بود بهار االن چه نقش ادشيانگار كه  بعد

 .شهيفرهاد داره آب م. مشكل الهامم برطرف شه كاش

 گفت زديموج م شيصدا يكه غم تو يهم درحال بهار

 .دوارميكه ام من

 امده بود او را در آغوش گرفت و گفت ادشيبهار  طيخانم كه تازه شرا نينسر

 .يآرامشش هيتو ما. داغون شده بود شيوقت پ يليفرهاد خ ياگه تو نبود بهار

 .اكتفا كرد يبه لبخند بهار

 .بهار آمد دنيدسته گل به د كيشب نشده با  فرنوش

 .اورندين انيبه م يگرفته بود فعال از بهار و فرهاد حرف ميتصم خانواده

 گفت يدسته گل را به بهار داد و با مهربان فرنوش

 .شد سه چهار ماه ول كنم برم يراحت نم الميمن اصال اخ يجان باور كن اگه تو نبود بهار

 .نكردم يكار. زميعز كنميم خواهش
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 .ازت دعوت كنم اومدم خودم رسما. رميبگ يمهمون هيخوام  يبخاطر خوب شدن حال مهرداد م. مامان گفتم به

 .كرد يخانم انداخت كه داشت با لبخند به او نگاه م نيبه نسر ينگاه بهار

 .شمياگه فرصت شد مزاحمتون م چشم

 .شدن دارتيكردم همه مشتاق د فيازت تعر نقدريچند وقت ا نيا. يايحتما م يقول بد ديبا. گهيد نه

 .نه گفتن هم نداشت يرو يخواست برود ول يكرده بود دلش نم ريگ بهار

 .رسميچشم خدمت م باشه

 :كرد و گفت يخنده ا فرنوش

 .شد حاال

 :رو به مادرش كرد و گفت بعد

 چطوره؟ الهام

 .باشه يبستر ديهنوز با. نكرده يفرق

 ؟يخونه ما واسه مهمون اديداداش م حاال

 .دونم بچه م دل و دماغ نداره ينم

 .اديب ديمن بگم شا اگه

 .خواد اصرار نكن يدلش نم يدياگه د يول يدون يم خودت

 .باشه

 .رفت يآن وقت بهار صد در صد نم رديرا نپذ يدل نگران بود نكند فرهاد مهمان بهار

 :خواهرش لبخند زد دنيفرهاد با د. تا امدن فرهاد صبر كرد فرنوش

 .خانم دلمون تنگ شده بود يآبج يخوب

 .نجايتا برسم ا دميفهم يشب و روزم و نم. داداش نجوريخدا منم هم به

 .هم بهار انداخت ينگاه كوتاه فرهاد
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 .كرد يكه دل فرهاد را گرم م ييپاسخ داد از همان لبخند ها يبهار نگاهش را لبخند كه

 چه خبر مهرداد چطوره؟ خوب

 .ره يدل و رنج به فنا م نيخدا كنه دوباره شروع نكنه كه تمام ا. بوده يعال شاتشميآزما جينتا. خدا االن كه خوبه شكر

 كرد نگاه كرد و گفت يم ياش باز يبه بهار كه داشت با دنباله روسر يچشم ريز فرهاد

 .بازم كارشو تكرار كنه دهيكه كش يعذاب نيفكر نكنم با ا. نه

 گفت دانهينا ام فرنوش

 !كنه خدا

 هم موضوع بحث را عوض كرد و گفت بعد

 .يايتوام كه حتما م گهيبه مامان گفتم از بهار جونم قول گرفتم د. خاطر مهردادگرفتم ب يمهمون هيپنجشنبه شب  يراست

 با دقت به دهان فرهاد چشم دوخته بود بهار

 .باشم ششيخوام پ يم اديب شيپ يالهام مشكل...يبرا...ممكنه. بدم يتونم قول ينم

 .دلخور به فرهاد نگاه كرد فرنوش

زنن  يهست زنگ م ليامد موبا شينكرده پ ييبر فرض هم خدا. آد ينم شيمشكل پ. الهام تخت مراقبته هيچه حرف نيا داداش

 .گهيبت د

 .بود نيسرش پائ فرهاد

 ؟يمهمون اميكدوم و حال و حوصله ب با

 .و ندارم يشما كس ريمن كه غ. شم يدلخور م يايخدا داداش ن به

 .خواهر كوچكش را نگاه كرد فرهاد

 .اميب كنميم يسع يدم ول ينمصد در صد  قول

 .كرد و رفت يبعد هم خداحافظ. اصرار نكرد گريخانم فرنوش د نياشاره نسر با

 قهيبا چند دق نيهم يبرا. خودش را مشخص كند فيخواست تكل يم. دلش نبود يبهار دل تو. بلند شد و به اتاقش رفت فرهاد
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 .فاصله پشت سر فرهاد رفت

 .زد و وارد شد در

 .بود كه بهار با لبخند به او سالم كرد دهيتخت دراز كش يرو فرهاد

 .در نشست كيبهار همانجا نزد. زد و جوابش را داد يلبخند فرهاد

 ؟يدور نشست نقدريچرا ا حاال

 :كرد گفت يم ياش باز يكه با دنباله روسر يدر حال بهار

 .خواست برم خونه فرنوش مجبور شدم قول بدم يدلم نم يليخ من

 .تخت نشست يچهار زانو رو فرهاد

 .من شيپ يايب شهيم

 .بلند شد و كنار فرهاد نشست بهار

 .يستيخواد مجبور ن يدلت نم اگه

 .روم نشد بگم نه يول. دونم يم

 .بهار را باز كرد يدست برد و روسر فرهاد

 درباره من و خودت؟ نينگفت يزيفرنوش چ به

 .فقط سر تكان داد بهار

 .رم يمنم نم ياياگه تو هم ن. شناسم يو نم ياونجا كس من

 .نه ايكنه من باشم  يم يچه فرق ميكن يرو باز بهيقراره نقش دوتا غر يوقت

 .شده بود يحاال با پوشه بلوزش مشغول باز بهار

 .به من باشه...هست كه حواسش يكيالاقل دلم خوشه  ياگه تو باش. كه داره فرق

 را باال برد و گفت شيابروها فرهاد

 .ايتولد پو مثل
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 .زد يا مهيلبخند نصف و ن بهار

 .كنم اون تولد برات درس عبرت شد فكر

 .كردنديافتاده بود فكر م يكه بعد از مهمان يچون هر دو داشتند به اتفاق. سكوت كردند يهر دو لحظه ا بعد

 اورد گفت يكه چانه بهار را گرفته بود و باال م يدرحال. بود كه سكوت را شكست فرهاد

 .اون اتفاق تكرار نشه گهيد دميقول م يول

 ديبهار را بوس يشانيپ و

 :دياز اتاقش خارج شد كه بهار را آماده كنار در د دهيلباس پوش فرهاد

 ؟يريم ييجا

 .نميالهام و بب اميخوام با تو ب يم

 كرد و گفت يفكر فرهاد

 .ايب باشه

 :ديبهار پرس.هم از خانه خارج شدند با

 ؟يفرنوش بش گفت يبابت مهمون يزيچ

 .ستيالزم ن نه

 شه؟ينم. ادياگه حالش بهتره اونم ب...ميمگ

 دنده را عوض كرد و گفت فرهاد

 ...اگه اونجا حالش بد شه. كنم سكيتونم ر يباالس نم سكشير يكه بهتره ول حالش

 .نزد يحرف يكس گريد مارستانيبه ب دنيتارس. بهار هم سكوت كرد. و حرفش را نا تمام گذاشت ديهم آه كش بعد

 .شد مارستانيوارد ب يبه واسطه فرهاد به راحت بهار

 .شانه به شانه فرهاد وارد اتاق الهام شد. نگذاشته بود شيبودن الهام بارها به او سر زده بود و هرگز تنها يدر طول مدت بستر بهار

 .زد ينيآنها لبخند غمگ دنيبا د الهام
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 .انيبه هم م چقدر

 .به مادر الهام سالم كرد و به سمت الهام رفت بهار

 .نجايا يخوب جا خوش كرد. خانم سالم

 حال گفت نيبا ا يبهار پاسخ بدهد ول يبود كه بخواهد به شوخ يخسته تز از آن الهام

 .تنگ شده بود برات دلم

 و گفت ديسرد الهام را بوس يشانيپ بهار

 .خاله يليكن جات خ باور

 لهام برد و آرام گفتسرش را كنار گوش ا و

 .رهيگيبهونه تو رو م رنيگ يلوس كه بهونه مامانشون و م يهام كه مثل بچه ها يبعض

 .و كنارش نشاند ديبعد دست بهار را كش. انداخت يكرد نگاه يبه مادرش گفتگو م يو به فرهاد كه به آرام ديچرخ الهام

 ...بهار

 جانم

 .به اخر خط نمونده يزيدونم چ يم...من

 .آرام اعتراض كرد يبا اخم ول بهار

 !الهام

 .افته ياتفاق م نيروز باالخره ا هيكه  ميدونست يهمه ما م. كنم به حرفام گوش كن يخواهش م بهار

 .به فرهاد نگاه كرد يچشم ريو ز ديلبش را گز بهار

 .شهيبه خدا داغون م ينگ يزيفرهاد چ يجلو. يزنيم هيحرفا چ نيا الهام

 .دست بهار را محكم تر فشرد. خواند يرا در نگاه بهار م و عشق ينگران الهام

 .يخواد حرفامو خوب گوش بد يدلم م...ندارم ياديمن وقت ز بهار

 .خواست اعتراض كند كه نگاه ملتمس الهام ساكتش كرد بهار
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 .براش هيدونم مرگ من ضربه بزرگ يم...شناسم يفرهاد و خوب م من

 .نشود ريداد تا اشكش سراز يتند تند آب دهانش را فرو م. بغض داشت حال بهار هم بدتر بود الهام

 .كنم تنهاش نذار يخواهش م...بهار

 .از اشك چشمان بهار را پوشانده بود يا هيال

 !نگو نجوريتو رو خدا ا الهام

 .يخونم كه چقدر دوستش دار ياز چشات م...سپارم يمن فرهاد و به تو م بهار

 .ديانداخت و لب گز ريسر به ز بهار

 ...من...الهام

. يتنهاش نذار يمراقبش باش ديتو با...فرهاده ايمن تو دن يتنها نگران. دميم صيعاشقم نگاه عاشق و تشخ هيبهار من خودم  نه

 .غصه بخوره ينذار

 .هر دو دست بهار را گرفت بعد

 ؟يديقول و بهم م نيا بهار

 .ديگونه اش غلط يو اشك رو. ندينشست كه فرهاد صورتش را نب يجور. هار كندتوانست اشكش را م ينم بهار

 دوباره گفت يبا لخن ملتمس الهام

 .بهم قول بده بهار

 .رفتينكند فقط با تكان سر پذ هيبلند گر نكهياز ترس ا. خواند يرا در نگاه او م ميتسل. به الهام نگاه كرد بهار

 ؟يديفهم. يقولت بزن رياگه ز يونيبه من مد بهار

 :زمزمه كرد بهار

 .دميفهم

 .و دست بهار را رها كرد ديكش ينفس راحت الهام

 ديبه طرف الهام امد و گونه اش را بوس فرهاد
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 .زميعز يخوب

 اومدن؟ يك.شوكه شدم. نجايفرنوش اومد ا روزيد. بهترم يليخ

 .شهيم يسه روز دو

 .گرفته يجشنبه مهمونگفت پن. خوشحال شدم حال مهرداد خوب شده يليخ

 :زد و گفت يتخت ضربه كوچك هيفرهاد با كفش به پا. نفهمد يزياشكش را پاك كرد تا فرهاد چ بهار

 .خوب شدن حال مهرداد يبرا آره

 ه؟ينظرت چ. اصرار داشت منم برم يليخ. خوبه يليخ

 ديلبش را جو فرهاد

 .راحت تره الميخ يباش نجايا

 زد و گفت يلبخند الهام

 ن؟ير يتو و بهار كه م. نميبش يليتونم خ ينم شميخودمم خسته م باشه

 .فرهاد و بهار را در كنار هم قرار داد مخصوصا

 .منتظر پاسخ فرهاد نماند بهار

 ياحساس م. ستمين يميصم يليهم خ يبا كس. نرم شهيحاالم روم نم. دادم يقول هي تيتو معذور يول. دادم نرم يم حيكه ترج من

 .برم تسيكنم جالب ن

 ؟يبه فرهاد چشم دوخت خوب تو چ الهام

 .تو باشم شيپ دميم حيترج

خونه تو  ياون تو. بعد از اون تازه بهارم تنهاست. خواد نره يداده تنها داداشش م يمهمون هي ينشو خواهرت بعد عمر لوس

 .باهاش يبر ديبا. مهمونه

 .بود امدهيخوشش ن چيحرف الهام ه نيبه بهار انداخت از ا يالهام نگاه ناخرسند مادر

 .به بهار انداخت ينگاه ميفرهاد هم ن. مردد منتظر جواب فرهاد بود بهار
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 .مونده يليپنجشنبه خ حاال

 .كند يخواست شوخ الهام

 .فرنوش بت خوش بگذره يكه مهمون رميم يم يبعد مهمون كنميصبر م نترس

 .ارج شدشد و از اتاق خ يحرف عصب نيا دنيفرهاد با شن يول

 گفت يمانيالهام با لحن پش. و الهام هر دو خارج شدن او را دنبال كردند بهار

 كردم فقط يشوخ

 .مگه يدون يفرهاد و نم تيتو وضع الهام

 .تو رو خدا برو دنبالش بهار

 .پشت سر فرهاد از در خارج شد يگريبدون حرف د بهار

 خانم صبر كرد تا بهار دور شود و بعد گفت هيمرض

 ؟يچ يعني. پلكه يدختره مدام دور و بر فرهاد م نياد ا يخوشم نم چيه

 .كنميخواهش م. مامان

 .داره كدوم مرده كه بتونه دست از پا خطا نكنه نيكه ا يا افهيق نيبا ا. كنميو خواهش م يچ يچ

 :باز اعتراض كرد الهام

 .ستين يدمآ نجوريا. اهل نماز و حجابه. شهيحالل و حرو سرش م. هيدختر پاك مامان

 .شوهرت و از چنگت درآورده ينيبب يبار چشت و باز نكن هيدونم  يچه م من

 .نيهمه سال فرهاد و نشناخت نيشما بعد از ا! مامان

 .سكوت كرد ديد يالهام را عصب يخانم وقت هيمرض

 .ولش كن اصال. نداشتم يمامان جان منظور باشه

 

 شيدستها انيراهرو نشسته و سرش را در م يها يصندل يدور تر رو يكم.راهرو به دنبال فرهاد چرخاند ينگاهش را تو بهار
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 .گرفته بود

 .به سمتش رفت و كنارش نشست بهار

 !فرهاد

 .را به بهار دوخت نشيسرش را رها كرد و نگاه غمگ فرهاد

 .ناراحته يليخودش االن خ. كنه يخواست شوخ يفقط م الهام

 .كنه بهار يم تمياذ شميشوخ يحت

 .نگرانته ميپاشو بر. رفتار تو رو تحمل كنه نيكه بتونه ا ستين يتيالهام االن تو موقع يول. دونم يم

 :ديپرس يرفتند به آرام يكه به طرف اتاق الهام م يدر حال. از جا بلند شد يبعد از مكث كوتاه فرهاد

 ؟يكرد يم هيگر يبت گفت كه داشت يچ الهام

 :متعجب به فرهاد نگاه كرد بهار

 ؟يديكجا فهم از

 بهار زل زد و گفت يچشم ها يتو فرهاد

 .چشمات از

 .وارد اتاق الهام شد يگريبعد بدون حرف د و

 .سپس به دنبال فرهاد وارد اتاق شد. برگردد يمكث كرد تا چهره رنگ گرفته اش به حالت عاد بهار

 

 آخر سر هم صبرش تمام شد و گفت. كرديبه ساعت نگاه م مبل نشسته بود و مدام يرو يخانم عصب نينسر

 .داره ويما ك ريخواهر مادر مرده اش مگه غ نيا. فرهاد نيفكره ا يب چقدر

 خان كنار همسرش نشست و گفت روسيس

 ؟يخوريبفهمه تو چرا حرص م ديخودش با ستيبچه كه ن زميعز

 .ميمهمونا باش نيجز اول ديما با. و نگا كن ساعت
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 .ادياون خودش بعدا ب مير يما م باشه

 :خانم گفت نينگران به مكالمه ان دو چشم دوخته بود كه نسر بهار

 .ام يبعد زنگ بزنه بگه من نم ميخواد ما بر يم. نهيشناسمش منتظر هم يم من

 .دميمن از طرفش قول م اديم نه

 برود گفت يمهمانكند و خودش هم مجبور نباشد تنها به ان  يآنها را راض نكهيا يبرا بهار

 .ميايبا هم ب اديفرهاد ب كنميصبر م من

 خانم گرفت نيرا در نگاه نسر تيعصبان يجا ديترد

 زم؟يعز يكنيم نكارويا

 .اديكنم ب يم شيجون راض نينسر بله

 .زميدرد نكنه عز دستت

 به سرعت بلند شد و گفت بعد

 .ميكرد ريد يكه به اندازه كاف روسيس ميبر

 خانم برگشت و به بهار گفت نيلحظات نسر نياخر در

 .شهيازت دلخور م يكه فرنوش حساب يايبه بهانه فرهاد خودتم ن نكنه

 زد و گفت يبخش نانيلبخند اطم بهار

 .امينشد خودم حتما م ياگه فرهاد راض نيمطمئن باش نه

 و گفت ديخانم گونه بهار را بوس نينسر

 .يشيفرشته نجات ما م شهيهم تو

 به پشت بهار زد و گفت ين هم دستخا روسيس

 .نه اي يايفرهاد كله شق بر ب نياز پس ا يتون يم نميبب

 .ارمشيم نينترس
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 اديبر م يدونم از تو همه كار يم

 .بهار زد و رفت يبرا يچشمك و

 ونيزيبعد به طرف تلو. رديبا او تماس بگ امديفرهاد ن گريساعت د ميگرفت اگر تا ن ميتصم. برگشت و به ساعت نگاه كرد بهار

 .رفت و روشنش كرد

 شيآرا. براق نقره داشت انتخاب كرده بود يكه رگه ها يسورمه ا راهنيپ كيان شب هم  يبرا. و اماده بود دهيرا پوش لباسش

 .نداشته باشد يشالش مشكل دنيپوش يرا هم جمع كرده بود تا برا شيموها. هم كرده بود يميمال

 :رديبهار باالخره مجبور شد با او تماس بگ.امدين ساعت گذشت و فرهاد مين

 بله؟

 .فرهاد بهارم سالم

 ؟يريگياز خونه تماس م. بهار جان سالم

 .آره

 ن؟يهنوز نرفت مگه

 .رفتن من موندم منتظر تو نايا مامان

 :كرد و گفت يپوف فرهاد

 .اميمن كه گفتم ممكنه ن ينرفت چرا

 و گفت ديچيتلفن را دور انگشتش پ ميس بهار

 .ممكنه يگيم يدار خودتم

 .اميتونم ب يمن نم يريم يگريآژانس م هياالن  نيهم

 .لبش را گاز گرفت بهار

 .شناسم يو نم يمن كه اونجا كس. خواست برم يدلم نم اديگفتم ز. رم ينداره منم نم بيع باشه

 .بودن اونجام هستن ايكه تو تولد پو ييتمام اونا. يشناس ينم چطور
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 :دلش گفت يتو بهار

 .بدرتر گهيد

 .كنم تيخوام برم تازه مامانت به من گفت حتما راض يمنم نم ؟يچكار به من دار تو

 :معترض فرهاد آرام شد لحن

 .شهيفرنوش ناراحت م ينر اگه

 .ناراحت بشه شتريتو ب امدنيفكر كنم از ن يارم ول ياز دلش در م يعذر خواه هيام بعدا با  بهيغر من

 .اميتونم ب يمن نمنكن  تياذ بهار

 :به خودش گرفت و گفت يتفاوت يلحن ب بهار

 .كنم ياصرار نم باشه

 ؟يريخودت م پس

 :گفت الشيخ يبا همان لحن ب بهار

 !نه

 !بهار

 .تا نخندد ديلبش را گز بهار

 .دارم مثل تو يليخودم دال يمنم برا خوب

 .معلوم بود خنده اش گرفته. ديچيگوشش پ يفرهاد تو يصدا

 .باز لج

 ؟يندار يكار

 ؟ير ينم يعني

 !كه نه گفتم

 .برگردن نايتو خونه تا مامان ا يمون يپس تنها م باشه
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 .ستين يمشكل

 .نمونده يحرف گهيد پس

 .خداحافظ يعني نيا آها

 كرد و گفت يخنده ا فرهاد

 .دنده هي خداحافظ

 .به تلفن لبخند زد رهيو خ ستاديرا گذاشت و همانجا ا يگوش بهار

 .يديپس خودت و ند. دنده هي گهيمن م به

 .نگذشته بود كه تلفن زنگ زد قهيپنج دق. رفت و دوباره مشغول تماشا شد ونيزيبه طرف تلو بعد

 .ميكرد ريچرا د نهيخواد بب يجونه م نيحتما نسر يوا

 .را برداشت يو گوش ديكش يشماره فرهاد نفس آسوده ا دنيبا د يرفت ول يبه طرف گوش ديترد با

 جانم؟

 سكوت كرد و بعد گفت يلحظه ا يبرا فرهاد

 !يكه هنوز نرفت تو

 قرار بود برم؟ مگه

 .دختر شهيبه خدا فرنوش از دستت دلخور م. يلج باز يليخ بهار

 را عوض كرد و گفت شيپس لحن صدا. كند يمصمم شده بود فرهاد را راض بهار

 ؟ياز دست تو چ اونوقت

 :گفت ياهكرد و بعد از مكث كوت يپوف فرهاد

 .ميايبا هم كنار م ميخواهر و بردار ما

 كرد و با همان لحن گفت يفكر بهار

 يول....شناسم يو م ييكسا هيكه  درسته
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 ستيعكس العمل فرهاد چ نديكرد تا بب مكث

 ؟يچ يول

 ...لتيفك و فام نيا...حواست نبود ايتو كه شب تولد پو...خوب

 :هم سكوت كرد باز

 :مشكوك شده بود يفرهاد كم لحن

 بت گفت؟ يزيچ مهران

 .كرد نحندد يكه نقشه اش گرفته بود سع بهار

 !يكنياونجور كه تو فكر م...نه...نه

 .گفته يزيچ پس

 ؟يندار يكار. رميخودم م يگيراس م. ولش كن اصال

 :گفت يبعد با لحن خندان يول. كرد يسكوت كرده بود انگار كه داشت فكر م فرهاد

 .صبر كن اومدم. سرتق

 .بزند غيج يبود از خوشحال كيرا گذاشت و نزد يگوش بهار

 .ديكش رونيفرهاد را ب يكت و شلوار نوك مداد. و كمدش را باز كرد ديطرف اتاق فرهاد دو به

 .فرهاده يرنگ چشما هم

 .ديخودش خند يو بعد برا ديو بوئ ديرا در آغوش كش ان

 .خورد يسورمه ا راهنيپ كيگشت كه چشمش به  يبه دنبال لباس مناسب شيها راهنيپ يتخت انداخت و تو يو شلوار را رو كت

 .نگاه كرد نهيآ يانگشتش را گاز گرفت و به خودش تو. گرفت نهيآ يرا كنار لباس خودش تو راهنيپ

 .اديرنگشون به هم م چه

 .افتاد كه الهام لباسش را با فرهاد ست كرده بود ايتولد پو ادي بعد

 :ديرا جو لبش
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 .ميبا هم دار يدونه ما چه نسبت ينم ياونجا كه كس يول

 .دونميخودم كه م خوب

 شه؟ينم تابلو

 .فرهاد نگاه كرد راهنيو به خودش و پ ديلبش را جو باز

 .كت و شلوار فرهاد گذاشت يرا رو راهنيبا عجله پ ديدر را كه شن يصدا

 :شده بودند انداخت و گفت زانيمد كنار هم آورنگارنگ فرهاد كه داخل در ك يبه كراوات ها ينگاه

 .رميگ ينم اديوقت  چيكارو ه نيا

بار دوم كه فرهاد  يبرا. كند شيجواب نداد تا فرهاد دوباره صدا. ختيدل بهار فرو ر. كه او را صدا زد ديفرهاد را شن يصدا

 :جواب داد ديكوب ياش م نهيكه قلبش به شدت به س يكرد در حال شيصدا

 !اتاقم فرهاد تو

. ختنديفرو ر شيشانه ها يمثل موج رو شيموها. حركت گل سرش را باز كرد كيبه خودش انداخت و با  نهيآ يتو ينگاه بعد

 .با دست مرتبشان كرد كه فرهاد در اتاق را باز كرد و وارد شد يكم

 .مات بهار شد يفرهاد لحظه ا نگاه

 .فرشته باشه هيتونه  يدختر فقط م نيا. ؟ نگاش كنانصافه نيا ؟يكنيم ينجوريچرا با من ا ايخدا

 زد و گفت يلبخند زورك. اش را پنهان كند يدست پاچگ نكهيا يزود خودش را جمع و جور كرد و برا بعد

 ؟يد يچرا جواب نم يينجايا تو

صاف به . است يعاد زيه چنشان دهد هم نكهيا يبهار برا. دست پاچه شده بودند يبهار هم بهتر از فرهاد نبود هر دو حساب حال

 گله مانند گفت يطرف فرهاد رفت و با لحن

 .مينفر باش نيتو؟ زود باش كه فكر كنم ما آخر ييكجا

 .كه به بهار چشم دوخته بود كتش را در اورد و به دست او داد يفرهاد در حال. اورديدست دراز كرد تا كت فرهاد را از تنش در ب و

 .او را گرفت و به طرف حمام هل داد يكرد و بدون نگاه كردن به چشمان فرهاد بازو زانيآو يكت را به چوب رخت بهار
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 .ارميبرو من لباساتو م. بگم ديمن با يه. گهيباش د زود

 .زد يبهار را گرفت و به انها بوسه ا ياز موها يدست دراز كرد و دسته ا فرهاد

 .رديبگ دهيحركت فرهاد را ند نيكرد ا يسع. لذت بخش فرا گرفته بود يبهار را رعشه ا بدن

لحظه  نينگاه فرهاد تا آخر. حمام هل داد يبه كمر فرهاد آورد و او را تو يخودش را لو ندهد فشار آرام نياز ا شتريب نكهيا يبرا

 .با او بود

 .بكشد يدر را بست تازه ان موقع بود كه توانست نفس راحت يوقت

 .ديايخواست هر طور شده به چشم فرهاد ب يدست خودش نبود م. ديكش قياش گذاشت و چند نفس عم نهيس يرا رو دستش

 .را اماده كرد و كنار كت و شلوارش گذاشت شيلباس ها. فرهاد رفت يو سراغ لباس ها برگشت

 .كرد يم يرفت داشت نقش زن فرهاد را باز يدلش غنج م ته

 .كردم يكارارو براش م نيمن هم ميواقعا زن و شوهر بود اگه

 .دياالنم زن و شوهر خوب

 .فرهاد كه واقعا دوستت نداره يول آره

 .فكر حرصش در آمد نيا با

 .بغل گرفت و به طرف حمام رفت يفرهاد را تو يكرد و لباسها يذهنش دهن كج يطرف منف به

 .افتاد يعسل يخواست در بزند كه نگاهش به عكس الهام رو يبودو م ستادهيدر ا پشت

 :گفتشد و  رهيبه عكس خ يكم

 فرهاد و تنها نذارم؟ يمگه نگفت.يكنينگام م ينجوريچرا ا ه؟يچ

بعد لباس به دست پشت در . خواباند زيم يبهار با حرص به طرف عكس رفت و آن را رو. كرد يالهام همچنان نگاهش م عكس

 .و خواست در بزند كه در باز شد و فرهاد حوله به تن از آن خارج شد ستاديحمام ا

 .فرهاد را در آغوش داشت هول شد و به طرف تخت برگشت يكه لباس ها بهار

 .آوردم بدم بت يلباستو م داشتم
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صورتش را پوشانده بود و  شيموها. تخت گذاشت يبهارخم شد و لباس ها را رو. نگفت و مستقم به طرف بهار رفت يزيچ فرهاد

 .نديب يبهار خوشحال بود كه فرهاد چهره سرخ شده از شرمش را نم

 .ميبر ايب يهر وقت آماده شد رونيبرم ب گهيد من

 .برگردد كه فرهاد دستش ر اگرفت خواست

 !بهار

تخت نشست و بهار را كنار خودش  يفرهاد رو. ديپر يم رونياش ب نهيقلب بهار باز شدت گرفت و انگار قلبش داشت از س تپش

 .نشاند

 .صورتش را پوشانده بود شينشسته بود و موها ريهار سر به زب. زد و به بهار نگاه كرد يحوله اش را به كنار كاله

 :ديدل نال يوتو. بهار را كنار زد يدست برد و موها فرهاد

 .نگاه مظلومت نيبا ا. به تو بگم يمن چ آخه

 :داد و گفت رونينفسش را ب بعد

 بهار؟ هيكارا چ نياز ا منظورت

 .برگشت و به فرهاد نگاه كرد يبا دلخور. سرش آوار شد ياحساس كرد خانه رو بهار

 .بود ختهياش ر يشانيپ يتو سشيخ يصورتش نشسته بود و موها يآب رو يها قطره

 .ديفهم يفرهاد انگار نم يرفت ول يداشتن فرهاد ضف م يبهار برا دل

 ؟يچ يعني..فهمم ينم من

 :بهار نگاه كرد و گفت يچشم ها يتو ميمستق فرهاد

 ادته؟ي. زده يمشابه يبه تو حرفا مارستانيتو ب شميفكر كنم چند روز پ. غرا برام كرد امروز يسخنران هي الهام

 .انداخت نيسرش راپائ بهار

 ؟يكرد هيچرا گر دميروز كه پرس همون

 .ديفهم يحرفها نم نيمنظور فرهاد را از ا. فقط سر تكان داد بهار
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 .كه الهام ازت خواسته يانجام بد ويكار يستيبهار تو مجبور ن نيبب

 :شوك زده به فرهاد نگاه كرد بهار

 كار؟ كدوم

 نگاهش را از بهار گرفت و گفت فرهاد

 .يستين يكار راض نيبه ا اديدونم تو ز يمن م...يبچه تر و خشك كن نيمن و ع...كه  نيهم

 .بهار بند امده بود زبان

 .يذاريالهام م يكارارو به حساب حرفا نيم اونوقت تو به ازن يجلوت پرپر م يمن دارم مثل تشنه ا. يفهم يچطور نم تو

 دلش گفت يو تو. از اشك پوشانده بودشان نگاه كرد يا هيبه چشمان بهار كه حاال ال فرهاد

 .اصال غلط كردم. نگام نكن ينجوريرو خدا ا تو

 .ديلرز يم شيصدا. ستاديبلند شد و پشت به فرهاد ا يبه نرم بهار

 ...من...كنم ينم يكار...الهام...من بخاطر حرف...من

 :زد شيفرهاد صدا. تمام رها كرد و از اتاق خارج شد مهيحرفش را ن و

 !بهار

 .و با عجله به طرف اتاقش رفت ستادياو نا يول

 .كنارش بودو كت و شلوار كه . يسورمه ا راهنيپ. آماده كرده بود نگاه كرد شيكه بهار برا ييبه لباسها مانيپش فرهاد

عطر . كه بهار رفته بود دوخت يرينگاهش را به مس. ذهن فرهاد جرقه زد يتو يزيانگار چ. بود يلباس خودشم سورمه ا رنگ

 .اتاق مانده بود يتنش هنوز تو

 .لباسش را برداشت و به تن كرد. ذهنش برپا شده بود يكه تو ياز آشوب يو عصب يبا من چه كرد نيبب الهام

 .افتاد يعسل يكه نگاهش به عكس الهام رو زديمخودش حرف  با

 .و ان را بلند كرد. فرهاد متعجب به طرف عكس رفت. عكس را خوابانده بود بهار

 .زد يعكس به او لبخند م يتو الهام
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 ؟...چرا بهار پس

 .از ان عبور كرده بود شيدر دوخت كه بهار چند لحظه پ يدوباره نگاهش را به قاب خال و

 .نكند هيتا گر داديتند تند آب دهانش را فرو م. زد ياز حرص نفس نفس م يكرد ول ينم هيگر. دوان دوان به اتاقش برگشت بهار

 .نگذارد يآن مهمان يرا تو شينحو پا چيبود كه به ه نيكه گرفت ا يميتصم نياول

 :و سرش خودش داد زد ستاديا نهيآ مقابل

 ؟يخواست يم نويهم بدبخت

را در آورد و لباس را  شيها نيآست. ديرا با حرص باز كرد و لباسش را از دو طرف كش راهنشيپشت پ پيكرد و زدست دراز  بعد

 .رها كرد

 .تخت پرت كرد يان را برداشت و رو بعد

 يكهنه شده بود ول يكم نكهيبا ا. ديپوش يموقع خواب م ياش بود كه شبها گاه يشلوارك كوتاه صورت ديكه د يزيچ نياول

 .دوستش داشت

 .كند كه ناگهان برق رفت و اتاق در ظلمت فرو رفت دايپ دنيپوش يبرا يطرف كمدش رفت كه لباس به

 خدا؟ يوا

 .بود ستادهيبرهنه وسط اتاقش ا يبا بدن بهار

 .كنم ينم يتو كار الهام و فرهاد فضول گهيد. غلط كردم ايخدا

 .لرزان به طرف در اتاق رفت ييبا گامها. كرد يز ترس سكته ماز اتاق خارج شود وگر نه حتما ا ديگفت با يم ذهنش

 .گونه اش سر خورده بود يرو شياز ترس شكسته بود و اشك ها شيگلو يبغض تو حاال

دستش به چادرش خورد  يدست دراز كرد و وقت يكيدرهمان تار. است دهيكنار در د يصندل يامد كه چادر نمازش را رو ادشي

 .پرت كرد رونيشانه اش انداخت و خودش را از اتاق به ب يتعلل نكرد ان را رو

 .زد يلب فقط نام فرهاد را صدا م ريز. شده بود ليمداوم تبد ياش به هق هق هيگر. گرفته بود واريرا به د دستش

 .سخت تر شيبرا دنيسست شده بود و نفس كش شيچون پاها. رديدو قدم از اتاقش فاصله بگ يكيتوانست  فقط



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٠

 .شيدستها يگذاشت و سرش را رو شيزانوها يرا رو شينشست دست ها نيزم يسر خورد و رو واريكنار د همانجا

انگار كه . ديرس يبه گوشش م يكيتار ياز تو ييزمزمه ها. آمد يبه سراغش م شهيكه هم يهمان حاالت. شديداشت شروع م دوباره

 .كنند يصحبت م يو در گوش ستادهيكنار هم ا يعده ا

 .از اطرافش به گوشش خورد يمدوام يها دنينفس كش يصدا شهيباز مثل هم. به لرزه افتاده بود تنش تمام

 .حاالت را بارها تجربه كرده بود نيا همه

 .كنند يدر اطرافش رفت و آمد م نيكه انگار پاورچ ييپاها يصدا

كه انگار از دور دست ها  ديرا شن ييآشنا يلحظه صدا نيسبك در آخر يليخ. كرد يبعد احساس سبك. رديم يكرد دارد م احساس

 .زد ياسمش را صدا م

 .دينفهم يزيچ گريفضا معلق شد و د يانگار كه تو بعد

 .فرو رفت يكيرا بردارد كه همه جا در تار راهنشيدست دراز كرد تا پ. كرديو به رفتار بهار فكر م ستادهيا فرهاد

 .برق شروع شد يبازم تابستون شد و قط يلعنت اه

 .را روشن كرد لشيفرهاد سراغ كتش را رفت و چراغ قوه موبا. روشن كرده بود يو اتاق را كم دهيمهتاب از پنجره داخل تاب ورن

 كجا رفت حاال؟ بهار

 !بهار؟

 .كرد و از اتاق خارج شد دايو با كمك همان نور كم راهش را پ دياش كوب يشانيبه پ يدست

 .رفته بود ادميچقدر احمقم كه . تا حاال سكته كرده حتما

 .كه چطور از پله باال رفت ديخودش هم نفهم. رفت يمبلمان راهش را باز كردو با عجله به طرف قسمت شرق اميم از

 .ديد واريرا كنار د يراهرو جسم مچاله شده ا يانتها. را مقابلش گرفته بود نور

 !بهار! ايخدا

 :كرد شيصدا. ديش دونكرد و به طرف تعلل

 !بهار
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شانه اش  يچادر نماز بهار از رو. بلند كرد نيزانوها و شانه اش انداخت و او را از زم ريدست ز. دياز او ند يعكس العمل چيه يوقت

 .افتاد نيزم يسر خورد و به رو

به . تنش سرد بود. تخت خواباند يرو بعد آرام. او را در آغوش گرفت و به سمت اتاقش برد ديديكه م يوا مانده از صحنه ا فرهاد

 .دست او را گرفت تا نبضش را كنترل كند يآرام

 .كرد شيزد صدا يبه گونه اش ضربه م يكه به آرام يفرهاد كنار تخت زانو زد و در حال. زديم يبهار به نرم نبض

 !بهار جان! بهار

 فرهاد سرش را در دست گرفت و به خودش گفت.نشان داد يفيبهار لرزش خف يپلكها

 .شد داتيمن بدبخت پ يزندگ ياز كجا تو تو

 .اتاق را روشن تر كند يتا الاقل نور مهتاب كم دياتاق رفت و انها را كنار كش يكالفه به سمت پرده ها بعد

محاصره اش كرده بودند  ييطال ياز موها يكه انبوه يچهره و اندام بهار در حال. نفسش بند آمد ديد يكه م يو از صحنه ا برگشت

 .ديدرخش ياز مرمر م يسينور ماه مثل تند يتو

و عطر  ديشن يمدوام بهار را م ينفس ها يصدا. دوباره كنار تخت زانو زد. شديم دهيفرهاد ناخودآگاه به سمت بهار كش يها گام

 .شتحركاتش ندا يرو يكنترل. تنش كه تمام اتاق را پر كرده بود

 .بر آن زد يبرهنه او را لمس كرد و بعد بوسه ا يدراز كرد و بازو دست

بهار او را  فيظر يفرهاد از جا بلند شد و خواست اتاق را ترك كند كه صدا. ديكش رونيخورد وفرهاد را از آن خلسه ب يتكان بهار

 .متوقف كرد

 !فرهاد

 .كرد يبهار كامال به هوش آمده بود و با وحشت و بغض به اطرافش نگاه م. خراب برگشت يبا حال فرهاد

 .تنها نذار نجايو ا من

. ديلرز يتمام تن بهار م. گرفت نهيسر بهار را بلند كرد و آرام به س.تخت نشست يبه سمت بهار برگشت و كنارش رو فرهاد

 .بهار خودش را در آغوش او پنهان كردبهار حلقه كرد و  يرا دور شانه ها شيفرهاد دستها
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 .بهار هنوز هم بغض داشت يصدا

 .رميم يكردم دارم م فكر

 حال خودش به شدت خراب بود كنار گوش بهار زمزمه كرد نكهياو را در آغوش فشرد و با ا فرهاد

 !نترس يچياز ه. نجاميا من

 .او نشاند يبر موها يبوسه ا و

 يزندگ يلحظه ها نيدر بهتر ياضطراب حت ينوع شهيهم. را تجربه نكرده بود يآرامش نيچناش هرگز  يدر تمام طول زندگ بهار

 .اش همراهش بود

 .ايدن يجا نيامن تر. را داشت كه به دامن مادرش پناه برده يدر آغوش فرهاد احساس كودك نجايحاال ا يول

 شتريفكر خودش را ب نيبا ا. كرده بود هيرا به او هد ايدن يجا نيو بهتر نيشده بود كه امن تر شتريارزش الهام در چشمش ب حاال

 .در آغوش فرهاد فشرد

 .يكن هيهست تا تو به او تك يكس نكهيا تياخساس امن يحس خوب چه

او را صدا  يرا تر كرد و به سخت شيفرهاد لب ها. كرديخورد و حال خراب او را خراب تر م يفرهاد م نهيگرمش به س يها نفس

 .رفته بود نيتمام مقاومتش از ب. كرد

 ...بهار

 .شد رهيبهار باال آمد و منتظر به فرهاد خ سر

 .برم ديبا من

 .فرهاد قرار داشت يباشد درست در مقابل لبها دهيكه ترس يبهار وحشت زده، مثل كودك چشمان

 كجا؟

 .كرد يبدن بدون لباسش حس م يفرهاد را رو يدستها يبدنش داغ شده بود و بهار گرم تمام

 :ناله شده بود هيفرهاد شب يصدا. تنها بماند يكيدر آن تار يمتيق چيحاضر نبود به ه يول

 .برم ديبا.....ستيخوب ن....حالم... من
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 .بود دهيحال خراب فرهاد را فهم. بود رهيهمچنان به چشمان فرهاد خ بهار

 .ترسم يم... من...من يول فرهاد

 .دنديدرخش ياز اشك م يكيتار يبهار تو چشمان

 .حال خراب فرهاد. بايان مجسمه ز. نور مهتاب. يكيتار

 .ديبوس ازيخم شد و بهار را داغ و پر ن يك ديو خودش هم نفهم ختيتمام اراده فرهاد فرو ر و

و ساكت  دهيچيپ شيرا دور شانه ها يبهار رو تخت. شده بود رهيخ نيدستانش گرفته و به زم انيفرهاد سرش را م. آمده بود برق

 .كنار فرهاد نشسته بود

 .نكردند يپاسخ دادن به آن تالش يكدام برا چيبار هم خاموش شد و ه نيدوم يزنگ تلفن برا يصدا

 .زديپاسخ گفته اش دست و پا م ازيعذاب وجدان و ن انيم يذهن يدر آشوب فرهاد

 .ستيمقصر ن چيآمده فرهاد ه شيكه در اتفاق پ ديبه او بگو يورخواست ج يدل نگران حال فرهاد بود و دلش م بهار

 :دستانش گرفته بود گفت انيكه همچنان سرش را م يگشت كه فرهاد در حال يم يدنبال جمله مناسب داشت

 !ياز من متنفر گهياالن د حتما

 .ستياتفاق ناراحت ن نيكه اصال از ا ديدانست چطور به فرهاد بگو ينم. دلش آشوب شده بود يتو بهار

 .فرهاد گذاشت يبازو يآورد و رو رونيب يروتخت ريدست آزادش را از ز. تر شد كيبه فرهاد نزد يكم

 ...فرهاد

قبل از تمام  يحت ديتوانست بگو يكاش م. اعتراف كند زيتوانست به همه چ يكاش راحت م. ديباز سكوت كرد و لبش را گز بعد

 .داشتهها او را چقدر دوست  يبار نيا

 .گرفت و به بهار چشم دوخت نينگاهش از از زم فرهاد

 .افتهياتفاقات ب نيخواد از ا يدلم نم من

 .ديلبش را گز بهار

 ...دونم يم
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 .منو نگاه كن بهار

 .سر باال كرد و به فرهاد نگاه كرد بهار

 ؟يبخش يو م من

 .نگاه فرهاد نگران دنبالش كرد. كالفه و سرخورده از جا بلند شد بهار

 !يفكر كن نجوريا...شهيدونم عالقه ات به الهام باعث م يم من

 .زد شيموها يتو يچنگ فرهاد

 .بود نيفقط ا كاش

شده  يدلش جور دنشيبا د. خانه شد نيكه وارد ا يكه از روز اول. ديتوانست به بهار بگو يچه م. حرفش را ادامه دهد نتوانست

 .بود

 .كرده انتيبه اعتمادش خ ديبگو. خورديدلش تكان م. دوزد ياش را به او م ينگاه آب يوقت ديبگو

 .زند يوار دست و پا م وانهيد يروزها و ماه هاست در حسرت ديبگو

 يكند تا عمق جان خاكسترش م يو هر بار كه نگاهش م دهيبار دلش را به آتش كش نياول يخواهد چون برا ينگاه الهام را م كه

 .كند

 .روز سرد در غروب زمستان كيخانه گرم بعد از  كي يكند مثل گرما يخواهد چون گرمش م ينگاه بهار را هم م يول

 .بشكند شيفرشته كوچك را با حرفها نيداشت كه دل ا ياصال چه حق. ديتوانست بگو يحرفها را م نياز ا كي كدام

 را دورش فشرد پوزخند زد و گفت يحاكم شد بهار روتخت نشانيكه ب يبعد از سكوت كوتاه.بود ستادهيپشت به فرهاد ا بهار

 .آد يكه از من خوشت نم نهياش هم ا گهيد علت

 :ديحرف از جا پر نيا دنيبا شن فرهاد

 !بهار

 .رم يم نجايفردا از ا من

 .سد كرد شيو راه را برا ديفرهاد از جا پر. به طرف در اتاق راه افتاد بعد
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 .حرف و نزن نيا كنميخواهش م بهار

 شهيهم يبار برا كيتوانست دل بكند و  يچرا نم. افتاده بود شيبرا يچه اتفاق. خواست تنها باشد يدلش م. بود نيسرش پائ بهار

 .فرق داشته يبار رفتار فرهاد كم نيا كرديفكر م شهيچرا هم. برود

 .اروديتواند دل فرهاد را به دست ب يم كرديفكر م چرا

 .بود يچه توهم كودكانه ا. تواند عاشق شود ينفر چند بار م كي مگر

 .بذار برم فرهاد

اگر قرار  يول. فراخ فرهاد بگذارد نهيس يرفت كه سرش را رو يدل بهار ضف م. چهار چوب گذاشته بود يرا رو شيدستها فرهاد

 .او حاضر بود برود افتديحال روز ب نيبود هر بار فرهاد به ا

 .نبود نيمن اصال منظورم ا. نكن تياذ بهار

 :فرهاد يچشمها يسرش را باال آورد و صاف زل زد تو. گرفت ياش م هيدوباره داشت گر. شديم وانهيداشت د بهار

 يتون ياگرم نم. ريخودتو بگ يبخاطر الهام خوب جلو يريگ يبعدش غذاب وجدان م نقدرياگه ا ه؟ياداها چ نيمنظورت از ا پس

 ؟يخوا يم يچ گهيد. رم يباشه من م

 :نگاهش دلخور شد. فرهاد سر خورد و كنارش فرو افتاد يها دست

 .ضربه به تو خورده نيشتريو ب يشد يباز نيناخواسته وارد ا. از الهام بخاطر تو ناراحتم شتريب من

 .حرف غنج رفت نيا دنيبهار از شن دل

 .ميما زن و شوهر فرهاد

 .ميگذاشت ييشرطا هي. ينه زن و شوهر عاد يول آره

 :گفت يمعترض شد و با لحن گله مند بهار

 .لطفا يمن فكر نكن يجا نقدريا شهيم

 .فرهاد متعجب بود نگاه

 ست؟يتو مهم ن يبرا يعني. من باشه يتونست جا يم يا گهيهر مرد د.باشه يباز هيبود قرار بود  يازدواج قرارداد هي نيا بهار
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 .ختيدلش فرو ر. بهار ناگهان گر گرفت يها گونه

 وقتش شده بود؟ يعني

 .به لرزش افتاده بود شيصدا. انداخت ريو سرش را به ز ديگز لب

 .يتو فرهاد من. يستين يهر مرد...تو...تو

 .از كنار فرهاد به طرف اتاقش فرار كرد و

 .بهت زده فرهاد او را تا بسته شدن در دنبال كرد نگاه

 يداد ذهنش را رو يزنگ اجازه نم يصدا. خارج كرد زديكه در ان دست و پا م يفرهاد بود كه او را از بهت ليوبازنگ م يصدا

 .بود متمركز كند دهيكه از بهار شن يحرف

 .افتاده بود برداشت نيزم يرا كه كنار تخت رو لشيزنگ را دنبال كرد و موبا يصدا. به اطرافش نگاه كرد سرگردان

 بله؟

 .ديچيپ يگوش يخانم تو نينسر يعصب يصدا

 .يديخواهرتو خر يخوب آبرو نيآفر. يآ يدونستم نم يم

 !مامان

 ...خوان شام بدن اونوقت تو يم گهيساعت د ميتمام مهمونا آمدن تا ن. يدار يچه حرف گهيد ه؟يچ

 .داد هيتك واريفرهاد سرش را به د. خانم بغض دار شد نينسر يصدا

 .شديم وانهيداشت د يهمه آشفتگ نيا از

 .انداخت به خاطر تو يدختر بدبخت و بگو كه خودش و از مهمون اون

 .ديكش يو آه. دو اتاق نگاه كرد انيبه در م فرهاد

 .ميايم گهيرب د هيتا  ما

 .بكن يهر كار دوست دار. ستيمهم ن گهيد

 .كالفه به در اتاق بهار ضربه زد. ديچيگوشش پ يبوق تو يصدا و
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 .ميآماده شو بر بهار

 .دياتاق به گوش رس يبهار از تو يصدا

 .آم ينم من

 .انداخت نيفرهاد سرش را پائ دنياتاقش نشسته بود با د يصندل يرو يبهار با همان روتخت. در را باز كرد تيبا عصبان فرهاد

 .جمله بهار را به ته ذهنش فرستاد تا بعدا درباره اش فكر كند فرهاد

 .هم دلخور بود يمامان زنگ زد حساب يايهمراه من م يشياالن آماده م نيهم

 ...فرهاد

 .مير يبا هم م نجاميحاال كه ا. اميخواست ب ياگه اصرار تو نبود منم دلم نم. كه گفتم نيهم

 گفت شديكه از اتاق خارج م يبرگشت و در حال بعد

 .يوقت دار قهيدق ده

 .را رها كرد يتخت افتاده بود نگاه كرد و روتخت يبهار به لباسش كه رو. در را بست و

 .بهتر تيموقع كيبسپارند تا  يرا به فراموش نشانيداند مكالمه ب يم حيترج. هر دو ساكت بودند نيماش يتو

 .افتاد يگل فروش كيكرد كه نگاهش به  يها را تماشا م ابانيخ بهار

 !آخ

 شده؟ يچ

 .رميفرنوش بگ يدسته گل برا هيخواستم  يم. رفت ادمي پاك

 .رهيد گهيد

 .به خدا فرهاد زشته نه

 .انداخت يبه فرهاد نگاه ملتمس و

 .برم يرم خونش زشته دست خال يمن دفعه اوله م. خواهش

 .و در را باز كرد. دستت دردنكنه. ديبهار با ذوق خند. نگه داشت يتكان داد و دور زد و مقابل گل فروش يسر فرهاد
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فرهاد  يبهار دست انداخت و بازو. ستاديفرهاد كنار بهار ا يوقت. فرهاد را گرفت يبهار بازو. شد ادهيكرد و پ يهم خنده ا فرهاد

 .را گرفت

 .ردياز او فاصله بگ يبه دست بهار انداخت كه باعث شد بهار زود دستش را رها كند و كم يجينگاه گ فرهاد

 .دستش گرفت يدست دراز كرد و دست بهار را تو. دش مانياز كار خودش پش. دينگاه دلخور بهار را د يوقت

 !ميبر. شد ريخانم د بهار

 .شد يدست فرهاد بود وارد گل فروش يكه دستش تو يلبش را گاز گرفت و درحال ياز خوش بهار

 .يواقع يمثل زن و شوهرا ميشد يوا

 .دست فرهاد را محكم تر گرفت و

 .شدن كمك كرد ادهيدست بهار را گرفت و او را در پ. را پارك كرد و به كمك بهار آمد نيماش فرهاد

 .به خانه فرنوش انداخت يكرد نگاه يدستش جابجا م يكه گل را تو يدر حال بهار

 .امدمين نجايهستم كه تا حاال ا يچه دوست من

 گفتن؟ يبه فرنوش چ نايا مامان

 .نيكردن هم يكه به همه منو دوست اون معرف! يچيه

 او را گرفت و گفت يبازو فرهاد

 .خدا رحم كنه. كه خونمون امشب حالل شده ميبر

 .و فرهاد به خنده او لبخند زد ديخند بهار

 .و شانه به شانه وارد سالن شدند. از وارد شدن فرهاد دست او را رها كرد قبل

 .بالشان آمدفرنوش به استق. فرو رفت يجلد متشخص عروس ساالر يدوباره تو بهار

به همان رنگ  يرياز جنس حر يدار نيكوتاه چ ينهايبود و آست شيزانو يبود درست تا رو دهيپوش يكوتاه بادمجان راهنيپ

 .داشت

 .به شانه فرهاد زد يو ضربه آرام ديبهار را بوس گونه
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 .كردم يتو روت نگاه نم گهيد يآمد يخدا اگه نم به

 رو به بهار گفت بعد

 يديچرا زحمت كش زميعز يوا

 :گرفت گفت يكه دسته گل را از او م يدر حال و

 ؟ياريمانتتو در ب يخوا ينم

 .راهو نشونم بده شهياگه م زم؟يعز چرا

 وسط حرفشان ديپر فرهاد

 .دميم لتيو سالم تحو حيدم بعدم ص يبرو به مهمونات برس من راهو نشونش م تو

 به بهار زد و گفت يلبخند فرنوش

 !اياومد زود

 .چشم

شالش را چك  گريبهار مانتواش را در اورد و بار د. و خودش منتظرش ماند. كرد يياز اتاق ها راهنما يكيبهار را به طرف  فرهاد

 .كرد و بعد از در خارج شد

 .پاسخش را داد يكه بهار با لبخند پر رنگ تر. او لبخند زد يبايبه چهره ز فرهاد

 :خم شد و آرام گفت بعد

 .راحت امشب حواسم بت هست التيخ

 .كند يطور با نرمش و محبت صحبت م نيفرهاد باشد كه در كمال عقل با او ا نيكه ا شديباورش نم. بود يدل بهار عروس يتو

 به كمر بهار آورد و گفت يفشار كوچك بعد

 .ميبر

به سرعت خودش را به آنها رساند و  فرنوش. ديبه طرف آنها چرخ ياديز يچشمها. بزرگ خانه شدند يرائيبا هم وارد پذ يوقت

 .دست بهار را گرفت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤٠

 .اديچقدر لباست به رنگ چشات م زميعز يبهار مثل ماه شد ايخدا

 .كرد يم فياو تعر ييبايمدام از ز و

 :شد كيو بهار هم از تعارفات فرنوش حوصله اش سر رفته بود كه مهرداد به آنها نزد ديخند يم يلب ريداشت ز فرهاد

 .معرفت يب ييكجا. آقا پارسال دوست امسال آشنا. خودمون زيدكتر عز. نجاستيا يك نيبب

 .فرهاد را در آغوش گرفت و

كوتاه تر به  ياز فرهاد كم يقدش گرچه بلند بود ول. دو سه سال بزرگتر بود دياز فرهاد شا كرديداشت مهرداد را براندازد م بهار

 .ديرس ينظر م

 .خورد يبه چشم م يخاكستر ياز رنگها ييرگه ها شيموها يو تو. داشت يمردانه جذاب چهره

 .بهار را برانداز كرد يبه طرف بهار برگشت و با تمام وجود سر تاپا بعد

 .يكن ينم يبه ما معرف باتويز همراه

 .برجسته شد يحرف معذب شد و رنگ گردن فرهاد كم نياز ا بهار

 گفت عيسر ياز هر بحث يريجلو گ يبرا فرنوش

 .رو متقبل شد ايكه زحمت پو زميت عزدوس بهار

 اش زد و گفت يشانيبه پ يدست يشينما يبا حركت مهرداد

 .است قهيخوش سل نقدريدونستم پسرم ا ينم

 و گفت ديدست بهار را كش. خورديفرنوش داشت حرص م. ديموردش خند يخودش به حرف ب و

 .كنم يمعرف هيبرم بهار و به بق من

 داشت گفت يكه چشم از بهار بر نم يدر حال مهرداد

 .شما آغاز كردم دنيباعث افتخار بنده اس كه دوره نقاهتم و با د حتما

 لب گفت ريز بهار

 .از فرهاد خجالت بكش يكش يپرو از زنت خجالت نم كهيمرت
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 .رديبگ دهيمهرداد را به خودش ناد يتوانست گستاخ ينم

 نگاه مصممش را به مهرداد دوخت و گفت پس

 .جان امدم نيخوب به احترام فرنوش و نسر يول اميخواست ب يدرواقع من اصال دلم نم يول. تعارفاتتون ممنونم از

 كرد و گفت يمهرداد خنده زورك. تا از خنده منفجر نشود ديگز يداشت لبش را م فرهاد

 .افتخاره باعث

دلش از جواب بهار خنك  يتكان داد و همراه فرنوش كه معلوم بود او هم حساب يبه چهره اش بدهد سر ينرمش نكهيبدون ا بهار

 .شده از آنها دور شد

تا نگاه او را از بهار جدا  ديكش ياو را م يكه بازو يشد بود زد و در حال رهيبه رفتن بهار خ يبه شانه مهرداد كه عصب يدست فرهاد

 كند گفت

 جان؟اون ورا آب و هوا چطور بود مهرداد  خوب

نتوانسته بود توجه دختر  نكهيو حاال از ا. باز كرده بود يا ژهيو ثروتش حساب و تيجذاب يبود كه رو ياز ان دسته مردان مهرداد

 .بود يمثل بهار را جلب كند عصب ييبايز

 .مينرفته بود يكه واسه هوا خور ما

 زد و گفت يفرهاد ضربه ا يبا آرنج به پلو و

 .گذره يبه تو بد نم نكهيمثل ا اما

 .ديخند يبا چشم به بهار اشاره كرد و با بدجنس و

 .رديبگ دهيكرد حرف مهرداد را نشن يو سع. به بهار انداخت يناخودآگاه نگاه فرهاد

 .تمام حواسش به عكس العمل فرهاد بود مهرداد

 .ميقد يهام بچه ها بچه

 :آمده با تعجب گفت رونيكه خوشحال شده بود مهرداد از موضوع بحث بهار ب فرهاد

 چطور؟
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 :انداخت گفت يكه به بهار نگاه م يكرد و در حال يا انهيخنده موذ مهرداد

 .جور كرده كهيت شيدائ يباباشو داشته باشه پدرسوخته برا يهوا نكهيا يجا

 .دهدتواند فشار  يخواست دو دستش را دور گردن مهرداد حلقه كند و تا م يفرهاد سرخ شده بود دلش م صورت

 .شد رهيمهرداد خ يچشمها يو با خشم تو ديدر عوض دندان به هم سائ يول

 فم شد؟ ريش. يباف يدختر مزخرف م نيبار آخرت باشه درباره ا. االن گردنتو نشكستم تنها بخاطر فرنوش نيهم اگه

 :كند يعاد يكرد اوضاع را با شوخ يجا خورده بود سع يكه از حركت فرهاد كم مهرداد

 .مفت چنگت. كردم يشوخ. فرهاد يريگ يچقدر سخت مبابا  يا

 .مشتش را گرده كرد فرهاد

 .در موردش درست صحبت كن هيدختر پاك اون

 :زد و گفت يپوزخند مهرداد

هر كار دلشون  يول كشنيمن و تو جانماز آب م يكه برا يياز همونا. كه به سرش بسته معلومه از كدوم قماشه ياون چاقچور از

 .كنن يخواست م

را  شياو دندانها تيبدون توجه به موقع ديبگو گريجمله د كيدانست اگر مهرداد تنها  يچون م. با خشم از مهرداد دور شد فرهاد

 .خورد خواهد كرد

 .به برانداز كردن بهار مشغول شد انهياما موذ مهرداد

 .دارن ينقطه ضعف هيهمه . تو راه ارمشيكم كم م. هيبايكه فرشته ز الحق

مهرداد رد نگاهش را گرفت و به فرهاد . كرد ينگاه م يرا با نگران ييهمچنان مشفول براندازد كردن بهار بود كه داشت جا دادمهر

 .ديرس

 !هيخبرائ نجايحواستو جمع كن كه ا. مهرداد آقا

 .كرد و به طرف فرهاد و دوستانش رفت يا انهيخنده موذ و

 .بهار بس كه لبخند زده و سرش را تكان داده بود خسته شده بود. دكر يبه تك تك مهمانانش بهار را معرف فرنوش
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 .كند يفرنوش را همراه يهم مجبور بود با جمالت يگاه

 .خوشبختم

 .دنتونيشدم از د خوشحال

 .نيدار لطف

 شما قربان

.... 

كرد و مراسم معارفه را تمام  ينشسته بودند معرف نيسالن پائ يتو يفرنوش كوتاه آمد و بهار را فقط به همان افراد باالخره

 .كنار جوانترها باز كرد و بهار را نشاند ييفرنوش جا. داد رونيصدا ب يبهار نفسش را ب.كرد

 .ياز بچه ها كه آشنا شد يسر هي با

دو  يكيشناخت با  يچهره م يتمامشان را فقط از رو. انداخت يآشنا نگاه يچهره ها يبه فرنوش زد و به بعض يلبخند بهار

 .حرف هم نزده بود يرشان حتنف

 به رو به آنها گفت يبا خوش زبان فرنوش

 .هم پشت سرشو نگاه نكنه گهيبهار بره د نينكن يكار هي.نيبه سر خودتون زد نيزد يها هر گل بچه

 .لبخند زدند و بهار هم لبخند آنها را پاسخ داد هيبق

 .شتيپ اميبزنم باز م هيسر به بق هيجان من  بهار

 .راحت باش زميكنم عز يم خواهش

پرستو كه از . دانست از كجا شروع كند ينم يكس. حكم فرما شد نشانيسكوت ب يچند لحظه ا ياز آنها دور شد برا فرنوش

 .به او زل زده بود ديجو يكه ناخنش را م ياز بهار نداشت در حال يهنوز دل خوش يقبل يمهمان

 دلش گفت يكرد و تو يبا پر شالش باز يكم بهار

 .به من زل زدن ينجوريفكر كردن اومدن موزه كه ا نايا

 .است يكه از چهره اش هم معلوم بود دختر مهربان وشوخ يليل باالخره
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 .را شكست سكوت

 .ميديآدم ند كنهيفكر م نيبنده خدا زل زد نيچرا همه به ا حاال

 :گفت اير يدست بهار را گرفت و ب يليل. درآمد يخنده همه در امد و فضا از ان خشك يليحرف ل نيا با

 .تكه نيات همچ افهيق. بگم يچ هي...بهار

 .او لبخند زد يبه مهربان بهار

 .نهيبيو تك م زيهمه چ نقدريقشنگت ا يچشما يلطف دار. رميعز يمرس

 .دنديدو خند گفت و هر يزيبود در گوش گلبو كه درست كنارش نشسته بود چ امدهيخوشش ن يليل فيهم از تعر اديكه ز پرستو

 .مشغول صحبت شد يليتوجه به ان دو با ل يب بهار

 ؟يبا فرنوش جان دار يچه نسبت. رفت ادمي ديببخش

 .ميپسر دائ شهيم مهرداد

 .مياسمش مر. يانداز يم ميميصم ياز دوستا يكي اديمنو  تو

 .چه خوب يوا

 :را ساكت كرد هيمهران بق.كردند يم ليدورتر باز هم دور هم جمع شده بودند و داشتند بهار را تحل يكم پسرها

 .قبال امتحان شده. عمرا راه بده. خفه همه

 و گفت ديحند يركيز ريز امكيس

 .داره يقلق هي يوگر نه باالخره هر كس يوارد نبود تو

 :داد و گفت هيتك اليخ يب مهران

 ؟يتو وارد حتما

 .حاال

 .با دقت مشغول برانداز كردن او بودند دنديد ياول بود كه بهار را م يمهرداد كه برا اقوام

به بهار انداخت و  ينگاه ميمهران ن. دادند يو مهران گوش م امكيبه مكالمات س نهيمهرداد دست به س يپسر عموها مايو ن اشكان
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 :گفت

 .ميكن يشرط بند هي نيايب اصال

 با تمسخر گفت امكيس

 .يگند زد باياون شبت نباشه كه تقر دهيا مثل

 رفت و گفت امكيبه س يغره ا چشم مهران

 .خفه

 :مهران را نگاه كرد يبا كنجكاو ماين

 .يچه شرط بند خوب

 نشست و گفت نهيدست به س مهران

 .تونه قاپ خانم و بدزده يتا آخر شب م يك مينيبب

 .ببنده كه تونسته يتونه خال يم يهر ك خوب

 باال انداخت و گفت ييابرو مهران

 .اديبا مدرك ب ديبا. نوچ

 !مدرك

 :مزه پراند اشكان

 .رد رژ لبش رو لپ مثال

 .تمام شد شانيخنده ها نكهيبعد از ا. خنده پسرها هوا رفت و توجه دخترها را به طرف آنها جلب كرد كيحرف شل نيا با

 گفت مهران

 .شرط و برده يعني ارهيتونست شماره طرف و ب يك هر

 :ديپرس امكيس

 اد؟يم رشيگ يچ خوب
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 !نيبگ شما

 :گفت يزيچ هي يكس هر

 .هيدعوت بق رونيماه شام ب كي: امكيس

 .مزخرفه: مهران

 بشورن با دست نشويماش هيماه بق كيتا : كاوه

 مزخرفه: مهران

 انجام بدن هيهفته هر كار گفت بق كيتا : اشكان

 .واقعا مزخرفه گهيد نيا: مهران

 .بزن يزر هيخوب خودت . مزخرفه. مزخرفه. ورد ورداشته. اه:امكيس

 آقا من بگم؟: ماين

 .نگاهش كردن هيبق

 .براش جور كنن زيده تا شماره تر و تم هيبق

 به جلو خم شد و گفت مهران

 .تامله قابل

 .هيبه نظر من كه عال: امكيس

 .كنميمنم قبول م: كاوه

 .خوبه:اشكان

 :گفت يو با بد جنس ديرا به هم كوب شيدست ها مهران

 ....اما بازنده و

 :به او نگاه كند گفت نكهيكه مهران بدون ا ديوبگ يزيخواست چ امكيس

 ...تخصص خودمه نيا.. خفه
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 :گفت ينگاهش را دور چرخاند و با خونسرد بعد

 .اف ممنوع يو خاموش كنه و هر گونه ارتباط با ج لشيسه روز كامل موبا ديباخت با يهرك

 .بود كه اعتراض كرد يكس نياول امكيس

 .كنم يمزخرفه من قبول نم يليخ نيا اقا

 و گفت ديپس كله او كوب يكي كاوه

 .گهيخر د هيولت كنه بره سراغ  والياون ه يترس يم هيچ. تو سرت خاك

 :برگشت و گفت يعصب امكيس.دنديحرف كاوه خند نيبا ا همه

 .ابكيس گهيبس كه دماغشو عمل كرده به من م. القيخفته اس دختره د يبايحاال مثال دوست دختر خودت ز هرهر

پا  يكه پا رو يكاوه در حال. داديمكالمه انها را گوش م يمهران هم با ته خنده ا. دنديخند ياشكان دلشان را گرفته بودند و مو  ماين

 انداخت گفت يم

 .اسم منم كه مشكل نداره. نهينحس تو نب ختيكن ر يكار خوب

 .مكالمه آنها را تمام كرد مهران

 .نهيشرط باخت هم. االن بگه نيهم سين يهر ك آقا

 دستش را جلو برد و گفت ماين

 .تم هيمن خراب پا آقا

 .كرد هيبه بق ينگاه مهران

 ؟يچ شما

 .نفر بعد بود اشكان

 .ميهس مام

 باال انداخت يشانه ا كاوه

 .هسم منم
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 .برگشت امكينگاه ها به سمت س همه

 .گهيهسم د. سرم ريبابا خ باشه

 جمع كرده بود گفت يكه صورتش را به طرز مسخره ا يهوا مانده بود زد و در حال يكه هنوز تو مايدست ن ريز مهران

 .ياريدر م هياداها چ نيا

 .نشست عيشدند كه مهران سر زيخ ميهم ن هيبق. حرف از جا بلند شد نيبه دنبال ا و

 .شما تيخر نيبا ا كنهيدختره االن رم م نيبترمگ. نيگله گاو راه افتاد نيع هيچ. يهوووووووو

 .برگشتند شانيدوباره سر جا همه

 يچرخ هياول . طرف دختره نيراست سر خرو كج نكن هي.نيكه بلند شد نجامياز ا. مير يم ميشيچند تا جنتملن دو گروه م مثل

 .اونجا نيبعد بر نيبزن

 گفت امكيس

 .ميخوره جنتملن باش يما م يبه كجا. اديبگو بمون ب يزيچ هي

 گفت ديخند يكه م يدر حال ماين

 .يو خوب اومد نيا ييخدا

 انها گفت يرو به هر دو مهران

 !خفه

 هم به كاوه گفت بعد

 .ميبر

 .اعتراض كرد امكيس

 ن؟يشما دوتا اول بر چرا

 .نشسته نيحاال انگار دختره منتظر ا. بتمرگ يبگ

 گفت يهم با لحن خنده دار بعد
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 .يكن داينجات پ والياز دست اون ه يو دو سه روز يتا هر چه زودتر بباز يهول يليخ نكهيا مثل

 .خنده زدند ريو اشكان دوباره ز ماين

 .باال كه بزرگتر ها نشسته بودند رفتند يرائيبه شانه كاوه زد و انها به طرف قسمت پذ مهران

 :اومدن ارازل

 .شده بود رهيبه آن خ يليكرد كه ل يرينگاه بهار را متوجه مس يليجمله ل نيا

 :لب گفت ريز نديآ يكه به طرف انها م ديو كاوه را د مهران

 .شروع شد پوووووف

 كرد گفت يم ميو تعظ داشتياش را بر م يكه كاله فرض يشد و در حال كيبه دخترها نزد مهران

 !خانما

 :حركت مهران گفت دنيبا د يليل يحركت مهران زل زده بود ول نيباز به ا شيبا ن پرستو

 .يودت فشار آوردبه خ يليمهران خ. و باش نيا. اوهوك

 :آن نشسته بود جا گرفت و رو به بهار گفت يرو يليكه ل يدسته راحت يدر آورد و رو يليل يبرا يشكلك مهران

 .بهار خانم نيخوب

 .به لطف شما ممنون

 .شد مونيافتخار نسب نيخدا رو شكر دوباره ا ميآشنا ش شتريشب نشد ب اون

 .كرد يباال رفته به حرف زدن مهران نگاه م ينشسته بود با ابروها يخال يها ياز صندل يكي يرو كاوه

 .هم به جمع انها اضافه شدند هينگذشته بود كه بق يا قهيدق

 :نشست گفت يكه م يدر حال ماين

 ؟يكن ينم يمعرف يليل

 :خونسرد به بهار اشاره كرد و گفت يليهم خ يليل

 !بهار جون بچه ها! ها بهار جون بچه
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 :گفت يبا لحن جد مهران

 !خوره يشماره پاسپورتمون به چه در بهار خانم م گهيد. يكن يمفصل معرف نقدريالزم نبود ا يليل اه

 .ديخند يحرف مهران م نيبهار هم داشت به ا يحت

و  ديل جلو خزمب يرو ياز قافله عقب مانده كم دياشكان كه د. باال انداخت كه باعث خنده جمع شد ييپسرها ابرو هيبق يبرا مهران

 :گفت

 .گميمن مختصر م يكرد ول يكامل معرف يليكه خ يليل

 .كاريسالمه مهدنس كامپتوتر ب 23 اشكانم

 و گفت دياو كوب يبه بازو ماين

 .ياستخدام ش ياومد مگه

 :رو به بهار گفت اينم. زد يآنها لبخند م يفقط به حرف ها بهار

 يحسابدار يسالمه دانشجو سيب ماين مخلصتون

 ادامه داد مهران

 .آراد دارغوزآباد دانشگاه

 .دلخور عقب نشست ماين

 ؟يخودت از هاروارد مدرك گرفت نكهينه ا هيچ

 .بودم يالاقل دانشگاه دولت يهرچ

 كه تا ان لحظه ساكت مانده بود گفت امكيبار س نيا كه

 .دارغوزآباد يدانشگاه دولت بله

 گفت امكيلب به سخنده زدند كه مهران با حركت  ريصدا ز كي همه

 !خفه

 :ديرو به بهار پرس و
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 بهار خانم؟ نيكجا درس خوند شما

 :گفت يكه تا ان لحظه فقط شنونده بود با لحن آرام بهار

 .متاسفانه دانشگاه نرفتم من

 كرده گفت داياز بهار پ يكه خوشحال شده بود نقطه ضعف پرستو

 .حساب نيهنر كرده با ا يليخ ماين پس

 :پرستو بدون اعتنا به او ادامه داد يشد ول رهيشماتت بار به پرستو خ يليل نگاه

 .نداره يتياهم التيخانواده ها براشون تحص يالبته بعض خوب

 :گفت ديفهم يخصومت پرستو را نم ليكه دل بهار

بعدم . و تمام كنم رستانيبآمد نتونستم د شيبرام پ يمشكل خانوادگ هيمتاسفانه  يخواست برم دانشگاه ول يدلم م يليمن خ اتفاقا

 .و ازم گرفت ليدل دماغ ادامه تحص گهيكه مادرم فوت كرد د

گلبو . باشد يكرده ا لياز خانواده مهم و تحص ديهمه از ظاهر و رفتار او برداشت كرده بودند كه با. باز مانده بود بايهمه تقر دهان

 رديدهانش را بگ ينتوانست جلو

 ؟يندار پلمميد يعني

 :او لبخند زدبه  بهار

 .متفرقه گرفتم چرا

هنوز هم  يكردند كس يپا افتاده بود تصور نم شيو پ يعاد يحوادث زندگ هيهمه انها مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن مثل بق يبرا

 .درسش را رها كند يليدال اي ليشهر باشد كه به دل نيا يتو

 نبود گفت يراض چيامده ه شيكه از بحث پ يليل

 .ميبه سرمون زد يچه گل ميماها كه دانشگاه رفت حاال

 :لبخند زد بهار

 .بهتر از نخوندنشه يطيخوندن در هر شرا درس
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 دست بهار را گرفت و گفت يليل

 .مامانت متاسفم بابت

 .ييعادت كردم به تنها گهيد. ممنون

 ؟يخانواده ات كجان پدر؟ خواهر و برادر مگه ندار هيبق ؟ييتنها چرا

 .خواهر و برادرامم ازدواج كردند من بچه آخرم. ستين ادمياصال  پدرم

 :ديپرس مايسكوت كرد و بعد ن يلحظه ا جمع

 ن؟يكن يم ياالن تنها زندگ پس

 زد و گفت ايدر آخر دل را به در يول. ديلحظه ماند چه بگو كي بهار

 .فعال تنها هستم. بله

 :چانه زد و گفت ريدستش را ز گلبو

 .چند سالته يراست. كنه يسن آدم مستقل زندگ نيتو ا. فكر شو بكن. خوش بحالت يوا

 .و سه سالم تمام شه ستينمونده ب يزيچ

 گفت يبا خوشحال اشكان

 .ميول پس هم سن يا

 او زد و گفت يبه رو يبند ميلبخند ن بهار

 .خانواده داشتن صد برابر بهتره يول. جان مستقل بودن خوبه گلبو

 .كرد بعد سكوت و

 :عوض كردن فضا گفت يبرا مهران

 ن؟يعمل هنرمندانه چطور كي با

 .نگاهش كردند همه

 .خان پاشو مارو بنواز كاوه
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 .كن حوصله ندارم ولش

 .گهيپاشو د سيخس اه

 خودش را به عقب ول كرد و گفت امكيس

 .واسته ما كالس گذاشت نيا باز

 به بهار گفت يليل

 .زنه يم انويپ كاوه

 :رو به كاوه گفت. جمع عقب نماند نيكرده بود تا از ا دايپ يزيانگار او هم چ. ديبهار درخش چشمان

 ن؟يكن يوقته كار م چند

 .ادامه ندادم يجد يول. شروع كردم يده سالگ از

 .از كاراتونو بشنوم يكيشم  يخوشحال م. باشه هيواقعا كارتون عال ديبا پس

 :گفت يبا بدجنس پرستو

 كنه؟يفهمه طرف داره چكار م ياره كه نم يسر در نم يزيچ وانيكه از پ يكس

گرفت جواب  يم ميگذاشت تصم يدمش م يپا رو يكس يكه وقت يبهار با همان خونسرد يول. باز به پرستو چشم غره رفت يليل

 به طرف بدهد گفت يحساب

 .كامال درسته بله

 :نشست و گفت نهيدست به س بعد

 .ستيساز آشنا ن نيتو جمع شما با ا يك گهيخودت د ريغ به

 :كه كاوه كنجكاو گفت. ديخند يم ريسر به ز ماين. پرستو گرد شده بود چشمان

 ن؟يدار ييآشنا انويبا پ شما

 .هست كه شروع كردم يچهار سال بله

 .حرص حسرت.تعجب. نيتحس. خواند يزيچ شديهر نگاه م يتو. گرفته بود يحالت يهر كس نگاه
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 :گفت يبا خوشحال مهران

 .نيما رو بنواز ديپس امشب شما با دميكاوه رو شند يما كارا همه

هدف  كيها  دينشان دهد البته باز هم پشت هر كدام از تائ هيخواستند كارش را به بق يهم همه جمع بلند شد كه از او م يصدا

 .بود دهيخواب

 .بداند شتريخواستند راجع به او ب يم مه ينه بعض ايرا گفته  قتيبهار حق نديخواستند بب يم يبعض

 اعتراض كنان گفت بهار

 .نميقرار بود من كار آقا كاوه رو بب يول

 :بهار زد و گفت يبه بازو يليل

 .بابا باشه

 .بهار خانمم كوتاه امد ديتو اول شروع كن شا كاوه

 گفت دشيكه بلند م ينشان بدهد در حال يبهار خود يآمد جلو يهم كه حاال بدش نم كاوه

 .تونم نه بگم ينم يمنم كه هنرمند مردم. چشم نيكن ياصرار م نقدريكه ا حاال

 او را هل داد و گفت مهران

 .پرو شد ميگرفت ليتحو نوياه باز ما ا گهيد برو

 سرش راكنار گوش مهران برد و گفت يليل

 .زشته نجايدفعه اوله اومده ا نيبابا ا نيامشب و مثل آدم باش هي

 .نشست يگوشه سالن م انويباال انداخت و به كاوه نگاه كرد كه داشت پشت پ يشانه ا مهران

 .بزنم يچ خوب

 .حسش هست يهر چ: مهران

 .كرد ميتكان داد و شروع به نواختن قطعه جان مر يسر كاوه

 .كردند يم يبا زمزمه آهنگ او را همراه هيبق
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 .شد دايپ نيسالن پائ ياز بزرگتر ها تو يسر و كله عده ا انويپ يدر آمدن صدا با

 گفت يبا خوشحال فرنوش

 .كم كسل كننده شده بود هي يمهمون. يكرد يكاوه جان چه كار خوب يوا

 :رو به فرنوش گفت مهران

 .بهار خانمه ينفر بعد يخبر ندار پس

 :با تعجب به بهار نگاه كرد فرنوش

 .يزن يهم م انويدونستم پ يبهار نم يوا

 .ستين يفيهم تعر يليخ

 .كنم شتريكم ب هي رويها  يواجب شد تماشاچ پس

 :بلند گفت يباال رفت و با صدا يرائيبه طرف پذ و

 .كنه ييهنر نما خواديم رميدوست عز. نيپائ ارنيب فيتشر ننيبب يكنسرت مفت و مجان هيخوان  يكه امشب م يياونا

 اهنگش را تمام كرد و گفت كاوه

 .وسط نيبنده هم بوق بودم ا بله

 آورد و گفت نيرا پائ شيصدا مهران

 .افتم يم يرقص بندر اديمن  ييهنر نما گهيم يجور هي فرنوش

 .خنده جوان تر ها بلند يصدا

 :نشست و رو به بهار گفت شيسر جا كاوه

 .شماست نوبت

 گفت يخاص يبا طناز بهار

 .نيشلوغش كن نقدريقرار نبود نوبت من كه شد ا. ستين قبول

 نيكار او مشغول پائ دنيو شن دنيد ياز مهمانها برا يداد كه تعداد ينشان م ديرس ياز پله به گوش مكه  يمتعدد يگامها يصدا
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 .آمدن هستند

 گفت مهران

 .ستيفرار كردن ن يجا گهيكه د نيخانم بلند شد بهار

 .ديفرهاد را پشت سرش د ديچرخ يوقت. با لبخند از جا بلند شد بهار

 شد و گفت كشينزد فرهاد

 !يزن يم انويپ يبود نگفته

 :انداخت و گفت ريبه ز يسر بهار

 .بود امدهين شيپ تشيموقع

 .شده بودند ريافتاد كه از پله سراز يشانه بهار چشمش به مهمانان ياز رو يول. سرش را باال آورد بعد

 .و چشمانش از تعجب گرد شده بود.بر جا خشكش زده بود ديديآنچه م از

 :شد رهيا ترس خزده بهار ب رتيبه چشمان ح فرهاد

 شده؟ يچ! بهار

 .شهينم باورم

 .امدن بودند نياز مهمان ها در حال پائ گريمهرداد و چند نفر د. ديد ينم يخاص زيچ. پشت سرش را نگاه كرد فرهاد

 :زد شيصدا باز

 چت شد؟!بهار

 :گفت يزمزمه مانند يبا صدا بهار

 !آرش

 به بهار نگاه كرد جيگ فرهاد

 ه؟يك گهيد نيا آرش؟

 .آرش نباشد ديكه در د ستاديا ينگاهش را از پشت سر فرهاد گرفت و جور يسخت هي بهار
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 ه؟يآرش ك دميپرس بهار

 ديجو يانگشتش را به دهان برده بود و م بهار

 .شد داشياز كجاش پ گهيد نيا يلعنت

 كالفه به بهار كه حودش را پشت او جمع كرده بود نگاه كرد و گفت فرهاد

 نه؟ اي يگيم

 گفت ديجو يكه لبش را م يبه فرهاد انداخت و در حال ينگاه مين بهار

 .سابقم همسر

 بهار باز هم همان جمله معروفش را به زبان آورد. فرهاد هم حاال گرد شده بود چشمان

 چكار كنم فرهاد؟ حاال

 :و گفت ديكش شيبه موها يدست فرهاد

 .ميبهونه جور كنم بر هي يخوا يم

 .شهيبدتر م نجورينه ا نه

شانه فرهاد  ياز رو يبهار سرك. حاال كدوما هستن. بدتر تره يليخ ميزنيبا هم حرف م ميكه منو تو دار ينجوريهر حال االن ا به

 و گفت ديكش

 .تنشه يكت و شلوار قهوه ا نيآمد پائ يكه با مهرداد داشت م همون

 خودش را دوباره پنهان كرد و گفت بعد

 .هنگامه هم هست يوا

 رد و گفتك يپوف فرهاد

 ه؟يك گهيد اون

 .گهيفرهاد زنشه د اه

 .مكالمه ان دو را قطع كرد فرنوش
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 شد پس؟ يجان چ بهار

 .هم بكنم ييهنر نما ديخدا حاال با يوا

 از همانجا داد زد مهرداد

 .ميهمه منتظر ما

 گفت يرو به بهار با لحن مصم فرهاد

 ؟يكن يم ميكه خودتو قا يكرد يگناه مگه

 .فقط سر تكان داد بهار

 .هم نداشته باش يترس پس

 .شديم دهيبهت و تعجب در چشمان او هم د. آرش قرار گرفته بود ديكنار رفت و بهار به طور كامل در د فرهاد

 .به آرش انداخت يرا جمع كرد و با سر سالم كوتاه شياش را صاف كرد و بهار دست و پا نهيس فرهاد

 .نكرد ييبهار به او اعتنا. در دستش بود يو دست دختر دو سه ساله ا ستادهيدر كنار آرش ا. بود هنگامه هم به بهار افتاده چشم

 :او زد و گفت يآرش به بهار شده بود به بازو رهيخ يكه متوجه نگاه ها مهرداد

 ش؟يخورد بابا

 يم يركيز ريكه ز يمهرداد در حال. نديبب كيشد دوباره او را از نزد يباورش نم. حرف نگاهش را از بهار گرفت نيبا ا آرش

 :گفت ديخند

 .انگار برق سه فاز منو گرفت دمشيمنم اول كه د يدار حق

 :اش را صاف كرد و گفت نهيس آرش

 برادر خانمته يگفت ستادهيكه كنارش ا ييآقا آون

 چطور؟. بله

 باهاش داره؟ ينسبت چه

 :باز هم با خنده گفت مهرداد
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 ؟يبا هنگامه خانم هماهنگ كرد ؟يفراش دار ديقصد تجد هيچ

 .فرهاد همسر بهار است كرديتصور م. رديتوانست نگاهش را از بهار بگ يآرش نم.ديمزه خودش خند يب يشوخ نيباز به ا و

 .حتما زن و شوهرن سادنيوا كيتو ج كيج نايكه ا يطور نيا

 .به جانش چنگ زد يقيحسرت عم و

 شده بود رهيبا حرص به بهار خ هنگامه

 .شانس منو باش! كنهيچكار م نجايا يغربت نيا

 :به طرف بهار رفت و گفت فرنوش

 .برات آوردم يچقدر تماشاچ نيبب زميعز ايب

 .رفت انويبه آرش انداخت و هنگامه انداخت و با اعتماد به نفس به طرف پ ينگاه مين. زد يلبخند زورك بهار

 .بنوازد يخوبتوانست به  يباز هم م يبود كه كار نكرده بود ول يمدت

 :به جمع انداخت و گفت ينگاه

 داره؟ يشنهاديپ يكس

 .هم سخت نباشه يليمزه پراند تولدت مبارك كه خ پرستو

 :دلش گفت يبه پرستو زد و تو يآرش پوزخند. از جمله هنگامه دنديخند يبعض

 !يخودتو كند گور

 .كرد marching seasonبهار با ظرافت شروع به نواختن آهنگ  يدستها. شد رهيبه بهار خ بعد

 .را باال برد شيابروها آرش

 .كنديم يبخاطر نشان دادن هنرش هر كار ياهنگ متفر است ول نيدانست بهار از ا يم

 .چند سال بهارم نيتو ا ينكرد يفرق چيه

 .سر داد يباز هم آه پر حسرت و

 .ديدرخش يدر نگاه همه م نيشت بود و تحسبهار با مهارت در رفت و برگ يدستها
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سالها زودتر از او نواختن را شروع كرده  نكهيبا ا. بزند انويبهار پ يوقت نتوانسته بود به خوب چيه. خورد يخون خونش را م هنگامه

 .بود

 يفوق العاده ا شرفتيبه پبهار با نصف زمان او توانسته بود  يمتفر است ول انويو گفته بود از پ دهيدر آخر خودش كنار كش يول

 .كند دايدست پ

 .مال او بود خوشحال بود مهيبهار اگر چه نصف و ن نكهيشده بود و ته دل از ا رهيو ذوق زده به نواختن بهار خ نهيدست به س فرهاد

 .هنرمند يكوچولو

 .دست سالن را پر كرده بود يصدا. برد انينواختنش را به پا بهار

 به سمت بهار رفت و آرام گفت گرانيبدون خجالت از د فرهاد

 .دختر يكرد محشر

 .مهرداد آنها را به خود آورد يكه صدا. دياو پاش يبه رو يلبخند گرم بهار

 نيبرامون بزن گهيآهنگ د هي. خواهش كنم شهيخانم م بهار

 .به جمع انداخت ينگاه و

 كه موافقن؟ يهمگ

 به بهار زد و گفت يفرهاد چشمك. از اطراف بلند شد ديتائ يصدا

 ؟يكنيچه م نميبب برو

 .باال برد يرا به آرام شيشد و دست ها رهيمقابلش خ يانويبه پ يلحظه ا. به فرهاد انداخت ينگاه مشتاق بهار

 .اندازد شد نيدر فضا طن love meنرم و دلنواز آهنگ  ياز چند لحظه صدا بعد

 .شد رهيدو بار به چشمان فرهاد خ يكيآهنگ  انينواخت و م يم اقيبا اشت بهار

 .نوازد يم يگريد ياو هم نواخته بود و حاال معلوم بود كه برا يآهنگ را برا نيروز بهار ا كي. رو شده بود ريدلش ز آرش

 :كنار گوش مهرداد گفت آرام

 !تمام شد اسم آهنگ و ازش بپرس يوقت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٦١

 .شد رهيمتعجب به آرش خ مهرداد

 ؟يكرد دايعالقه پ انويپ به

 :خودش به خودش پاسخ داد يبعد با لودگ و

 .وفت استعدادشو نداشتم چيگرچه ه رميبگ ادي انويخواد پ يدلم م ييرو يپر نيچن دنيبا د منم

 .ديخودش خند يباز برا و

 .شود يمهرداد درباره بهار ناراحت م يمعن يب يها يدانست چرا از شوخ ينم آرش

 .ديخودش د يبه نواختن بهار بارها نگاه مشتاق او را رو رهيخ فرهاد

 .بود دهينگاه الهام د يكه مدتها تو يزيچ. داشت يتازگ شيبرا ديديكه ته نگاه بهار م يزيچ

دست سالن  يتا صدا ديطول كش يآهنگ چند لحظه ا افتني انيبا پا نيهم يبرا. بود و همه را به خلسه فرو برده بود ميمال اهنگ

 .كند را پر

 .او را در آغوش گرفت يبلند شد كه فرنوش با خوشحال انوياز پشت پ يبه نرم بهار

 .بود يعال يليخ. زميعز يوا

 را بلند كرد و گفت شيبنا برا خواسته آرش از همان طرف سالن صدا مهرداد

 .بود بهار خانم يآهنگ فوق العاده ا واقعا

 :گفت شديم كيكه به او نزد يدر حال بعد

 .بود اگه اشتباه نكنم ياني يفكر كنم از كارا ميشده بود اديرو ز ياول

 .كرد ديسر تكان داد و تائ بهار

 بود؟ يتونم بپرسم اسم آهنگ دوم چ يم

 :انداخت و گفت كرديكرده بود به او نگاه م بيرا در ج شيبه فرهاد كه دستها ينگاه كوتاه بهار

 .هست love meآهنگ  اسم
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 .دنديلب هاب بهار بنش يرو يكه باعث شد لبخند دياووو گفتن از طرف جوانها به گوش رس يصدا

 :خاراند گفت ياش را م يشانيپ يشيحركت نما كيكه با  يبه آرش انداخت و در حال ينگاه شوخ مهرداد

 .نيسالن اجرا كرد ونياز آقا يكيكدوم  يبرا.....آهنگ و نيتونم بپرسم ا يم خوب

 .دينگاهش را دور تا دور سالن چرخاند و به فرهاد رس بعد

 .بهار را فشرد يفرنوش بازو. فرهاد ناگهان سخت شد نگاه

 .كنهيم يمهرداد شوخ زميعز

 :گفت يشده بود با لحن به ظاهر شوخ رهيبه چشمان مهرداد خ ميكه مستق يفرنوش زد و در حال يبه رو يلبخند بهار

 .آقا مهرداد نيستيكه او مرد شما ن نيباش مطمئن

 .ديچيسالن پ يخنده كه از طرف جوان تر ها با سوت و دست همراه شده بود تو يصدا

 :خودش را نشكند گفت نكهيا يبرا يول. بود واقعا جا خورده بود دهيكه شن ياز جواب مهرداد

 .البته ابن كه واضح بود خوب

 .امديكوتاه ن بهار

 .واضحات بود حيتوض نميا پس

 .ديچيسالن پ يخنده باز هم تو يصدا

 .آرش هم نشسته بود يلبها يرو يحت لبخند

 .يدر افتاد يبا بد كس مهرداد

 نگاهش كند گفت نكهياو زد و بدون ا يكه متوجه نگاه او به بهار شده بود به بازو هنگامه

 بازه؟ شتيچرا حاال ن تو

 حرف جمع شد نيآرش با ا لبخند

 ه؟يچ منظورت

 .يبش زل زد يفهمم با چه حسرت يخرم نم يكنيم فكر
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 دلش گفت يتو يول. نگفت يزيرا برگرداند و چ شيرو آرش

 .رو از دست دادم يدونم چه فرشته ا يم. كردم يمن با بهار زندگ. داره هنگامه حسرتم

 :و بلند گفت ديبهار را كش يفرنوش بازو. ديكش يآه پر درد بعد

 .شام ديبفرمائ ونيآقا خانما

 :و گفت ديكش يبهار را كنار بعد

 .به من گفته زويالهام همه چ...بهارجان

 :ديحرف پر نيا دنيبهار با شن رنگ

 و؟ يزيچ چه

 :لبش را گاز گرفت و گفت فرنوش

 .تو و فرهادو يماجرا

 .اش زد يشانيبه پ يدست بهار

 !ايخدا

الهام همون روز كه من  يول. مامان خودشو خفه كرد تا مثال من نفهمم چارهيب. گمينم يزيچ يمن به كس. جان ناراحت نباش بهار

 .و گفت زيبرام همه چ مارستانيرفتم ب

 گفت ينيفرنوش با لحن غمگ. انداخته بود نيسرش را پائ بهار

 يول. شد شتريمون ب متياومد صم شيفرهاد و اون پ يماجرا نكهيبعد از ا. ميبا هم دوست بود ييو الهام از دوران دانشجو من

 .مارو از هم دور كرد يمدت يبرا شيماريب

 .محرم اصرارش الهام بودم يزمان هي من

 .نيشروع كن تونويالهام ازم قول گرفت تا به شما دوتا كمك كنم زندگ. ديدانست چه بگو ينم بهار

 .زد يلبخند كج بهار

 هم گفت گهيد زيچ هي الهام
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 .شد رهيبه فرنوش خ بهار

 آره؟. يفرهاد و دوست دارتو ...گفت...گفت

 .از خجالت با دو دست صورتش را پوشاند بهار

 ده؟يالهام فهم يعني ايخدا يوا

 .بهار را از صورتش جدا كرد يدستها يبه آرام فرنوش

 !يكشيچرا خجالت م. جان بهار

 .انداخت نياز شرم سرش را پائ بهار

 .كه من با الهام كردم يكار. خجالت نداره يعني

 .انگار هر چه تنفر از ارش و هنگامه داشت دود شد.سالن چرخاند ينگاهش را به دنبال هنگامه تو و

 .نبوده يتو كار تو هم عمد. كنهياحساسمون انتخاب م ميكن يانتخاب نم ما

 و گفت دياش را بوس اوردگونهيبهار را از ان حال و هوا در ب نكهيا يبرا بعد

 .تونه خودشو عوض كنه ينم گهياخالقشه د. مهردادم ناراحت نباش يحرفا از

 .ستميناراحت ن نه

 :زد گفت يكه به بهار چشمك م ياو را گرفت و در حال يبازو فرنوش

 !يزن داداش مخف ميبر

 :نظر داشت به طرفشان رفت و به فرونش گفت ريزد كه فرهاد كه آنها را ز يلبخند ناخودآگاه بهار

 ن؟يكرد يپچ پچ م نيداشت يچ

 :چانه اش را باال گرفت و گفت فرنوش

 .بود زنونه

 :به بهار گفت يبا بدجنس بعد

 .يزد يك ياون آهنگ و برا ينگفت يراست
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 .كرد يو بعد هر دو با خنده از فرهاد دور شدند كه داشت آنها را با تعجب نگاه م ديفرنوش كوب يبه بازو بهار

 .با مهرداد داره ياو آقا كه با مهرداد بود چه نسبت يراست

داره  يدختر ملوس هي يول. قابل تحمله ستيزنشم بد ن. شدن كيبا هم شر يپروژه كار هيهست بخاطر  يدو سال يكي. ستين ليفام

 .كه نگو

 بعد با خودش گفت. توانست به آرش بدهد يكه او نم يزيهمان چ. ديبا حسرت اه كش بهار

اگه آرشم مثل فرهاد با من رفتار كرده بود خودم  ديشا. نكرد يپشت شو خال وقت چيكه شوهرش ه نهيمن و الهام در ا تفاوت

 .گرفتم يبراش زن م

 .انداخت رونيآرش منو ب يول. ديشا

 .فرهاد او را از افكارش خارج كرد يصدا

 گفت يفرنوش با خوشحال. دميبرات غذا كش ايب

با  نيبشن يكنم دو نفر دايپ ييجا هيصبر كن . ستيراحت ن يشما كه باكس ريغ. حواست به بهار باشه يداداش خوب شد اومد يوا

 .نيراحت شام بخور اليخ

 .نياونجا راحت تر. هم هست يو صندل زيتو بالكن م نيايب اصال

 .به بهار زد يكرد و در حال رفتن چشمك تشانيبه آنها بدهد به طرف تراس هدا ياجازه ا نكهيبدون ا بعد

 :شت و گفتبهار گذا يظرف غذا را جول فرهاد

 .شده امشب يجور هيفرنوش  نيا

 كرد گفت يكه به بشقابش نگاه م يدر حال بهار

 .من جوجه دوس ندارم يدون يتو هنوز نم فرهاد

 :شد رهيبا تعجب به بهار خ فرهاد

 از كجا بدونم؟ من

 نگاهش را بشقابش گرفت و گفت بهار
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 .يبدون دياز كجا با يگيم راس

 بشقابش را برداشت و گفت بعد

 .رو عوض كنم نايبرم ا من

 كرد و گفت يظرف خودش خال يبشقاب بهار را گرفت و جوجه ها را تو فرهاد

 .برات ارميب يچ. رم يمن م نيبش

 .فسنجون

 گه؟يد

 .ادهيز نميشبه هم. بابا نيهم

 :باال انداخت و گفت ييابرو فرهاد

 .نيآفر

 .ظرف ساالد برگشت كيبهار و  يبا بشقاب غذا قهيبه طرف سالن رفت و بعد از چند دق بعد

 .نداره يكم و كسر نيبب. بفرما

 .دستت درد نكنه نه

 گذاشت گفت يدهانش م يرا تو يتونيكه دانه ز يدر خال فرهاد

 .يزن يبرامون م گهيآهنگ د هياز شام  بعد

 :قاشقش را كنار بشقابش گذاشت و گفت بهار

 .ازم خواهش كنه يداره ك يبستگ

 .نشست نهيداد و دست به س هياش تك يبه صندل فرهاد

 .كن من فرض

 ستون كرد و گفت زيم يرا رو شيهم دست ها بهار

 .چرا كه نه ياگه تو بخوا خوب
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 زد و گفت يلبخند فرهاد

 .ميبخور بر پس

 :رهاد گفتقاشقش را برداشت و به ف بهار

 !فرهاد

 :ناخودآگاه پاسخ داد فرهاد

 جانم؟

 .حرف ممكن را زده نيتر يكرد انگار كه عاد يفرهاد فقط به بهار نگاه م. باشد يكرد عاد يسع. ختير نيبهار پائ دل

 .ندارم يليآخه دل. تونم خونه شما بمونم ينم نياز ا شتريب من

 .بشقاب ول كرد يقاشقش را تو فرهاد

 ؟يچ يعني

 .كرد يباز شيبا غذا بهار

 .برم ديبا

 !بهار

 گن؟يم يآخه مردم چ فرهاد

 ؟يك يعني مردم

 .التيفام نيهم

 با دستمال دور دهانش را پاك كرد و گفت فرهاد

 ؟يكنيم يفهن تو با ما زندگ ياونا چه مربوط تازه از كجا م به

 باال انداخت و گفت يشانه ا بهار

 ؟يداداشام چ يچياونا ه حاال

 فرنوش برگشته؟ يبهشون گفت مگه
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 .هنوز نه

 .فعال نگو خوب

 .تونم ينم من

 :و گفت ديكش شيموها يتو يكالفه دست فرهاد

 .اتفاق امشب ربط داره به

 .ديلب گز بهار

 .اصال...نه

 .كنميخواهش م. خونه به حضور تو دل خوش كردن بهار نيهمه آدم تو ا نيا ؟يو بر يول كن يجور نيهم يخوا يم ؟يچ پس

 .دست دراز كرد و دست بهار را گرفت فرهاد

 ...تازه مهم تر از همه...طور نيالهام هم. عوض شده يمامان و بابا به كل هيروح

 .داديبه فرهاد گوش م اقيبا اشت بهار

 ؟يتر از همه چ مهم

 به دست بهار زد و گفت يبوسه ا فرهاد

 .كنم دايمثل تو پ يتونم سنگ صبور مهربون ياز كجا م من

 .بود يدل بهار عروس يتو

 .باشم ششيخواد من پ يدلش م. خواد من بمونم يدلش م فرهاد

 .كرد يدورتر از آنها نگاه م يا شهيصحنه ها را از پشت ش نيتمام ا آرش

 .طرف هالكشه يول شهيبهار بچه دار نم نكهيبا ا. نيتو سرت آرش بب خاك

 .بود تا توانسته بود بهار را فراموش كند دهيكش يدانست آرش چه زجر ينم يكس. افتاد كه با بهار گذرانده بود ييسالها ادي بعد

 .خودش حسرت نخرد يبرا نياز ا شترياز آنجا دور شد تا ب نيسرخورده و غمگ. هم حسرت بود كه مهمان دلش شده بود باز

 .و بهار با هم وارد سالن شدند فرهاد
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 نرفته؟ ادتيكه  قولت

 ؟يقول چه

 ؟يبزن گهيآهنگ د هيبود بعد از شام  قرار

 .سر قولم هستم چشم

 .كردتا با بهار هم كالم شود دايكاوه فرصت پ. ها كه شام خورده بودند دوباره دور بهار جمع شدند بچه

 .بود يگم كارتون عال يم كيتبر واقعا

 .كنميم خواهش

 .ديكن يمارو مهمون م گهيآهنگ د هي

 .من قبال سفارش دادم. ديوسط حرف كاوه پر فرهاد

 آمد كهيت مهران

 !زرنگ تراش معلومن بله

 :رو به كاوه گفت بهار

 .نيآهنگ مارو مهمون كن هيشمام  نكهيبه شرط ا كنميم قبول

 :گفت يبا خوشحال كاوه

و  يقيهم با موس او ديرا انتخاب كرد تا به بهار بگو ياني ياز آهنگها يكي. رفت انويبه طرف پ يگريحرف د چيحتما و بدون ه چشم

 .آهنگسازان بزرگ آشناست

 .مورد عالقه بهار بود يآهنگ از آهنگ ها نيا. فضا را پر كرد one man's dreamآهنگ  يصدا

 .كف زد شيبرا هيان به همراه بق انيكاوه گوش داد و بعد از پا يدقت به اجرا با

 :گفت شديم كيبه كاوه كه داشت به آنها نزد بهار

 بود؟ يچ اتونيرو حاال

 وسط ديپر مهران
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 ه؟يچ ايرو نيا انيجر

 و گفت ديخند بهار

 .مرد كي يايرو. آهنگه اسم

 :و گفت ديبه چانه اش كش يدست مهران

 .عجب

 :با سرعت گفت ديرا مناسب د تيكه موقع كاوه

 .ميبه هم كمك كن يقيموس نهيدر زم ميبتون ديشا. تونم شماره تون و داشته باشم يخانم جسارته م بهار

 .بود با برد كاوه يبله بهار مساو. به بهار دوخته شد هيحرف چشمان بق نيگفتن ا با

 نا خودآگاه گفت ماين

 .ايدب

 :پاسخ داد يبا خونسرد يول بهار

 .شميمن خوشحال م نيبه فرنوش اطالع بد ديتون يم ديوقت خواست هر

 .به راه افتاد انويبه طرف پ بعد

بار با نواختن سونات  نينشست و ا انويبهار باز هم پشت پ. در مقابل فرهاد كه اخم كرده بود خنده شان را جمع كردند پسرها

 .خودش كرد رهيمهتاب بتهون چشم ها را خ

 .كه لباسش را گذاشته بود رفت يبهار به طرف اتاق. كردنديبود و مهمان ها كم كم خانه را ترك م انيرو به پا يمهمان

 :كه در باز شد و آرش وارد شد ديپوش يرا م شيمانتو داشت

 

 !بهار سالم

 سالم كرد يبه آرام بهار

 .سالم
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 .كرد يفقط بهار را نگاه م آرش

 .برات تنگ شده بود دلم

 گفت تينگاهش را باال اورد و با جد بهار

 .ميندار يما مدتهاست با هم نسبت يفراموش كرد نكهيا مث

 .ا نگاهش را برداردتوانست از ان چشمه ينم آرش

 .وقت فراموشت نكردم چيه

 :پوزخند زد بهار

 !يكن يم يراحت بلبل زبون نقدريهنگامه كجاست كه ا! يديكش زحمت

 .رهيگ يمن نم يتو رو برا يده تا هنگامه جا يدون ينكن بهار خودتم م تياذ

 .ستيحرف زدن ن نجوريما دو تا اصال مناسب ا طياالن شرا آرش

 زد و گفت يپوزخند پر حرص آرش

 .آم يبه چشمت نم گهيمثل اون من د يبا شوهر يگيراس م. دميد شوهرتو

 .شد رهيبا وحشت به آرش خ بهار

 .گهيچرا داره چرت م نيا. باشه دهيفهم يكس نكنه

 .برم ديبا گهيد من

 .نمتيبب شتريبذار ب كنميخواهش م بهار

 .يهنوز بچه ا. برات متاسفم يليخ آرش

 

 ....كهينه اون مرت يذره جربزه داشتم تو االن مال خودم بود هياگه . شعورم ياحمق ب هياصال . من هستم يتو بگ يهر چ آره

 :حرف آرش را قطع كرد و با خشم گفت بهار

 

 .فرهاد درست صحبت كن درباره
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 ؟يدوسش دار يليخ هيچ

 .خواست يلجش گرفته بود آرش از جان او چه م بهار

 ؟يدار يمشكل. اصال عاشقشم. با تمام وجود آره

 ديكه بهار خودش را عقب كش رديبه چشمان شرشر بار بهار نگاه كرد دست جلو برد تا دست او را در دست بگ رهيخ آرش

 ؟يكن يم يهست چه غلط معلوم

 كنم؟يخواهش م بهار

 فرهاد از پشت سر بهار هر دو را از جا پراند يصدا

 اومده؟ شيپ يمشكل

 :فرهاد گفت دنيآرش برگشت و با د.به فرهاد انداخت ينگاه ملتمسانه ا بهار

 .ميبا هم داشت ينسبت هيقبال  ينا سالمت يكن ينم يبهار من و به شوهرت معرف. نجاستيا يك نيبب به

 .رنگ به چهره نداشت تيبا چند گام خودش را به بهار رساند كه از شدت عصابن فرهاد

 

 :چسباند گفت يكه او را به خودش م يدستش را دور شانه بهار حلقه كرد و در حال فرهاد

 درست گفتم؟. فرشته رو رها كرده و رفته دنبال كارش هيكه  ياقتيل يهمون آدم ب. نيشد يمعرف قبال

 

 گفت يمهربان يليبهت زده به فرهاد چشم دوخته بود كه فرهاد با لحن خ آرش

 .زميعز ميبر

 .برد ياهش به طرف سالن اصلاو را همر و

 بهار نگاهش كرد و گفت. شانه بهار برداشت يفرهاد دستش را از رو. از اتاق خارج شدند يوقت

 .بش بگم يدونستم چ يواقعا نم. ممنون

 

 م؟يما زن و شوهر يبش گفت تو
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 .دهيدونم از كجا فهم يبه خدا من نم نه

 .پرونده زيچ هي دهينفهم ميشاد

 !كردم راستشو نگفتم؟ برات بد نشه يبد يكار

 :به بهار انداخت و گفت ينگاه شوخ فرهاد

 .اقتيل يكم حرص بخوره آدم ب هيبذار  اتفاقا

 كنند يشانه به شانه بهار به طرف فرنوش رفتند تا از او خداحافظ و

 

 .شدند كيكه فرهاد و بهار به او نزد كرديبود و مهمانانش را بدرقه م ستادهيكنار در ا فرنوش

 .شميبه خدا خوشحال م. من شيپ ايب شتريب. يلطف كرد يليجان خ بهار

 و گفت ديگونه فرنوش را بوس بهار

 .نطوريمنم هم زميعز حتما

 بهار كنار گوشش گفت دنيبه بهانه بوس فرنوش

 .خان داداش ما رو هم داشته باش نيا يهوا

 فرهاد به بهار گفت. تكان داد و لبخند زد يسر بهار

 .انيخودشون تنها م اي انيبپرسم با ما م نايمن از مامان ا يكن يلحظه صبر م چند

 .شميمنتظرت م رونيمن ب باشه

 .جمع پسرها او را با نگاه دنبال كردند. و از در خارج شد ديفرنوش را بوس گريبار د بهار

 :گفت ماين

 .سه روز آف آره؟ و پوزخند زد اليهمه موبا حاال

 انداخت و گفتباال  يشانه ا مهران

 .نداره يپس بازنده هم معن ميندار يبرنده ا چون
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 :گفت كاوه

 .نشون دادم شماها كه همه از دم بوق يعكس العنل هيخودم  بازم

 .زدن تو دكون مارو تخته كرد انويپ نيبه كاوه انداخت و گفت ا ينگاه مهران

 زد و گفت يپوزخند امكيس

 .خود خنگت بود شنهاديپ نكهيا مثل

 .شهيفضا عوض م زنهيآهنگ م هي رهياس گفتم كاوه م نكارهيدونستم طرف ا يمن چه م بابا

كه دست دخترش در دستش بود از در خارج شد بهار با حسرت به او زل  يبود كه هنگامه درحال ستادهيمنتظر فرهاد ا رونيب بهار

 .زده بود

 .نكرد ييبهار به او اعتنا يول. م از در خارج شدبه بهار نكرد و از كنار او گذشت پشت سرش آرش ه يياعتنا هنگامه

 :و گفت ستاديآرش مقابل بهار ا يول

 .سر به مامان بزن هي ايب يروز وقت داشت هي اگه

 .نگاه پر سوالش را باال آورد بهار

 :دوخت كه بهار گفت نيرا به زم نشينگاه غمگ آرش

 شده؟ يچ

 .هيجد يليبار خ نيا يول. هاش هيهمون مشكل ر ستين يخاص يزيچ

 .بهار وحشت زده شد چشمان

 ...يعني

 .تنها سر تكان داد آرش

 .ارهيزنه كه خون باال م يسرفه م نقدريا يها گاه يتازگ

 .نكشد غيدهانش گرفت تا ناگهان ج يدستش را جلو بهار

 !شهينم باورم
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 .باال انداخت يشانه ا آرش

 .افتاد ياتفاق م نيزود ا اي ريد

 .آرش را صدا كرد هنگامه

 .كالفه شده يخواب يمعلوم بود كه از ب ديمال ينگاهش را به هنگامه دوخت دختر آرش با دستان كوچش چشمانش را م بهار

 !يدار يناز دختر

 :پوزخند زد آرش

 .پسر باشه ديچون بچه من با. كنه ينم يفرق يخانواده ساالر يبرا يول آره

 .پسر باشه يبعد ديشا يبچه دار هيتو فقط ! يزن يم هيچه حرف نيا آرش

 !ستين نه

 ست؟ين

 !هنگامه چهار ماهه حامله اس باز دختره نه

 به دختر آرش انداخت و گفت ينگاه بهار

 .دختر مثل تو داشته باشم هي ينصف عمرم و بدم ول حاضرم

 و گفت ديكش يآه آرش

 .هست كه خودشون دارن ييزايدارن بهتر از چ گرانيكه د يزيكنن چ يرسم آدماس كه فكر م نيا

 .شود كيخواست به بهار نزد يدلش نم چيه. بار با حرص آرش را صدا كرد نيا هنگامه

 :گفت يبا لحن پر حسرت آرش

 .يكرد دايبهتر از من پ يكيكه  خوشحالم

 .افتاده دور شد يبا شانه ها و

 .زد شياز پشت سر صدا فرهاد

 م؟يبر بهار
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 .و آرش فراموش شد ديكش يفرهاد نفس دنيبا د. برگشت بهار

 :او شد يكه فرهاد متوجه ناراحت. كرد يبهار متفكر نشسته بود به بانو فكر م نيماش يتو

 !بهار

 :به فرهاد نگاه كرد نيو روشن ماش كيتار يبرگشت و تو بهار

 بله؟

 شده؟ يزيچ

 !نه

 زد؟ يحرف آرش

 .بهار به آرش فكر كند خواست كه يشد انگار ته دلش نم يدلش جور يفرهاد تو. سكوت كرد بهار

 گفت؟ يچ خوب

 !ستيحالش خوب ن بانو

 بانو؟

 .نمشيگفت برم بب. مادرش بله

 :به بهار انداخت ينگاه ميبرگشت و متعجب ن فرهاد

 ؟يبر يخوا يم

 .باال انداخت يانگشتش را به دهان برد و شانه ا بهار

 !دونم ينم

 :كرد و گفت ياخم فرهاد

 !نميب ينم يكه لزوم من

 .زدن انويپ نيهم شيكي. االن بلدم بخاطر بانوه يمن هر چ يكرد ول يبزرگ يفرهاد درسته بانو در حق من بد نه

 .تكان داد يتنها سر فرهاد
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خواست بهار خودش با او حرف  يدلش م. خودش را گرفت يجلو يبهار و آرش را بداند ول ييخواست علت جدا يدلش م يليخ

 .ذاشتگ يم انيزد و موضوع را در م يم

 :رفت كه بهار او را صدا كرد يفرهاد داشت متفكر به طرف اتاقش م. را پارك كرد و بهار و فرهاد وارد خانه شدند نيماش فرهاد

 !فرهاد

 .برگشت فرهاد

 فشرد گفت يدستش م يكه آن را تو يو در خال ديشالش را از سرش كش بهار

 .ترسم دوباره برق بره يم....ياون طرف بخواب يايب شهيم

 رفت گفت يكه به طرف اتاقش م ياو شده بود گرفت و در حال رهيفرهاد كه خ ينگاهش را از چشمها بهار

 .يهر جور راحت. ندارم ياصرار البته

انگار هر دو فراموش . داد يم شانياو با بهار داشت كار دست هر دو شتريب متيصم. فرهاد مانده بود چه بكند. از پله باال رفت و

 .مانده است يتنها سه ماه باق تشانيكرده بودند كه از محرم

 اگه بره؟ ؟يچ بعدش

 .زد شيبه موها يچنگ فرهاد

 .انداخت و وارد اتاقش شد يبه پله شرق ينگران يفرهاد نگاه. شده ريد گهياالنم د نيهم

چراغ خوابش را روشن كرد و بعد از خاموش كردن چراغ . ديلباسش را عوض كرد و تاپ شلوارك مخصوص خوابش را پوش بهار

 .تختش نشست ياتاقش رو

 يساعت گذشته بود ول مين. كرد بخوابد يو سع ديتختش خز يآرام تو. لبخند را به لب بهار آورد يبسته شدن در اتاق كنار يصدا

 .آمد يخواب به چشم بهار نم

كه امكان داشت در را  ييتا جا. كرد يدر را قفل نم گريمدتها بود كه د. ق رفتدو اتا نيآمد و به طرف درب رونياز تخت ب آرام

 .آرام باز كرد

 .نور مهتاب كف اتاق را خط انداخته بودند يها كهيپرده ها بار يفرو رفته بود و از ال يكيتار يتو اتاق
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 .متوجه باز شدن در شد خودش را به خواب زد يوقت يول. بود داريهم هنوز ب فرهاد

 .ديبه فرهاد خواب يو با فاصله كوتاه ديخز رشيز يرا باال گرفت و به نرم يآرام رو تخت بهار

 :كه فرهاد باالخره چشماشن را باز كرد و گفت. رخ فرهاد بود ميبه ن نگاهش

 ؟يكنيچكار م نجايا

 و گفت ديبعد لبش را گز. رهياالن برق م كنميفكر م همش

 .خوابم يطرف تخت م نيهم. شم يمزاحمت نم من

 و گفت ديبه پهلو چرخ فرهاد

 ؟يگفته تو مزاحم يك حاال

 .داد صياز چشمان بهار تشخ يكيهمان تار يرا تو يبرق خوش فرهاد

 .دست دراز كرد و آرام او را در آغوش گرفت بعد

 .از مادرس دور بوده خودش را در آغوش فرهاد پنهان كرد يمدت يكه برا يمثل كودك بهار

 بهار زد و گفت يبه موها يبوسه ا فرهاد

 .شتميمنم پ. اگه برقم بره. بخواب راحت

 .فرهاد فشرد نهيسرش را به س بهار

 .ارنيب انويپ هيخوام بگم برات  يم فردا

 كودكانه گفت يسرش را باال گرفت و با ذوق بهار

 ؟يگيم راس

 .تا منم بتونم بخوابم يو زود بخواب يباش يتو دختر خوب يبه شرط. اهوم

 با همان ذوق گفت بهار

 فرهاد يمرس

 .را بست شيفرهاد گذاشت و چشمها نهيس يو دوباره سرش را رو ديگونه فرهاد را بوس و



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧٩

 .فشرد به الهام فكر كرد تا خوابش برد يكه بهار را در آغوش م يفرهاد در حال و

 

رفت و كم كم بودنشان  يمختلف به اتاق فرهاد م يبهار شب ها به بهانه ها. در آمد يگريان شب رابطه فرهاد و بهار به شكل د از

 .هر شبه شد يكار شانيدر كنار هم برا

 .شده بود ميفرهاد به دو شق شب و روز تقس يانگار كه زندگ بيترت نيا با

كه با حرفها  برد يگذراند و شبها خسته و سردرگم به دامان بهار پناه م يشدن قلب م دايپ ديكنار الهام با ام مارستانيرا در ب روزها

 .داديبه او م يجان دوباره ا شيها يدواريو ام

خان كه  روسيس اياو  يبرا شيكار يبهار در اوقات ب. بهار داده بود يبرا انويپ كيهمانطور كه قول داده بود سفارش  فرهاد

 .نواخت يبود م شيكارها يشنونده دائم

 .بانو برود دنيگرفت به د ميرفتن با خودش تصم منوال گذشت كه بهار بعد از روزها كلنجار نيهفته به ا دو

 .تفاوت باشد يب نديبب كيمزمنش كه باعث شده بود بارها زجر او را از نزد يماريتوانست نسبت به او و ب ينم كرديكار م هر

 .را به عهده خود بهار گذاشت ميگذاشت و او هم تصم انيرا با فرهاد در م نظرش

 .بانو برود دنيهم مصمم شد كه به د بهار

 يكه برا يزمان شيزمان شده بود ان هم پرتش كرده بود شش هفت سال پ نيانگار سوار ماش ستاديكه ا يدر خانه ساالر پشت

 .خانه بگذارد نيخواست همراه آرش پا به ا يبار م نياول

 .و زنگ را فشرد ديكش يقيعم نفس

 .به طرف ساختمان رفت يجاده سنگ يشد و از رو نشيبهار سوار ماش. شروع به باز شدن كرد يآرام يبا صدا در

 .بود ستادهيدر منتظرش ا يجلو آرش

 يايب كردمينم فكر

 حال بانو چطوره؟. يوقت نشناخت چيمنو ه معلومه

 !نكرده يفرق
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 .بودند ستادهيهر دو منتظرش ا ترايوارد شد نرگس و م يوقت. كرد ياو را تا در ساختمان همراه بعد

 .كرده بود يزندگ مانهيچهار سال را با آنها صم. به طرفشان رفت يانها با خوشحال دنيبا د بهار

 و گفت ديكرد بهار گونه چروك خورده اش را بوس يم هيخانم داشت گر نرگس

 !يكنيم هيگر يخانم شما كه باز دار نرگس

 گرفت گفت ياش اشكش را م يكه با پر روسر ينرگس در حال ديرا هم بوس ترايگونه م و

 .انيآرش خان گفتن به شما از حال خانم خبر دادن من قسم خوردم كه بهار خانم م يخدا وقت به

 :نگاه كرد و گفت ترايحرفش به م ديتائ يبرا و

 .ترايم نگفتم

 .جواب نرگس سر تكان داد ديدر تائ ترايم

 به طرف آنها آمد و گفت آرش

 .اريبرا خانم ب يزيچ هي ترايم

 گفت ترايرو به م يول بهار

 .بانو شيخوام برم پ يم زيعز نه

 :ديرو به آرش پرس و

 سابقشون؟ اتاق

 :تكان داد و گفت يسر آرش

 .شهيجابجا نم يزيخونه چ نيا يرفته تو ادتي

 .بهار باز كرد يبه در زد و در را برا يآرش ضربه آرام.بدون توجه به حرف آرش به طرف اتاق بانو به راه افتاد بهار

 .وارد اتاق شد يبا سست بهار

 .از پوست پوشانده بودند يا هيرا با ال شيمانده بود كه رو يباق يدلش فشرده شد از ان زن مقتدر تنها اسكلت ديديآنچه م از

 !اومده يك نيبب! مامان
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 .كنار آن نشست يصندل يبه طرف تخت رفت و رو بهار

 .به آرش انداخت و با حركت دست به او فهماند كه آنها را تنها بگذارد يبعد نگاه. بانو باز شد و به چهره بهار لبخند زد چشمان

 :دلش گفت يبهار تو. كرد و از اتاق خارج شد بشيج يرا تو شيدست ها آرش

 .كنهيم ييحالش هنوز فرمانروا نيا با

 .نمتيب يهرگز نم گهيد كردميم فكر

 .بانو را گرفتبهار دست .كلفت شده بود يبانو خش دار و به طرز وحشتناك يصدا

 !يگفت كه ازدواج كرد آرش

 .را بداند بگذار فكر كنند او خوشبخت است قتيداشت كه بانو حق يتيتنها لبخند زد چه اهم بهار

 دست بهار را فشرد و گفت بانو

 .خواست دختر داشته باشم يدلم م شهيهم من

 .كرد يكرد صحبت م يكه خس خس م ييمقطع و با نفسها بانو

 .كردم تيخواست دخترم باشه تو رو ترب يهمون جور كه دلم م. دخترم يشد يتو آمد يوقت

 :گفت يآرام يبا صدا بهار

 .شما رو اندازه مامانم دوست داشتم منم

 باز هم دست بهار را گرفت و گفت بانو

به اندازه  ديمن زجر از دست دادن تو شا يبرا. بود يتك م ديعروس بانو با. يتك بود ليفام يتو. دختر نداشته ام يشده بود تو

 .كمتر هم نبود يتو نبود ول

 .ديبه سرفه افتاد كه بهار دستپاچه شد و خواست بلند شود كه بانو دستش را كش بانو

 .نيبش. ستين يزيچ

 .برگشت شيسر جا بهار

 .گفت شوهرت دكتره يآرش م كهيجور نيا
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 .تنها سر تكان داد بهار

 زد و گفت يلبخند اسوده ا بانو

 .نمتيبب گهيبار د كيبود كه  نيتنها آرزوم قبل از مرگ ا. از بابت تو راحت شد الميكه خ خوشحالم

 .كه بانو نگذاشت ديبگو يزيدهان باز كرد كه چ بهار

رو با  نيكه قوان يباش يكس نيخودت اول ديو بزرگ به حرفت گوش بدن با كيكوچ ياگه بخوا. سخته بهار يليخانواده خ كي اداره

 .كنهيدنبال م تيجد

 دست بهار را رها كرد و گفت بانو

 .تونم حرف بزنم ينم نياز ا شتريبرو خسته ام ب گهيد

از گوشه چشمش سر  يلبان بانو نشست و قطره اشك يرو يلبخند. بهار كه اتاق را ترك كرد. ديبانو را بوس يشانيبلند شد و پ بهار

 .خورد

 .او از جا بلند شد دنيدبا . منتظر بهار بود رونيب آرش

 !برات شربت آوردم خنكه. نيبش ايب

 .نداشت يآن خانه كار يتو گريد. ننشست بهار

 .بودم امدهين يمهمون يبرا. ممنون

 .از در خارج شد ديبهار گونه شان را بوس. بودند ستادهيدوباره كنار در ا ترايو م نرگس

 :دنبالش رفت و گفت آرش

 !يخورد يشربت م هي

 برگشت و گفت بهار

 خداحافظ. از طرف من ببوس دخترتو

 .و داخل ساختمان برگشت ديكش شيموها يكالفه تو يبعد دست. بهار از در خارج شد نيتا ماش ستاديآنقدر ا آرش

 .از گذشته اش از ذهنش پاك شد يقسمت ياز آن دروازه خارج شد انگار به طور ناگهان يوقت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٨٣

 .كرد شيرها شهيهم يند سال براچ نيا يو بانو و تمام غصه ها  آرش

 .بود مارستانيب يتو شهيساعت او هم نيفرهاد تعجب كرد ا نيماش دنيبا د. خانه كه بازگشت به

 .به شور افتاد و دوان دوان وارد ساختمان شد دلش

 .دنديكش يسوزناك م ياه ها انيدرم كينشسته بودند و  يرائيپذ يخان گرفته و مغموم تو روسيخانم و س نينسر

 .بشنود بشنود ديرا كه نبا يزيبزند و چ يحرف ديترس يبپرسد م يزيكرد چ يجرات نم بهار

 .شد رياشكش سراز. بهار دنيخانم با د نينسر

 .شد يم نيپرسش باال و پائ كيذهنش مدام  يفقط تو. زبانش بند آمده بود و كلمات را گم كرده بود. ختيبهار فرو ر دل

 ....الهام نكنه

 .كرد پرسشش را كامل كند يهم جرات نمذهنش  يتو و

 :خانم با انگشت اشكش را گرفت و گفت نينسر

 .ستيخوش ن چيبهار حال فرهاد ه يشد اومد خوب

 را كنار گذاشت و گفت ديباالخره ترد بهار

 افتاده؟ يالهام اتفاق يبرا

 :سر تكان داد و گفت نيغمگ يخانم با آه نينسر

 .گهيبرو خودش بت م. داغونه يليخ ششيپ برو

 .تخت مچاله شده بود يبود و رو دهيفرهاد پرده ها را كش.در زد و در را باز كرد.لرزان به سمت اتاق فرهاد رفت ييبا گامها بهار

 .زد شيآرام صدا بهار

 !فرهاد

 .خوام تنها باشم يم بهار

 و گفت ديلب گز بهار

 .شهيدرست م ياونوقت همه چ يحرص بخور ينيبش ؟يچكار كن كه
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 .حوصله ندارم بهار

 گشت گفت يكه به طرفش بر م يو در حال ديحركت پرده ها را كش كيبدون توجه به حرف او به طرف پنجره رفت و با  بهار

 .كنن يم يزندان يكيكشن و خودشون و تو تار يفورا پرده ها رو م اديم شيپ يخانواده شما تا مشكل هيدونم چه سر ينم من

 .نگفت يزيدستش را مقابل چشمانش گذاشت و چ فرهاد

 .را لمس كرد شيتخت كنار فرهاد نشست و بازو يرو بهار

 .يبه خدا مردم از نگران. شده يچ يبگ يخوا ينم فرهاد

 :دستش را از مقابل چشمانش برداشت و گفت فرهاد

 .شده بود دايقلب پ هي صبح

 .شد زيخ مين بهار

 پس؟ يناراحت يزيخوبه واسه چ يليكه خ نيا يوا

 .آشفته بود شيموها. بلند شد و نشست فرهاد

واقعا خوشحال  يخوشحال بشه ول يكياز مرگ  ينجوريآدم ا ستيدرست ن. بود يصبح آوردن مشكوك به مرگ مغز يتصادف هي

 .شدم

 .انداخت نيسرش را پائ بعد

 .او شد ين موهابرداشت و مشغول مرتب كرد زيم يدست دراز كرد و شانه فرهاد را از رو بهار

 خوب؟

 .كنم شونيتا برم راض انيبودم خانواده اش ب منتظر

 و گفت ديكش يآه بعد

 .كه نكردم ييها يپرداز ايرو چه

 :و نگاهش كرد ديفرهاد كش يدست از شانه كردن موها بهار

 ندادن؟ تيرضا
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 :با غصه سر تكان داد و گفت فرهاد

 .بودن فوت كرد دهيخانواده اش نرس هنوز

 .افتاد نيبهار شل شد و پائ دست

 .ستين يديام گهيد

 گفت يفرهاد گذاشت و با مهربان يبازو يبهار دوباره دست رو. ديتخت دراز كش يدوباره رو و

 ؟يديتو ناام نقدريچرا ا. دست خداست. ستيدست ما ن زايچ نيا فرهاد

 :پوزخند زد فرهاد

 ؟يپس ك. بشه دايالهام پ يقلب برا هي. كنم يكه شب روز دارم التماسش م يدون يتو نم. ديام

 فرهاد را فشرد و گفت يبازو بهار

 .ستياش به من و تو مربوط ن هيبق گهيد. ياز دست ند دوتوياته كه ام فهيوظ تو

 :زل زد و گفت شيچشمها يو تو ديكنار فرهاد دراز كش يبه آرام بعد

 .از رحمتشه يديگناه ناام نيخودش گفته باالتر خدا

 :راز كرد و گونه بهار را نوازش كرددست د فرهاد

 ؟يداشته باش ديام نقدريا يتون يم يچطور تو

 :لبخند زد و گفت بهار

 !نشونه خوبه هي نيبرعكس تو به نظرم ا من

 :با تعجب بهار را نگاه كرد فرهاد

 نشونه خوبه؟ نيا يكجا

 .به وقتش يصبر كن ديبا يول. دهيصداتو شن يتو فرستاده كه بفهم ينشونه رو برا نيخدا ا. كنم يبرداشت م ينجوريمن ا خوب

 :زد و گفت يلبخند فرهاد

 .به ماجرا نگاه نكرده بودم ينجوريحاال ا تا
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 .به بعد نگاه كن نياز ا خوب

 :در جا نشست و گفت بعد

 .كننيمامان و بابات بنده خداها از دست تو پسر لوس آخرش دق م رونيب ميبلند شو بر حاالم

 .او زد يبه بازو يضربه كوتاه و

 :گفت يهم نشست و با سرخوش فرهاد

 لوسم؟ من

 .نازت و بخرن انيب ديلوس و سرتق با يبچه پسر بچه ها نيا نيمن لوسم؟ ع ؟يچ پس

 :برداشت و گفت زيبه طرف بهار خ فرهاد

 .نشونت بدم يلوس هي

 .سالن انداخت يو خودش را تو ديداد و با خنده به طرف در دو يجا خال بهار

 .چهره خندان آنها ناگهان چهره اش از هم باز شد دنيخانم با د نينسر. با خنده پشت سرش از در خارج شد فرهاد

 خان آرام به همسرش گفت روسيس

 .كنه يدختر معجزه م نيخدا ا به

 .تواند باشد ينست چه مدا يبود كه خودش هم نم ياتفاق ايمدام منتظر خبر . داشت يبيبود بهار دلشوره عج يروز چند

 .توانست يدلشوره احمقانه خالص كند نم نيتا فكرش را از ا كرديكار م هر

منتقل  وي يس يچون الهام مجددا به س. آمد يشبها هم خانه نم يفرهاد حت. زد يدلشوره دامن م نيشد مجدد حال الهام هم به ا بد

 .حالش را بد كرده بود گريد دلشوره از طرف نيطرف و ا كيالهام از  ينگران. شده بود

 .اورديخودش ن يكرد به رو يم يسع يول. كرد يم جهيكه مدام احساس سرگ يطور

نظر داشت اصرار داشت كه بهار حتما به پزشك مراجعه كند و بهار مدام امروز و  ريحاالت بهار را ز يخانم كه چند روز نينسر

 .كرد يفردا م

 يكرد تا سر يبا فرهاد كه روبه رو شد انگار با جسد مرده او رو به رو شده با هزار ترفند او را راض. الهام رفته بود دنيقبل به د روز
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 .را عوض كند شيبه خانه بزند و الاقل لباسها

 .اتاقش را ترك كرد جهيبهار باز هم با همان احساس دلشوره و سرگ. شد فرهاد رفته بود دارياز خواب ب يوقت

 .الهام دعا كند يرفت برود و برا يبه آنجا م شيازهاينذر و ن يبرا شهيكه مادرش هم يداشت به امام زاده ا ميتصم روز ان

 :او لبخند زد دنيخانم با د نينسر. رفت نيو پائ ديپوش لباس

 زم؟يعز ير يم ييجا

 .رم امام زاده يدارم م بله

 .دعا دخترم التماس

 ريراه هست اگه د يساعت كيرم خارج از شهره  يكه م يامام زاده ا نيچون ا اميب ريفقط ممكنه من د. جون نينسر ميمحتاج

 .نيكردم نگران نش

 .مواظب خودت باش زميعز باشه

 :زد شيخانم صدا نيبه طرف در رفت كه نسر بهار

 !جان بهار

 بله؟

 .اس دهيپر يليرنگ و روت خ. يرفت يدكترم م هي كاش

 .رم ياز امام زاده برگشتم حتما م چشم

كار جلو  نيگرفت و از ا واريبخورد كه دستش را به د نيبود زم كيرفت و نزد جيكه به طرف در برود كه ناگهان سرش گ ديچرخ

 .كرد يريگ

 :به طرف بهار رفت يخانم با نگران نينسر

 حالت خوبه؟ زميعز

 :و گفت دياش كش يشانيبه پ يدست بهار

 .رفت جيكم سرم گ هي. خوبم
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 .نكن يحالت رانندگ نيبا ا بهار

 :و گفت ديخانم را بوس نيگونه نسر بهار

 .دم حتما از امام زاده برگشتم برم دكتر يقول م. خوبم نينباش نگران

 .گم نرو يمن م يول

 كرد و گفت ياخم كوچك بهار

 .جون خوبم به خدا نينسر

 .مواظب خودت باش يليپس خ. زميعز باشه

 .چشم

 .كرد بوق زد و رفت ينگاهش م شهيخانم كه پشت ش نينسر ياز در خارج شد و برا بهار

 :لب گفت ريخروج بهار را از خانه دنبال كرد و ز يخانم با نگران نينسر. كرده بود تيخانم هم سرا نيدلشوره بهار به نسر انگار

 !خدا سپردمت به

بهار را گرفته و خاموش  لياز ده بار موبا شتريكرد ب يم نيخانم مدام خانه را باال و پائ نينسر. نبود يشده بود و از بهار خبر شب

 .بود

 ينم يزيبه خودش گرفته و چ يخونسرد افهيآرام كردن همسرش ق يبرا يخان گرچه خودش هم دل نگران بود ول روسيس

 .گفت

 .كشهيطول م نقدرينگفت ا. تو سرم كنم يچه خاك حاال

 .كه شهيگم نم. ستيبچه كه ن زميجان عز نينسر

 .امام زاده رهيگفت م. خواست بره برا الهام دعا كنه يم. حالش خوب نبود صبح. دونم يم

 ه؟يواسه چ تيپس نگران خوب

 .كرده باشه يزيچ يخدا نكرده زبونم الل تصادف ديگم شا يدونم با اون حالش م يچه م خوب

 .بد به دلت راه نده نقدريا
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 دهيجواب نم لشويحاالم كه موبا. رفت دلشوره داشتم ياز همون صبح كه م ستيخودم ن دس

 .لتيذارن رو سا يكنن با م يخاموش م لشونويموبا اي ييجاها نيمعموال تو همچ خوب

هفته  نيتو فكر الهامه كه ا نقدريفرهادم كه ا. نداشت يبچه چند روزه حال درست و حساب نيا. شميم ونهيدونم به خدا دارم د ينم

 .چشه نهيبچه بندازه بب نينگاه به ا هيكه بگم  امدهيخونه ن ياصال درست و حساب

 .شده غم خواره كل خانواده. دهيخسته شده بس كه جور ماها رو كش. ستين شيزيچ

 .شدند زيخ ميشد هر دو ن دهيشن اطياز ح ينيماش يصدا دنيبا شن. به ساعت انداخت يگريخانم نگاه د نينسر

 :گفت يخان با خوشحال روسيس

 !ينگران بود خوديب يديد. اومد يديد

خندان وارد  يدر باز شد و در كمال تعجب هر دو، فرهاد با چهره ا. از جا بلند شد و به طرف در رفت يخانم هم با خوشحال نينسر

 .خانه شد

 .مامان...سالم

 .راست به طرف مادرش رفت و او را در آغوش گرفت كي بعد

 .تواند باشد يفرهاد چه م يعلت خوشحال ديفه يخانم شوكه نم نينسر

 :ديخان بود كه پرس روسيس

 !يخوشحال يليخبر فرهاد خ چه

 :مادرش را رها كرد و گفت فرهاد

 .ما تماس گرفتن مارستانيبا ب شيساعت پ مين نيشده هم دايقلب پ هي شهيم باورتون

 :افتاد هيخانم ناباورانه به گر نيو نسر ديخان از جا پر روسيس

 مامان جان؟ يگيم راس

 .هيچ دروغم

 خان دست پاچه گفت روسيس
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 ؟يكنيچكار م نجايتو ا پس

 شونيمو بدم راض ياگه شده كل دارائ انيخوام خانواده اش كه م يما م مارستانيكنن ب يدارن منتقلش م. دسته چكمو ببرم اومدم

 .كنم

 .ديلرز يم شيخوشحال بود كه دستها نقدريا. ديبه طرف اتاقش دو بعد

 .شهيالهام خوب م. شهيخوب م الهام

 .به سرعت از اتاق خارج شد بعد

 :به پدر و مادرش گفت رو

 .نشونه بود هيراس گفت اون  بهار

 بهار افتاد و گفت اديحرف فرهاد تازه به  نيخانم با ا نينسر

 .امدهيبهار از صبح رفته هنوز ن فرهاد

 .ذهنش نداشت يبهار تو يبرا ييفرهاد پر بود از الهام در ان لحظه جا فكر

 .مامان اديم

 .خاموشه لشميموبا

 :و گفت ديرا پوش شيكفش ها فرهاد

 .آخرش برگشت. نيكرده بود چقدر نگران بود ريكه د نيديقبلم د دفعات

 .صبح حالش خوش نبود آخه

 .جمله مكث كرد نيا دنيبا شن فرهاد

 بود؟ چش

 .رهدا جهيو سرگ دهيرنگ پر. نداره يوقته حال درست چند

 .ستاديراست ا فرهاد

 .بود بره امام زاده بعد بره دكتر قرار
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 زاده؟ امام

 .الهام دعا كنه يرفت برا آره

 رو به انها گفت شديكه از در خارج م يدر حال. الهام افتاد اديحرف فرهاد باز به  نيا با

 .نيمن بزن ليزنگ به موبا هينشد  داشيپ گهيدو ساعته د يكياگه تا . كه سر شبه هنوز

 شماره بهار را گرفت افتنديراه ب نكهيقبل از ا يبا عجله خارج شد ول و

 :جمله منحوس به گوشش خورد همان

 the mobile set is off...باشد يمشترك مورد نظر خاموش م دستگاه

 .الهام واجب تر بود. بهار نداشت يبرا يفعال فرصت. كنارش پرت كرد و به راه افتاد يصندل يرا قطع كرد و آن را رو يگوش فرهاد

 .گاز فشرد و از خانه دور شد يرا رو شيپا بعد

 .بابت بهار نگران باشد ايكند  يدانست بابت الهام خوشحال يخانم نم نينسر

 خان دست همسرش را گرفت و گفت روسيس

 .بهار هم حتما خوبه هيشدن قلب نشونه خوب دايپ. نباش نگران

 :تكان داد و گفت يخانم سر نينسر

 دوارميام

 .خبر خوب را به فرنوش هم بدهد نيبه طرف تلفن رفت تا ا بعد

داد  يرا جواب نم شيكه گوش زديبه فرهاد زنگ م اي انيدرم كيخانم  نينسر. از بهار نشد يهم گذشته بود و خبر ازدهياز  ساعت

 .به بهار كه خاموش بود ايرفت  يم يمنش يو رو

 .نرفت نيپائ شانيلقمه غذا از گلو كيكدام  چيه. نمانده بود يشدنش راه وانهيتا د گريد

 .آمد زانيآو ييدوازده بود كه فرهاد با شانه ها كينزد ساعت

 :گفت يفرهاد با ناراحت دنيخانم با د نينسر

 .امدهيبهار هنوز ن ؟يد يجواب نم تويخدا مردم از دست شما دو تا تو چرا گوش به
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 .زد شيموها يتو يچنگ فرهاد

 .جا گذاشته بودم نيماش تو

 :گفت يحال فرهاد با ناراحت دنيخانم با د نينسر

 طرف مرده؟ نكنه

 انداخت و گفت يبه مادرش نگاه فرهاد

 !نه

 ؟يخونواده اش صحبت كرد با

 .فقط سر تكان داد فرهاد

 خوب؟

 .دن ينم تيرضا

 .وارد اتاق شد و در را بست و

 :خان گفت روسيخانم رو به س نينسر

 .بار هزارم شماره بهار را گرفت يو برا مارستانيب ميبر ديبا صبح

 .سكوت خانه را شكست يماشن يبود كه صدا كي كينزد ساعت

 .شود يفكر كرد فرهاد است كه دارد از خانه خارج م. آمد رونيخانم با هول از اتاق ب نينسر

 .شده يچه شب نحس ايخدا. افتاده يالهام اتفاق ايبرا طرف  نكنه

 .فرهاد نبود. در اتاق فرهاد را باز كرد بعد

 :و گفت دياش كش يشانيبه پ يخانم دست نينسر

 .كن ريامشب و به خ ايخدا

 .شد دايپ قهيخان هم بعد از چند دق روسيو كله س سر

 ن؟يشده نسر يچ
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 .شده باشه ينكنه طور گميم. ستيفرهادم ن. دميشن نيماش يدونم صدا ينم

 :ه كردوحشت زده به همسرش نگا بعد

 !دهياز بهار رس يخبر نكنه

 .او را گرفت يرفت و بازو نيبه طرف نسر روسيس

 .يكن يآخرش سكته م نينسر. نيبش نجايا ايب

 .شد انيمبل نشست در باز شد و اندام بهار در چهارچوب در نما يخانم كه رو نينسر

 .دستانش گرفت انيو سرش را م ديكش يخانم تنها آه بلند نينسر

 .به طرف بهار رفت تيخان با جد روسيس

 .سكته كنه كهيزن بدبخت از بس حرص خورده نزد نيا ؟يمارو به كشتن بد يدار ميتصم

 .كرد يآرام عذارخواه.ستيو مشخص بود حالش خوش ن دهيرنگش پر. ديلب گز بهار

 .ديببخش

 .ديببخش ن؟يهم

 :و گفت دياش كش يشنانيبه پ يدست.كرد يبهار خوب كار نم ذهن

 دميتا رس گهيد. راه برگشتم پنچر كردم يتو. اونجا حواسم نبود تا به خودم اومدم شب شده بود دميبود رس يكم طوالن هي ريمس

 .شد ريد

 :خانم گفت نينسر

 تلفنت خاموشه؟ چرا

 .تمام كرده بود شارژ

 .خسته ام يليمن خ ديببخش

 :شانه اش گذاشت و گفت يرو يخان دست روسيآمد كه به طرف اتاقش برود كه س بعد

 .امروزت مستجاب شد يدعاها دخترم
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 شد؟ رهيخان خ روسيپر از عالمت سوال به س يبا نگاه بهار

 من؟ يدعاها

 .بله

 .خانم هم پر از لبخند بود نينسر چهره

 .خونه رو آورده نيبركت به ا يتو اومد ياز وقت اصال

 :زد و گفت ياو هم لبخند. خان نگاه كرد روسيبه س جيباز گ بهار

 .شده دايقلب پ هيالهام  يبرا

خان شده  روسيخانم و س نينسر نينگاهش سرگران ب. بند آمده بود ديشن يزبانش از انچه م. شد يباز تر نم نيبهار از ا چشمان

 .بود

 شده؟ دايالهام قلب پ برا

 .خان سر تكان داد روسيس

 .بهار دست خودش نبود حال

 ؟يك

 .امروز نيهم

 :با خودش تكرار كرد بهار

 .امروز

 :ديخان متعجب از عكس العمل بهار پرس روسيس

 ؟يخوشحال نشد هيچ

 .ديلرز يم شيبود و صدا دهيبهار به وضوح پر رنگ

 .ديببخش يوا. شوكه شدم...من...چرا...چرا

 :گفت دويشخانم رفت او را هم در آغوش ك نيلرزان به طرف نسر ييو با گامها ديخان را بوس روسيگونه س بعد
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 .خوشحاله يليخ...حتما فرهاد. گميم...كيتبر

 :انداخت و گفت يدر اتاق نگاه نگران به

 اس؟ خونه

 .رفته يدونم ك يباز نم يشب آمد ول آخر

 .اورديطاقت ن گريد بهار

 خسته ام.... يليمن خ ديببخش

 .ديبا سرعت به طرف اتاقش دو و

 .سر خورد نيزم يداد و همانجا رو هيرا كه بست پشت در تك در

 .به دكتر بزند يگرفت اول سر ميحالش بدتر شد تصم يصبح وقت. دعا؟ بهار اصال امام زاده نرفته بود كدام

 .صدبار مرده و زنده شده بود. رديرا بگ شيدكتر وحشت به جانش انداخته بود و تا عصر كه جواب آزما يحرفها

 .صورتش سر خورد يرو شيها اشك

 .شد رهيخ شديم دهيكه از پشت پرده اشك كج ومعوج د Positiveو به كلمه  ديكش رونيب فشيتو ك را از يمچاله ا كاغذ

 .كه افتاده بود بكند يتوانست ذهنش را متمركز اتفاق يگذاشت نم شيپا يو سر را رو. را دوباره مچاله كرد كاغذ

 .چرا االن. چرا امروز ديپرس يمدام از خودش م فقط

 .آنچه در ذهنش ساخته بود بر سرش آوار شد تمام

 .گشتيبرم يالهام به زود. فرهاد نداشت يدر زندگ ييجا گريد بهار

 .از الهام متنفر شد يلحظه ا. فرهاد يواقع زن

 .حاال من چكار كنم. يكرد يباز نيتومنو وارد ا خودخواه

 .ديفكر لب گز نياز ا بعد

 .بكنه يارتونست ك يخواستم الهام نم يخودم نم اگر

 :شكمش سراند يو دستش را آرام رو. برداشت شيزانو يسرش را از رو بهار
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 با تو چكار كنم؟ من

 .شد يباز چشمانش از اشك پر و خال و

 .ديهمانجا پشت در دراز كش. افتاده بود ريگ يبد تيدر وضع بهار

 .برم ديبعد من با. گردهيبرم شهيخوب م الهام

 بچه بدون اسم شوهر تو شناسنامه كجا برم؟ نيبا ا برم؟

 به فرهاد بگم؟ ديبا

 .كنم يسقطش م....مجبورم...مجبورم...اگه الهام خوب شه... تونم ينم....گم ينم نه

 .اش شدت گرفت هيفكر گر نيبا ا و

 به خودش گفت هيشكمش گذاشت و با گر يرا دوباره رو دستش

 .بچه من و فرهاد. يتو بچه من. دميمر حسرت كشع هي. تونم از دستت بدم ينم....تونم ينم

 شه؟يفرهاد خوشحال نم يعني

 .بچه بوده يعمر تو آرزو هياونم . شهيكه خوشحال م معلومه

 .اگه الهام بفهمه يوا

 .را بست شيسرش را با دست فشرد و چشم ها بهار

 .اون االن پدر بچه منه. كنهيم يفكر هيگم خودش حتما  يفرهاد م به

 :را به هم فشرد و گفت شيچشمها. به پا بود ييدلش غوغا يتو

 .فرهاد بابا شده. گميبش م فردا

اشكش را پاك . شديم يكه متعلق به او و عشقش بود دلش جور يشكل گرفت از تصور كودك شيلبها يرو هيگر نيدر ح يلبخند

 .به فردا فكر كرد و كم كم خوابش برد يدواريكرد و با ام

 لبخند زد و گفت دنشيبه طرف آشپزخانه رفت و گالب خانم با د. سالن نبود يتو يكس. آمد نياز پله پائ دهيلباس پوش صبح

 .ريخانم صبح بخ سالم
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 ؟يديگالب خانم به من صبخانه م سالم

 ؟يزود نيصبح به ا كجا

 .مارستانيخوام برم ب يم

 و در همان حال گفت ديچ يصبحانه را م زيخانم م گالب

 .نگران شما بودن يليخ وزريخانم د چارهيب

 .دادميخبر م ديدارن با حق

 دلش گفت يتو و

 ؟يخبر چه

 .كم شروع به خوردن صبحانه كرد كم

 ه؟يعكس العمل فرهاد چ يعني

 .شد يدلش چراغان يشده تو ياز فرهاد صاحب فرزند نكهيباز هم از ا و

 .توانست عكس العمل فرهاد را حدس بزند يبود كه نم نيكرد ا يم تشيكه اذ يزيچ تنها

 بگه سقطش كن؟ اگه

 .ديفكر لبش را گز نيبا ا و

 .ستميمن كه زنش دائمش ن. رهيبچه رو ازم بگ نكنه

 .بخورد از جا بلندشد و از گالب خانم تشكر كرد ياديز زيافكار نتوانست چ نيا با

 .مارستانيجون بگو من رفتم ب نيخانم به نسر گالب

 .پس نگران نباشن. شارژ تمام كرده گذاشتمش خونه لمميموبا

 .دن ينم تيخونواده طرف رضا نكهيمثل ا. مارستانيخواستن امرزو برن ب يو آقام م خانم

 .به گالب نگاه كرد يبا نگران بهار

 ؟يگيم راس
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 .خراب بود يليحالش خ شبيدكتر د يآقا آره

 :شانه جابجا كرد و گفت يرا رو فشيك بهار

 موضوع رو بش بگم؟ نيا يحال و اوضاع چه جور نيا با

 .رفت مارستانيبه طرف ب دديتر با

مالقات  شهيمدتها بود كه الهام را از پشت ش. رفت وي يس يبه طرق س. كرد ينم دايفرهاد را پ. توانست داخل برود يهزار بدبخت با

 .كرده بود

 .توجه خودش كرداو را م يزن هيگر يالهام ثابت مانده بود كه صدا يرو نگاهش

 .با غصه نگاهش كرد. به طرف زن رفت و كنارش نشست بهار

 شده؟ يچ. خانم

 .چشمان سرخش را به بهار دوخت زن

 !شده يمرگ مغز گنيم. پسرم

 .را سر داد هيدوباره گر و

 .زن را به الهام بدهند نيپس قرار بود قلب پسر ا. بهار فشرده شد قلب

 :آرام گفت بهار

 .متاسفم

 گفت هيگر انيدر م زن

 .ليگل سر سبد فام. دلم بود زيمحمد عز. چطور بذارم. خوان تكه تكه اش كنن يم

 گفت ديكوب ياش م نهيكه به س يدر حال بعد

 .اون كه پاك تر از گل بود. چرا محمد من ؟يچرا منو نبرد ايخدا

 به بهار انداخت و گفت يزن نگاه. بهار ناخودآگاه در آمده بود اشك

 .آقا بود. بود يزيچه عز يدون يخدا نم به
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محمدم . شدياون كه چشمش با اسم تو از اشك تر م. اون كه نوكر در خونه ات بود. يشناس يابولفضل مگه محمد منو نم اي

 .وبرگردون

 :اشكش را با انگشت گرفت و دست زن را در دست گرفت بهار

 .نيكاراتون خون نكن نيدلشو با ا ستيبوده پس جاش بد ن يادم نجورياگه پسرتون ا. نينكن نجوريا. خانم

 .ديشن يبهار را نم يانگار حرفها يول زن

 .دارن يدست از جنازه اش هم بر نم نايحاال ا. به دلم نشسته يچه داغ يدون ينم يشناس يكه محمد منو نم تو

 .گرفت از زن فاصله يبهار كم. شدند انيگرفته از دور نما ييها افهيبا ق يچهار شانه همراه زن يمرد

 مادرش انداخت و گفت يبازو ريدست ز مرد

 .خودتو يبغل دست محمد كشت يتو هم بر يخوا يمن م مادر

 ؟يبرادر شد يب يديد. تو سرم شد يچه خاك يديد

 .كارو با خودت نيمادر نكن ا. ميپا شو بر. مرد از اشك پر شده بود چشمان

 .كنن كهيت كهيخبرا بچه امو ت ياز خدا ب نيترسم برم ا يم

 .برو خونه من خودم هستم ايتو ب. ما دس بش بزنن تيندارن بدون رضا جرات

 به زن كرد و گفت ياشاره ا بعد

 .نجايمن هستم ا. و ببر خونه خودمون مادر

زانو گذاشت و  يرا رو شيفاصله نشست و آرنجها يمرد با چند صندل. بغل مادر محمد را گرفت و از آنجا دور شد ريجوان ز زن

 .را در دست گرفتسرش 

 .ديآ يكه به سمت او م ديراهرو د يموقع فرهاد را از انتها همان

 .آمده نجايچه به ا يآمد اصال برا ادشيفرهاد تازه  دنيد با

 .شد رهيبه فرهاد خ يتاب يقلبش باال رفت و با ب ضربان

 .سالم كردجلو رفت و . شديم شيحال او ر دنيدل بهار با د. ديبار ياز نگاه فرهاد م يخستگ
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 .سالم

 ؟يكنيچكار م نجايتو ا سالم

 .بت سر بزنم اومدم

 زد و نگاه خسته اش به برادر محمد انداخت و گفت شيموها يتو يچنگ فرهاد

 .اتاق من ميبر ايب

 .به دنبال فرهاد وارد اتاق شد بهار

 .يرس يخسته به نظر م يليخ

 .بشن يتا خانواده پسره راض اميبرم و ب نيده برابر ا حاضرم

 .كرد يم يا هيچه گر چارهيب. دميد مادرشو

 .خواست منو بزنه يبار م هي. بدتره برادره

 .شده يپسرشون مرگ مغز دنيفهم ستيروز ن هيهنوز . شنيم ينباش باالخره راض نگران

 .بهار انيخط پا يعنيالهام  يبرا قهيدق هر

 .گذاشت زيم يرا خسته رو سرش

 .را با هم هضم كند زيدو چ نيتوانست ا يفرهاد فعال نم. حرف نبود نيمناسب گفتن ا طياصال شرا ديلب گز بهار

توانست احساساتش را پنهان  ينم گريد. شده بود يقينسبت به فرهاد دچار جهش عم يبه طرز وحشتناك شبيبهار از د احساس

 .او حاال پدر بچه اش بود. كنند

 .يافت يا ماز پ ينجوريكم بخواب ا هيبلند شو برو  فرهاد

 .بود به بهار نگاه كرد زيم يهمان جور كه سرش رو فرهاد

 اد؟يبه سر الهام م يبهار اونوقت چ. هم نشه يكي نيا اگه

 .كنار فرهاد نشست بهار

 .دنيم تيرضا. من دلم روشنه. يكننده زد ديناام يتو كه باز حرفا فرهاد
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 نيفرهاد و خانواده اش كوچكتر يدر پ يپ يهفته رفت و آمد و التماس ها كيخانواده محمد بعد از . بهار اشتباه كرده بود يول

 .از نظرشان نكردند ينيعقب نش

 .گفت ينشست و راحت م يم گريد يدر مقابل خانواده ها نيچطور قبل از ا. به حال جنون بود بايتقر فرهاد

 .آد ياز دست ما بر نم يكار گهيد ديببخش

 .همان بود جهينت يتالششان را كرده بودند ول همه

را  زيگرفت همه چ ميباالخره طاقتش طاق شد و تصم. شديتر م دهيروز به روز رنگ پر يحاملگ طيو شرا يفشار پنهان كار ريز بهار

 .ديبه فرهاد بگو

 .رفت مارستانيفرهاد به ب دنيد ينداشت دوباره برا يحال خوش نكهيا با

بر علت  ديهم مز يشده بود و خستگ نياصال كار هر روزش هم. انگار دوباره با برادر محمد مشاجره كرده بود. بود يعصب فرهاد

 .كرد يروز به روز او را فرسوده تر م

 .ماند رانيح دنشيبا د بهار

 .حال خرابش بش بگم نيبا ا يچه جور ؟يقرار داد تيموقع نيچرا منو تو ا ايخدا

 .وا رفت يصندل يرو و

 !فرهاد

 .فقط نگاهش كرد فرهاد

 .يكن يخودتو نابود م يدار

 .اتاقش به قدم زدن مشغول شد يبلند شد و تو يعصب فرهاد

 ؟يچ يعنيو عمرت جلوت پر پر بزنه  يتمام هست يفهم ينم. يفهم يكه حال منو نم تو

 دلش گفت يتو بهار

 .فهمم يبه خدا م. فهمم فرهاد يم
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 .فرهاد را آرام كند يجور خواست

 .ديجنگ شهيباقسمتم كه نم. ستين نياصال قسمت الهام ا ديشا

 به طرف بهار برگشت نيحرف خشمگ نيا دنيبا شن فرهاد

 نه؟يقبرستون؟ آره قسمتش ا نهيكه بره س ه؟يپس قسمتش چ قسمت؟

 .بود دهيند نيخشمگ نقدريتا حاال فرهاد را ا بهار

 ....فرهاد من منظورم نه

 :ديحرف بهار پر انيباهمان لحن م فرهاد

 .شهيبرآورده م نتيريد يآرزو.شهيتو كه بد نم يبرا

 به بهار گفت يبرگشت و با همان حالت عصب بعد

 ؟يمن پر كن ياونو برا يجا يتون يبا رفتن الهام م يكرد فكر

 را باال برد شيصدا و

 .رهيگ يمن نم يالهام و برا يكس جا چيكس ه چيه. پس خوب گوشاتو باز كن ؟يفكر رو كرد نيا آره؟

 .ستاديبرگشت و پشت به بهار ا بعد

 .شد يبود باورش نم دهيرا كه شن ييحرفها. شد يباورش نم. مرده بود بايتقر بهار

بوده  نيا شيگفته كه معنا يزيچ يك. حرف زده نطوريدانست چه كرده كه فرهاد با او ا ينم. راه تنفسش را گرفته بود يزيچ

 .باشد

رفت  يم ديبا شدياتاق داشت خفه م نيا يهوا يتو. بسته شده بود شيراه گلو. توانست ينم يول. كند هيخواست گر يم دلش

 .تا بتواند نفس بكشد ييجا

 .آرام بسته شدن در او را به خود آورد يبود كه صدا ستادهيا واريلرزان سر به د يبا بدن فرهاد

 .سرش هوار شد يبهار رو يخال يجا. سرعت برگشت با

 ؟يچكار كرد فرهاد
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 يباز هم احساس خفگ يول ديكش ينفس م قيتوانست عم يتا آنجا كه م. رساند مارستانيب اطيدوان دوان خودش را به ح بهار

 .كرديم

 .آرام و قرار نداشت. سوخت يكرده تمام تنش م يم يفكر نيتمام مدت فرهاد درباره او چن نكهيا اليخ از

 .مرد يوگرنه حتما م. كرد يم يكار ديبا. كند هيتوانست گر ينم يداشت ول بغض

 .به مرگ الهام فكر نكرده يلحظه ا يكرد كه حت يبه فرهاد ثابت م ديبا

 .بلند به داخل برگشت ييو با گامها برگشت

 .همه شان بودند امده بودند تا محمد را ببرند. ديمحمد را از دور د خانواده

 ديلب نال ريز بهار

 !ذارم ينم من

 .ستاديصاف مقابل مادر محمد ا و

 .سالم

 :برگشت و بهار را نگاه كرد زن

 .شماست يدستا يتو گهيآدم د هي يزندگ خانم

 به طرف بهار برگشت نيمحمد خشمگ برادر

 ؟يخوا ياز جون ما م يچ

به او واگذار شده بود به  ايدن نيارا كه در  تشيبود كه آمده بود مامور يبهار نبود جنازه ا گريچون د. تكان هم نخورد يحت بهار

 .انجام برساند

 .الهام يقلب برا گرفتن

 .كردند يبا انزجار به بهار نگاه م ليكل فام. برادر محمد نگاه كرد نيبه چشمان خشمگ بهار

 .رنيم يهم م گهيحتما چند نفر د رهيو اگه اون بم رهيميخوام كه داره م يم يزن يبرا. خوام ينم يزيخودم چ يبرا

 محمد جلو تر آمد و گفت برادر
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 ...زبون خوش گورتو گم كن باز

 :ديوسط حرف او پر بهار

 ؟يكنيم يچه غلط وگرنه

 .ديچيسالن پ يتو يليشرق س يبهار تمام نشده بود كه صدا جمله

 .شده بود رياش سراز ينياز خون از ب يكيبار يزد و جو يبهار زنگ م گوش

 :مادر محمد معترض بلند شد يصدا

 !يمرتض

 .ديديو شرم را م يمانيپش يچشمان مرد نوع يتو. نگاه كرد يبرگشت و به چهره مرتض بهار

 .محمد به سمت بهار آمد مادر

 .اديخون م تينيب زميعز

 :نكرد و رو به مادر محمد گفت ختير يم دشيشال سف يبه قطرات خون كه رو يتوجه بهار

 .كرد يگرفت چكار م يم ميتصم دياگه محمد خودش با نيخودتون بپرس از

 .ديرس يجمع به گوش م ياز تو يآرام يها هيگر يصدا

 .شده بود رهيفقط به چشمان مادر محمد خ. كرد ينم هيبهار گر. ديلرز يبهار نم يصدا

 كرد؟ يتونست جون چند نفرو نجات بده چكار م يابولفضل و كرده اگه م يكه نوكر يكس

 .كرد يبهار فقط به چشمان مادر محمد نگاه م يول. شده بود شتريناله ها ب يصدا

 .ديچك ياش هنوز قطره قطره م ينياز ب خون

 .شان به طرف اتاق فرهاد رفت يكيبودند و  جهيپرستار حاضر در بخش منتظر نت دو

 .بود ستادهيهمچنان مصمم ا بهار

 .نيمحمد و فكر كن يجا نيلحظه خودتون و بذار كي

 .مادر محمد بلندشد هيگر يصدا
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 تو بگو چكار كنم؟. دلم زيعز. محمدم

 :كه مادر محمد جلو آمد ديديداشت كم كم همه جا را تار م. بود انيبهار رو به پا توان

 !يزد شيتمام وجودمو آت دخترم

 كرد؟ياگه محمد بود چكار م ن؟يبگ

 :ناله اش سالن را پر كرد يصدا

 !يمرتض انيبگو ب. بود اديز رشيخ. محمدم مردم دار بود. انيبرو بگو ب! يمرتض دميم تيرضا

 .نشست يصندل ياش را سر داد و رو هيبلند گر يبا صدا و

 به او زد و گفت يبهار لبخند. به بهار انداخت ينگاه يمرتض

 .آمدم يزودتر م نيديم تيرضا يليس هيدونستم با خوردن  يم اگه

 انداخت و گفت ريسرش را به ز يمرتض

 !كن حالل

 .رفت و

 .به طرف بهار دراز كرد ياز خانما دستمال يكي. به طرف مادر محمد رفت بهار

 :و گفت دياش گذاشت خم شد و پر چادر مادر محمد را بوس ينيب يدستمال را رو بهار

 .محمد محمد شد يمادر نيدامن چن از

 .كرد شيكه مادر محمد بغض آلود صدا. از آنها دور شد يحال يبا ب و

 !دخترم

 .برگشت بهار

 ؟يچكارش هست وت

 .خواست لبخند بزند كه نتوانست بهار

 .ستميكس ن چيمن ه من؟
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 .و رفت ديراهش را كش و

 :ستاديسرخ بود وحشت زده ا يچهره بهار و شالش كه از خون دماغش پر از لكه ها دنيشد با د كيدوان دوان نزد فرهاد

 شده؟ يچ! بهار

 .فقط نگاهش كرد بهار

 .گرفتم تشونويرضا

 دينگاه بهار ترس يفرهاد از سرد. روزهيبهار سخت شده بود مثل دو تكه سنگ ف نگاه

 .زد شيصدا آرام

 !بهار

 .نكرد رييتغ يزينگاه بهار چ در

 .كردند يم جيرا پ فرهاد

 .فرهاد خداحافظ

 و گفت ديدو وي يس يبه طرف س فرهاد

 .بمون كارت دارم بهار

 .زد دنيو خودش را به نشن ديشن اي ديانگار نشن بهار

 .را گرفت شيبازو رياز پرستارها ز يكي

 حالتون خوبه؟ خانم

 .رفت يم جيسرش گ بهار

 .برم ديبا من

 .ستيكمكتون كنم حالتون اصال خوب ن نيبذار

 .برم ديبا...من...من

 .او را كشان كشان به طرف اروژانس برد پرستار
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 .از فرهاد نشد يخبر يول. دانه اش با چشم دنبال كرد نيسرم را تا آخر يقطره ها بهار

 .كرد و بعد آرام آرام از آنجا دور شد يخال يبه راهرو ينگاه پر درد. آمد رونيتخت بلند شد و از اورژانس ب ياز رو يآرام به

 .ستاديا يم شيتا آخر پا ديكرده بود و با يكار. بخاطر خودش و فرزندش. كرد يم يكار ديبا

 .دلخوش بزرگ كردن كودكش باشد دشينبود كه به ام يفرهاد گريد. را روشن كرد و به طرف خانه بهرام راند نشيماش

 .گفت يرا به بهرام م قتيبود كه حق وقتش

 .ديصادق را به مادرش بگو يخواست ماجرا يكه پرستو م يداشت درست مثل روز يبد احساس

 .از گوشه چشمش سر خورد ياشك دانه

مشكل را خودش به  نيبار تمام ا ديپس با. ت خانم بود نه مادرش و پرستو هم زن بهرام بود نه مشاور مدرسه شاننه سادا حاال

 .ديكش يدوش م

 :ديبهار به آغوشش پر دنيبا د. بود كه در را باز كرد نيحس ريام. و زنگ زد ستاديدر ا پشت

 !بهار عمه

 :ديخم شد و با تمام وجود او را بوس بهار

 .گلم يخوب

 .بهار شوكه شده بود دنيپرستو واقعا از د. وارد خانه شد نيحس ريبه دنبال ام بهار

 .سرت اومده ييچه بال!بهار

 .او را گرم در آغوش گرفت و

 .به او انداخت يكرد و نگاه شياز خودش جدا بعد

 .اش شد يتازه متوجه شال خون بهار

 .خون دماغ شدم ستين يزيچ

 .شهيخون دماغ م رونيب اديموقع ظهر ب نيا يگرم هر كس يهوا يتو. بشورم برات اريدر ب. يوا

 شال بهار را از سرش باز كرد و گفت بعد
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 .دهيپر يليخ رنگتم

 .دست پرستو را گرفت بهار

 .كارت دارم نيبش ايب

 نشست يبا نگران پرستو

 !يسر خودت آورد ييكن چه بال نگاه

 اد؟يم يك بهرام

 :به ساعت انداخت و گفت ينگاه پرستو

 .بشورم برات نيبذار برم ا. اديم گهيساعت د ميرب ن هي اي

 .نيخواد فعال بش ينم

 و گفت دياش كش يشانيكالفه به پ يدست. دانست از كجا شروع كند ينم بهار

 !برگشته فرنوش

 فرنوش؟

 يكه بخاطر بچه اش رفتم خونه اعتماد همون

 .واقعا خوشحال شد پرستو

 .شهيبهرام بفهمه خوشحال م يوا. خوبه يليكه خ نيا

 .خواست بلند شود كه باز بهار نگذاشت دوباره

 !پرستو

 !نشست پرستو

 انداخت و گفت نيسرش را پائ بهار

 !نيدون يهست كه شما نم زايچ يسر هي

 شده بهار؟ يچ
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 .ديجو يلبش را م بهار

 .حامله ام من

 .دپرستو در آن واحد سه چهار درجه كم رنگ تر ش رنگ

 ؟يتو چكار كرد بهار

 ...پرستو

 .به بهرام بگم يچه جور. بهار يوا

 .به چپ و راست رفت يبلند شد و با نگران بعد

 بهار خودمون؟ يتو بهار...شهيباورم نم. شهينم باورم

 .من كار خالف شرع كه نكردم پرستو

 .انگار آرام تر شد پرستو

 خبر از ما؟ آخه چرا؟ يب ؟يكرد ازدواج

 .بسته شدن در ساكتش كرد يكه صدا ديبگو يزيدهان باز كرد كه چ بهار

 :زد يبهار لبخند كم رنگ دنيوارد خانه شد و با د بهرام

 طرفا؟ نياز ا! خانم بهار

 .بهار به لرزه افتاده بود بدن

 .داداش سالم

 .بود ستادهيبهار وامانده در مقابل بهرام ا. ختيكرد و به آشپزخانه گر يسالم كوتاه پرستو

 .بره يحتما سرم و م. بش بگم يچطور

 .يساديچرا وا نيبش

 .شديم شتريهر لحظه اضطرابش ب ينشست ول بهار

 بهار افتاد يبهرام به شال خون نگاه
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 ه؟يچ اون

 .خون دماغ شدم ستين يزيچ

 چه خبرا؟ خوب

 .يقراره بر نگردم خونه اعتماد...گهيد. ستين يخاص خبر

 .يعجب دل كند چه

 .نشست يرا مقابل بهرام گذاشت و كنار يچا ينيس پرستو

 :را بر داشت و گفت يچا بهرام

 .يمردم و بكن يكلفت يخوا يتا ابد م كردميم فكر

 .رفت يخانه نم نيمطمئنا زنده از ا. ديتوانست بگو يبه بهرام هم نم. لبش را گاز گرفت بهار

 .داشت يبانيبه پشت اجيبزرگ كردن بچه اش احت يبرا ؟يكه چباالخره . بچه را از آنها پنهان كند نيتوانست ا يم يتا ك يول

 .آب دهانش را قورت داد بهار

 .گم يمن نه نم نيگفت يبعد هر چ نياول حرفامو گوش بد نيقول بد. حرفا بزنم يسر هيخوام  يم داداش

 :به بهار و پرستو انداخت و گفت ينگاه مشكوك بهرام

 .رهيخ

 :جلوه بدهد يمنطق يگرفت داستان را جور ميباز آب دهانش را فرو داد و تصم بهار

 .داره يقلب هيناراحت....اون شب دنيدكتر و كه د زن

 :ديرا سر كش شيچا بهرام

 خوب؟

 كرد و گفت يمكث بهار

 ...الهام زن دكتر به من گفت يكه من رفتم خونه اعتماد يزمان

 ...باز سكوت كرد و
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 .كرديمنتظر به بهار نگاه م بهرام

 .كرد يدكتر خواستگار يبرا....يمن و برا الهام

 !شد زيخ مين بهرام

 كرد؟ چكار

 .نفهمد يزيكرد بهرام چ يم يداشت سع يبود ول دهيترس بهار

 .نياول گوش بد نيقول داد داداش

 و گفت ديبه صورتش كش يخورد دست يخون خونش را م بهرام

 !بهار يچكار كرد بگو

 .كرد فيپشت سر هم شروع به تعر دهديرا از بر كرده و درس جواب م يچشمانش را بست و انگار داستان بهار

فرهاد راحت  ندهياز آ الشيخواد قبل از مرگش خ يگفت دلش م..به من گفت. نداشت يبه زندگ يديام. شديم ونديپ ديبا الهام

 .خواستم قبول كنم يمنم اول نم. بشه

 :د و ادامه دادتازه كر ينفس بهار

 :الهام گفت بعد

 ...با فرهاد ميمدت محرم بش هي يبرا

 :دياز جا پر. نتوانست تحمل كند گريد بهرام

 ؟يكرد يغلط چه

 :هم از جا بلند شد بهار

 .ساده بود تيمحرم هيخدا داداش  به

 ؟يكرد يچه غلط يفهم يم بهار

 :را باال برد شيصدا و

 ؟يفهم يم! يمرد زن دار شد هي غهيص يرفت
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 .از بهرام فاصله گرفت يكم بهار

 .رهيم يداره م كرديخودش فكر م. قسمم داد كه فرهاد و ول نكنم ازم قول گرفت مارستانيتو ب الهام

 .شد رينتوانست بغضش را كنترل كند و اشكش سراز گريد بهار

 .شهيم ينجوريدونستم ا ينم من

 ند قدم به طرف بهار برداشت و گفتبود كه صورتش كبود شده بود چ يعصبان نقدريا بهرام

 .يگند و بزن نيا يخواست يبزرگ شدم م يگفت يبود م نيا

 يگرد شده به پا يهم با چشمان نيحس ريپرستو وحشت زده جرات حرف زدن نداشت ام. انداخته بود نيلرزان سر پائ بهار

 .بود دهيمادرش چسب

 .بود دهيحال و هوا ند نيا يپدرش را تو هرگز

 :دست بهار را گرفت و گفت بهرام

 .افتيزود باش راه ب يمعلوم كن فتويتكل يبر دياالن با نيهم

 رو به پرستو گفت و

 .بده سرش كنه يروسر هي

 .كرد يبهرام مچ بهار را رها نم. تعلل نكرد پرستو

 .را به دست بهار داد يحرف روسر يب پرستو

 .كن زود باش سرت

 .شده بود ريصورتش سراز يبهار رو ياشكها

 افتيب راه

 !نيصبر كن داداش

 :گفت نيخشمگ بهرام

 ؟يو نگفت يهم مونده كه زد يا گهيگنده د هيچ
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و با دو دست صورتش را پوشاند رو نداشت كه با بهرام رو در  ستاديو پشت به او ا ديكش رونيمچ دستش را از دست بهرام ب بهار

 .رو صحبت كند

 .تونم برگردم يمن نم...من

 ديكش اديباز هم فر بهرام

 كه؟يمرت هيدردش چ گهيد هيزنش مردن يگ يمگه نم چرا؟

 .شده دايپ يونديبراش قلب پ نه

 .آرام تر شد يكم بهرام

 .ميكن يرو فسخ م غهيص مير يدرك م به

 .بهار شدت گرفت هيگر

 ...داداش

 .كنم يو درست م يمن خودم همه چ. ميبر ايشم ب يم وونهيبه خدا دارم د بهار

 ...من يول

 زد اديباز فر بهرام

 ؟يتو چ يچ تو

 .من حامله ام....من

 .پرستو باعث شد بهار به سرعت برگردد اديو فر يضربه ناگهان يصدا

 .اش روان بود يشانيخون از كنار پ كهيو بار دهيكوب واريسرش را به د بهرام

 :ديدهانش گرفت و نال يدست جلو بهار

 .داداش

 .به طرف او برداشت يقدم و

 .نشو كيمن نزد به
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 ...داداش يول

 .يكرد يشونو م يكه تا حاال كلفت ييهمونا شيبرو پ. داداشت مرد. مرد بهار بهرام

 .رديرا بگ انهيكرد م يسع پرستو

 ..بهرام

 زد اديفر بهرام

 .كه گفتم نيهم

 .رونيگم شو از خونه من ب. به اسم بهار ندارم يخواهر گهيمن د. گم كن بهار گورتو

 .و محبوبش او را از خانه اش براند زيبرادر عز...بهرام. شديباورش نم. بهار بند آمده بود اشك

 خانه را هم لرزاند يها شهيبهرام ش اديفر

 گم شو. رونيگم شو ب گفتم

 .ديكوب واريبه د يمشت محكم و

 :خون كنار سر بهرام نگاه كرد و گفت كيبار يبه جو بهار

 .خداحافظ

 

 .بود دهيانگار كه باز به نقطه صفر رس. را داشت كه از خانه آرش خارج شده بود ياحساس زمان. ديا چرخه ابانيخ يتو يساعت

 .ندارد ايدن نيا يرا تو يكس گريد. ديتوانست بگو يحاال م. بود كه خانه آرش را ترك كرد يبدتر از زمان تشيبار موقع نيا

 :بهار سالم كرد دنيگلناز با د. نبود يكس. شد يخانه اعتماد يراه

 !خانم سالم

 كجان گلناز؟ هيبق. سالم

 .نيبر نيگذاشتن براتون اگه خواست غاميخانم پ نينسر. قراره الهام خانم و عمل كنن. مارستانيب

 .دستت درد نكنه. باشه
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 :خودش گفت با

 .ا جا مانده بودفرهاد آنج يها راهنياز پ يكي. اندكش را جمع كرد ليوسا. به طرف اتاقش رفت. بهتره ينجوريا

 .چمدانش چپاند يرا نگاه كرد و بعد ان را هم تو راهنيپ يچند لحظه ا يبرا بهار

 رونيبود از قاب كوچكش ب نهيآ يجلو يقاب كوچك يفرهاد را كه تو ياز عكسها يكياتاق الهام  يبرد و از تو نيرا پائ چمدانش

 .گذاشت فشيك يآورد و تو

 .كند يينوحه سرا. داد يذهنش اجازه نم به

 :ديبهار را چمدان به دست د گلناز

 بهار خانم؟ نير يم ييجا

 گالب خانم كجاست؟. زميرم خونه خودم عز يم

 .گهيحاال د انيالهام خانم م دنيرفتن د اريخشا با

 .كن يطرف من از همه خداحافظ از

 :و با خودش گفت. كه شد نگاه به ساختمان سرخ رنگ انداخت نشيسوار ماش. از در خارج شد يبه آرام بعد

 .نداره يكنيم يكه توش زندگ يبا رنگ آجر خونه ا يكار اهيس بخت

 .آنجا را ترك كرد ختيريكه اشك م يدر حال و

 .سرش آوار شد يرو يخانه خال. انداخت و در را باز كرد ديكل. كرد هيبه آپارتمان كوچكش فقط گر دنيرس تا

 .سرش انعكاس برداشت يخانه تو يخال يرا كه بست صدا در

 :شكمش گذاشت و گفت يرا رو دستش

 .زميعز نيكنيم يزندگ نجايبه بعد ا نيتو و مامان از ا. خواد يمارو نم يشكيه گهيد

 :كودكش گفت يجا بعد

 ؟ييتنها

 .ميستيتنها ن گهيمن و تو با هم د. زميعز ميستيتنها ن ما
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 .ميستيا نپس تنه. ميدو نفر ما

 .ديچيپ يخانه خال ياش تو هيهق هق گر يصدا و

 .و پهن كرد ديكش رونيسجاده اش را ب لشيوسا انياز م. دنديان بنش ينداشت تا رو يفرش يبود حت يخال خانه

 :و به ان نگاه كرد ديكش رونيب فشيعكس فرهاد را از ك. ديسرش گذاشت و دراز كش ريرا ز فشيك

 .باباته نيمامان ا زيعز يببن يم

 :با بغض گفت بعد

 .دونن عاشق زنشه يهمه م. مهربونه يلينگاش نكن خ ينجوريا نه

 .دانه دنه سر خورد شياشكها

 .منم كه زنش نبودم خوب

 :دياز خودش پرس بعد

 فرهاد بودم؟ يزندگ يمن كجا پس

 :كرد يم يذهنش تازه داشت شروع به بافتن افكار منف انگار

 .تنها باشم نجايتا آخر عمر ا گهيد ديبا يعني

 چكار كنم؟ شبا

 برق بره؟ اگه

 حالم بد شده؟ اگه

 .شه يبچه ام طور نيبخورم زم نكنه

 .چكار كنم ييتنها اديب ايخواست به دن يوقت

 ه؟ياداره خودم و بچه ام كاف يبرا رميگ يكه از بانك م يپول سود

 .نخورده بود يگريد زيچ مهياز همان صبحانه نصف و ن ريغ. رفت يضف م ياز گرسنگ دلش

 عمل الهام تموم شده؟ يعني
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 .خوشحال باشه يليخ ديحتما با فرهاد

 .ذهن مجسم كرد يرا دوباره به عكس فرهاد دوخت و چهره خندانش را نو نگاهش

 .دنديچك يم اريبدون اخت شيخودش نبود اشكها دست

 .اومد يبد جور خون م. خورده هيبهرام سرش بخ حتما

 .بودمش دهيند ينجوريوقت ا چيه

 .بال رو سر خودش آورده نيمنو بزنه ا نكهيا يدونم جا يم

 .چشمانش را بست و كم كم به خواب رفت. خوردن بخرد يبرا يزيحوصله نداشت برود و چ يكرد ول يضعف م احساس

 .آغوش باز كرد و بهار را به خود فشرد ديآ يكه به طرف او م ديمادرش را د. بود يمهمان انگار

 !مامان

 .ميمهمون دار ايب زميعز ياومد خوش

 .در آغوشش نگه داشته بود ياتاق سادات خانم نشسته بود و كودك يتو. و همراهش برد ديبهار را كش دست

 .او خوشحال شد دنيبا د بهار

 .خانم سادات

 .كه كنار او نشست. دستش بود يمادرش تو دست

 .جون مايبه مامانش رفته س. هيشنگق بچه

 .كه در آغوشش بود نگاه كرد يبهار به نوزاد كوچك. نوزاد را در دامن بهار گذاشت و

 .او را به خود فشرد و به آنها نگاه كرد. دوستش داشت چقدر

 :با بغض گفت نيهم يبرا. خانم مرده اند مايدانست كه مادرش و س يم بهار

 .نيشما نمرده بود مگه

 :و سادات خانم گفت. دو لبخند زدند هر

 ما؟ شيپ يايب يهم دوست دار تو
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 :وحشت زده گفت بهار

 .شهيم يبچه ام چ پس

 ؟يدار دوستش

 .معلومه بچه امه آره

 قراره ازش مواظبت كنه؟ يك. يستيبه فكر ن چيه. به امون خدا يچرا ولش كرد پس

 .كنم يخودم ازش مواظبت م. خودم. كودك را به خوش فشرد بهار

 :زد و گفت يخانم لبخند مايس

 ...بچه ات فقط تو رو داره. مادر پاشو

 :گفت مايخانم رو به س سادات

 .كار دارم يكه من كل ميبر مام

 .دو بلند شدند هر

 :دينال بهار

 !نرو مامان

 :خانم چادرش را سرش كرد و لبخند زد مايس

 !فقط خدا رو صدا كن يهر وقت كمك خواست. زميعز بهار

 .بود كيبه اطراف انداخت شب شده بود و همه جا تار يبا وحشت نگاه.ديزنگ تلفنش از خواب پر يبا صدا بهار

 .زد ينفس نفس م. زل زد يكيوحشت زده به تار بهار

 ؟....كجا بود....كجا بود؟ دشيكل....چراغو روشن كنم ديبا...ديبا

 .بود ختهياعصابش را به هم ر لشيموبا زنگ

 .زديادن به خودش با كودكش حرف مد يدلدار يبرا

 .كنم ياالن چراغو روشن م....اصال نترس....نجاستيمامان ا...ها ينترس
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 .كرد دايرا پ ديحس شود كل يبدنش ب نكهيقبل از ا و

 .سالن كوچك پهن شد يتو نور

 .زد يقلبش گذاشت كه تند تند م يدستش را رو. زد ينفس نفس م واريزده به د هيتك بهار

 .نترس گهيد...زميعز نجاستيمامان ا...يديترس يالك يديد

 .دلش روشن شده بود يتو يفينور ضع. هم خاموش شد لشيزنگ موبا يصدا

 .شهيم يعني. نگران شده يعني. فرهاده نكنه

 .خارج كرد فشيرا از ك لشيموبا عيسر بعد

 .هم نابود شد يا هيثان كي ينام پرستو همان خوش دنيد با

 .پرتش كرد تيتوانست له اش كرد و با عصبان يكارت را خارج كرد و با دندان تا آنجا كه م ميرا باز كرد و س لشيحرص موبا با

 .خواد يبهار هم شما رو نم نيخوا يشما بهار و نم. به درك نيدرك همتون بر به

 :داده بود يتازه ا ديبه او ام زانشيعز نيدو تا از بهتر دنيانگار د. اشكش را پاك كرد. خوابش افتاد ادي بعد

 .بچه رو نيهم خودم و نابود كردم هم ا رميغم بغل بگ ياگه بخوام زانو. به بعد با منه نيكوچولو از ا نيا تيمسئول

 .فرهاد....نه...نه بهرام...ندارم چكسيبه ه اجياحت...بچه مو بزرگ كنم ييتونم تنها يم من

 .فرهاد را برداشت و نگاهش كرد عكس

 .تونم يم يديفهم...ونم فرهادت يم ييتنها من

 :خانه چرخاند يبعد نگاهش را تو. گذاشت و درش را بست فشيك يرا تو عكس

 .لهيرم دنبال وس يفردا م. بكنم يخونه خال نيا يبرا يفكر ديبا اول

 :كودكش را مخاطب قرار داد باز

 ؟يگشنشه تو چ مامان

 :را فرو داد و گفت بغضش

 رون؟يب ميشام بر يموافق
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 .و از خانه خارج شد. به خودش زد يلبخند بغض دار و

 يخانواده محمد م دنيفرصت به د نيدر اول ديبا. رفته بود شيخوب پ زيكه همه چ نجايتا ا. آمد رونيخسته از اتاق عمل ب فرهاد

 .رفت

 .و نشسته بودندراهر يها يصندل يمادر و پدرش و مادر الهام رو. شده بودند ينكرده بود بپرسد انها چطور راض وقت

 .دنديبه طرف فرهاد دو يخانم با نگران هيخانم و مرض نينسر

 شد؟ يجان چ مامان

 .بود يخال يزيچ يجا ديچرخ يسالن م يفرهاد تو نگاه

 دلش گفت يو تو ديخانم خجالت كش هياز مرض يبه مادرش نگاه كرد ول فرهاد

 پس بهار كجاست؟...پس

 الهام خوبه؟ حال

 .رفته شيخوب پ زيكه همه چ نجايتا ا. يكاوريبله بردنش ر بله

 .خانم چشم به دهان فرهاد دوخته بود هيمرض

 .نشينيبب نيتون يبعد م. شكهيطول م اديبه هوش ب تا

 :ديفرهاد آرام از مادرش پرس. ولو شد يصندل يخانم نگران دوباره رو مرضه

 كجاست؟ بهار

 .مشيديند گهيما د رونيدونم صبح اومد ب ينم

 جا رفته؟ك يعني

 يكه رو يو خون. آورد اديبهار را به  دهيچهره رنگ پر. شده بود يدلش خال يتو يزيچ يجا. نبود يول. بود يخوشحال م ديبا االن

 .بود ختهيشالش ر

 شده بود؟ يچ يعني

 .اورديب اديرا كه صبح خبرش كرده بود به  يكرد پرستار يسع
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 :خانم دست فرهاد را گرفت نينسر

 .خونه استراحت كن برو

 .نداره دهيمامان موندنتون فا نيبر شمام

بهارم . برو مادر استراحت كن يمارستانيدو هفته هم هست كه شب و روز تو ب. يماه خواب و خوراك ندار هيتو االن  ميريما م باشه

 .حتما رفته خونه

 .گفت حقش بود يبح به بهار زده بود هر چه مكه ص ييبا آن حرفها. كرد كه بهار خانه رفته باشد يدلش دعا م يتو فرهاد

 .شد دايسر و كله اش پ يبعد از مدت. بخش رفت و سراغ پرستار را گرفت يپرستار ستگاهيبه ا. اتاقش رفت و لباس عوض كرد به

 ن؟يداشت يدكتر با من كار يآقا

 هست؟ ادتوني كنهيخانم داره با خانواده محمد صحبت م هي نيصبح به من خبر داد. بله

 بله؟

 شدن؟ يشد راض يكه چ نيدينفهم شما

 .هم به دختره زده بود يليس هي نكهيبرادره مثل ا يگفته بشون ول يدونم دختره چ ينم. اونجا بودن يخانم مسعود يول دميند من

 فرهاد گرد شده بود؟ چشمان

 ؟به بخاطر فرهاد ايكردن آنها؟ بخاطر الهام؟  يخورده بود؟ بخاطر راض يليس بهار

 .زد شيبه موها يچنگ

 .كه من صبح بش زده بودم ييبعد از اون حرفا تازه

 :توجه به حال فرهاد ادامه داد يب پرستار

 .شده يهمون راض يمادره با حرفا يول چارهيشده بود ب يخون دماغ چه

 .ديد يهمان لحظه بهار را م ديكرد با يم ياحساس بدبخت فرهاد

 .من رفتم اون خانم كجا رفت يوقت

 .برگشتم رفته بود يمن بردم اورژانس اونجا بش سرم زدم وقت. خون رفته بود يليدماغش خ از
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 .خارج شد مارستانيو دوان دوان از ب ستادينا گريد فرهاد

 .ستين يآمد نجوريگفتم بهار ا امدهيحالش خوب نبوده كه ن. رفته خونه حتما

 .كه صبح زدم يبش بگم؟ با اون گند يچ

 .كالفه و مضطرب است نقدريچرا ا. چه مرگش شده ديفهم يهم نم خودش

 .بهار تنگ شده بود يكرد دلش برا يخودش اعتراف م شيپ داشت

 :و سالم كرد دياو جلو دو دنيگلناز با د. وارد خانه شد ديفرهاد با ترد. خانه سكوت و كور بود ديرس يوقت

 الهام خانم خوبن؟. آقا سالم

 بهار كجاست؟. سالم

 .كنم يگفتن از طرفشون خداحافظ. خانم صبح رفتن بهار

 به طرف گلناز رفت نيخشمگ. كرد يباور نم ديشنيرا كه م يزيچ فرهاد

 رفت؟ يچ يعني

 :خودش را جمع كرد و گفت گلناز

 .و رفتن نيدونم صبح اومدن رفتن تو اتاقشون بعدم چمدون به دست اومدن پائ ينم من

 كجا؟ يديتو نپرس آخه

 .رم خونه خودم يبه خدا آقا گفت م چرا

 .در اتاق بهار را باز كرد. دوان دوان از پله باال رفت فرهاد

 .نشست نيزم يهمانجا رو. بود يبهار خال ليهمه وسا يجا

 !بهار رفته! رفته

دارد  يها چه معن يمسخره باز نيا ديبه او بگو دهديرا جواب م يبهار گوش يخواست وقت يدلش م. بود يعصب.را در آورد شيموبا

 .زود برگردد ديو با

 ديچطور با. از خانه بهار نداشت ياو كه آدرس يول. كرد يم شيدايپ دياز جا بلند شد با زيخ كيبا .بهار خاموش بود يگوش يول
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 .كرد يم شيدايپ

 .برگرده ديبا. گردونم يبرش م. دونه ياون م. اون بلده! فرنوش

 يبماند ول ديگفت بهار با يذهنش م يتو يزيچ. كرد يپس با الهام چه م. بود ختهيافكارش به هم ر. نشست نيزم يدوباره رو بعد

 .چطور امكان داشت

 .برش گردونم دياالن با كنميبش فكر م بعدا

 .فرنوش راگرفت شماره

 .بهار داشت برد كانيكه از نزد يشبانه فرنوش او راسراغ تنها ادرس همان

 .بعد هم آدرس خانه بهرام را به انها داد. داديآنها گوش م يحرفها و منگ به جيگ ميمر

بهار شوكه  يهمه از رفتن ناگهان. كند به خانه بازگشت يم دايصبح بهار را پ نكهيا ديفرهاد با ام. وقت بود ريد يليخ گريد يول

 .بودند

 :خانم گفت نينسر. نشسته بود يرائيپذ يخان پكر تو روسيس

 .مينگفت يزيرفت؟ ما كه چ ييهوي چرا

 .ديلبش را جو فرهاد

 من باشه ريتقص ديشا

 :نگاهش كرد دهيدر هم كش يخان با ابروها روسيس

 ؟يبش گفت يزيچ

 ...من

 كارش آره؟ يحال الهام خوب شده اون بره پ يحتما گفت ؟يبش گفت يچ! فرهاد

 زد شيبه موها يچنگ فرهاد

 .رو گفته بودم نايا كاش

 .ختير يخانم آرام اشك م نينسر
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 .ميدر حق بهار بد كرد ما

 گفت تيخان با همان عصبان روسيس

 جناب دكتر نينه ا ما

 .بلند شد و به اتاقش رفت و

 .ساختمان رفت يبه طرف شرق نيسر خورده و غمگ فرهاد

 يرا به او بدوزد و برا طانشيدو اتاق باز شود و بهار نگاه ش انيمنتظر بود هر لحظه در م. ديتخت دو نفره شان دراز كش يرو

 .بتراشد يآمدنش بهانه خنده دار تازه ا

بدل  نيقيفرنوش شكش به  ياز همان شب مهمان. بود بهار دوستش دارد دهيمدتها بود كه فهم. در خودش جمع شده بود فرهاد

 .چون او هم به بهار عالقه مند شده بود. را به پس ذهنش رانده بود قتيحق نيا شهيهم يشده بود ول

 .تجربه نكرده بود يزندگ يكه هرگز تو يكرد آرامش يكه فقط با او بودن آرامش م يجور

كه داشت بهار كنارش  يدر تمام لحظات سخت. هرگز بدون بهار بودن را تجربه نكرده بود. مثبت بود يها ياز انرژِ ييايدر بهار

 .بود

بشكند كه خودش هم به آنها  يچطور توانسته بود دل كوچكش را با مزخرفات. ديد يرا نم اير يه مجبت بهم نيكور بود و ا انگار

 .اعتقاد نداشت

 .آورد يبهار بدجور دلش را به درد م دهيچهره رنگ پر ادشي

 .بزنه يلياخه چطور دلش اومده به اون صورت س. خورده يليمن احمق س بخاطر

دو هفته گذشته انگار بهار را  يبخاطر الهام در ط. دهيمدت مدام بهار را با همان رنگ و نگاه نگران د نيا يآمد كه تو ادشي بعد

 .بود دهيند

 .اورد يم اديبهار را به  يچشمان پر از ترس و نگران حاال

 .لعنت به تو فرهاد. كارو كردم نيهم قايمنم دق ايخدا. بود من رهاش كنم دهينگران بود؟ نكنه ترس يچ از

تواند او را از  ينم زيچ چيچرا فكر كرده بود ه. ماند يبا او م شهيچرا فكر كرده بود بهار هم. كرد يم تشيبد جور اذ شيخال يجا
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 .بهارش دور كند

 :چشمانش را به هم فشرد. گرفته بود دهيخودخواهانه عشق صادقانه بهار را ناد چه

 .بمونه شميخوام پ يگم كه م يم. كه دوستش دارم گميم. گميبش م فردا

 .بمونه ديبا

 :ديرا در دست گرفت و نال سرش

 .يليخ....هيخال يليجات خ! بهارم

 

 .رديسراغ بهار را بگ يدانست به چه بهانه ا ينم. خواست خودش تنها باشد يدلش م. بود ستادهيمردد مقابل خانه بهرام ا فرهاد

 .و زنگ را زد ديرا جو لبش

 بله؟

 ؟راد همنجاست يآقا منزل

 .بله

 .خوام من با بهار خانم كار داشتم يم عذر

 :ديمشكوكانه پرس صدا

 شما؟

 .هستم ياعتماد من

 قهيدر ظاهر شد  يجلو شديم دهياش د يشانيكنار پ يكه بانداژ يبهرام كبودشده از خشم در حال قهيقطع شد و بعد از چند دق صدا

 :فرهاد را گرفت و گفت

 ؟ياز من اجازه گرفت يكه بدبختش كرد يمگه موقع. كهيمرت يريگيسراغشو از من م ياومد

 .هاج و واح مانده بود فرهاد

 .ديدست بهرام را كش پرستو
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 .ها زشته هيهمسا يجلو بهرام

 خورد گفت يكه خون خونش را م يفرهاد را رها كرد و در حال قهي بهرام

 ؟يخواستگار ياومد هيچ

 .ياومد يبچت م يشب عروس يذاشتيم

 :قورت داد و گفت يآب دهانش را به سخت. خبر دارند زيشده بود كه انها از همه چ رشيبهرام دستگ ياز حرفها فرهاد

 .دميم حيو توض زيبه خدا همه چ. من باهاش صحبت كنم نيبد اجازه

 :تعجب زده گفت بهرام

 !ستين نجايبهار كه ا يول

 :زد اديفر بايتقر فرهاد

 .برده لميوسا. ره خونش يبه خدمتكار ما گفته م ميبود مارستانيما ب روزيد روزيد. شهيمگه م ست؟ين

 .همانجا كنار در وا رفت بهرام

 :نگران گفت پرستو

 .بود گفت حون دماغ شده يشالش خون نجايظهر اومد ا روزيد

 .هم همانجا مقابل در نشست فرهاد

 كجا رفته؟ پس

 :فرهاد را گرفت و از جا بلندش كرد قهي يباز هم عصبان بهرام

 ؟يدر به در كن نجوريزن حامله رو ا هيچطور دلت اومد  زيهمه چ يآخه ب. زنت كه نبود يبش گفت يزيحتما چ. يپرس يم من از

 .كرد يبا چشمان گرد شده به بهرام نگاه م. فرهاد بند آمده بود زبان

 .كردند يانها درباره كدام زن صحبت م. كه بود گريحامله د زن

 :او را رها كرد و گفت قهي بهرام

 .يكه بگ يدار يچ يريبگ يالل مون دميبا
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 :با لكنت گفت. ديفهم يحال خودش را نم فرهاد

 بود؟... مله....حا.... بهار...مله...حا...حا

 :به چشمان وحشت زده فرهاد نگاه كرد و گفت پرستو

 ن؟يخبر نداشت شما

 دهيرا از زبان مادرش شن نهايا جهيسرگ. افت فشار . يدگيرنگ پر. كرد يذهن فرهاد به سرعت عبور م يبهار داشت تو حاالت

 .بود

 رفته بود كجاست؟ ادشيانگار . سر خورد نيزم يگرفت و همانجا رو واريرا به د دستش

 ...شدميمن داشتم داشتم بابا م...به من نگفت چرا

 :بدون توجه به حال خراب فرهاد گفت بهرام

 آره؟ يداشت ينگه م يكرد ينم رونشياونوقت حتما ب هه

 .نداشت يوانگيتا د يراه فرهاد

 .شد بلند

 .برم ديمن با. گردونم يمن برش م. كنم يم داشيپ من

 .و به داخل برد ديكه متوجه شد حال فرهاد واقعا خراب است دست او را كش بهرام

 .مانده بود رهيخ يينگاه فرهاد به جا. آب قند را به دست فرهاد داد وانيل پرستو

 .كه پنهان كرده بود ياز راز ديترس يم. ديفهم يترسان بهار را م يمفهوم نگاها حاال

 .بخورش.شانه فرهاد را تكان داد بهرام

 :و گفت ديآب قند را سر كش فرهاد

 .امدهيشما ن شيپ يعني

 :انداخت و گفت نيسرش را پائ بهرام

 .كردم رونشيشدم ب يمنم عصبان. گفت زويهمه چ اومد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٢٨

 .اد باز مانده بودفره دهان

 .شما شيپ گردهيبرم كردميم فكر

 .زد شيبه موها يچنگ فرهاد

 .عصر تا حاال كجا بوده روزيد از

 .بلند شد بهرام

 .ميكن يم داشيسنگم شده پ رياز ز. دنبالش مير يم

 .اميهم بلند شد منم م فرهاد

 

 ....بهار واقعا گم شده بود همانطور كه بهرام از او خواسته بود يول

 

 سوم فصل

 

 .نگاه كرد لشياش را از چشم برداشت و به موبا يآفتاب نكيع شديم ادهيپ نيكه از ماش يرا پارك كرد و در حال نشيماش بهار

 ؟يچه كنه ا اه

 :دكمه اتصال را زد و گفت بعد

 !بنال

 چه طرز حرف زدنه؟ نيا. تيترب يب

 .يبزن يحرف تكرار يه يزد يسه بار به من زنگ نم يكه روز يديفهم يتو زبون آدم اگه م آخه

 .ديجوب پر يبه ساعتش نگاه كرد و از رو بعد

 .را زد فونيسرش گذاشت و زنگ آ يرا رو نكشيع

 .دارم يمنطق ليبار دل نيا نه

 ه؟يچ يدون يتو منطقم مگه م ا
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 :جواب داد و بهار آرام گفت فونياز آ يكس

 !يلحظه گوش هي

 :كرد و گفت كينزد فونيدهانش را به آ بعد

 .ايميراد هستم اومدم دنبال ك ،يتيهدا خانم

 .اديگم ب يم االن

 :را كنار گوشش گرفت و گفت يگوش بعد

 .دميم گوش

 .يستيدم دستم ن يشانس آورد بهار

 ؟يكرديم يمثال چه غلط هه

 !يكردم تا قبول كن يالتماست م يكل يچيه

 .ديكركر خند و

 .تر از تو بود يگفته بودم عكس العملش منطق واريبه د لمويبه خدا من دال. مار زهر

 .ذارهيمن م يبرا يحاال چه كالس خوب

بعدم اون پنج تارم به زور . خر توش موندم نينامه ام انتخاب كردم ع انيبرا پا يموضوع هيسرم  ريخ. تونم يبه خدا نم. يچ كالس

 .مونه يبرام نم يانرژ گهيد.نيچه جور يدون يبچه هام كه خودت م. اميدارم باهاشون راه م

 .رنيبگ ليترم بتهون تحو هيبه كنار خانواده هاشون توقع دارن سر  نايا تازه

 .خنده گوش بهار را پر كرد يصدا

 .مشكل و دارم نياول هر ترم من با تو و اون شوهر زبون نفهمت هم. شدم ونهيبه خدا د. كوفت. مرض

 .درس حرف بزن ياو

 .گميدروغ م مگه

 :گفت يگوش يبهار به طرفش رفت و دوباره تو. بق كرده بود. آمد رونياز مهد كودك گلها ب يباز شد و دختر چهار ساله ا در
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 .اومده يخانم شاك نيباز ا يگوش

 .ارهيو سر تو در م شيمنو دق بده اونم تالف يه. دستش درد نكنه. حقته

 :گفت يفيمقابل دخترش نشست و با اخم ظر بهار

 .ن باز چرا اخم كردهماما خوشكل

 .نگفت يزيو چ ستاديا نهيدست به س ايميك

 .اش را از دستش گرفت يعروسك فيو ك ديگونه نرمش را بوس بهار

 شده؟ يچ يگ يبه مامان نم يعني

 :گفت نيريبا همان لحن كودكانه ش ايميك

 .ديباز موهامو كش يمان

 :باز گفت ايميكه ك. خنده اش گرفته بود بهار

 .باشه شيخاله ستا ينايخوام مثل مب يم. بلند باشه گهيخوام موام د ينم

 :دهانش گرفت و گفت يرا جلو يگوش بهار

 .نيرو بچه من گذاشت يمنف ريتو اون بچه ات چه تاث ينيب يم

 بگم به طرف؟ يبهار چكار كنم چ. خواد موهاش بلند باشه يبچه دلش نم گهيراس م خوب

 .كنم يقبول نم پنج تارم نيبه خدا هم شيستا

 .روز هيافته  يكار تو هم دست من م ريحاال گ.خوب بابا يليخ

 .اون روز خدا بزرگه تا

 نه؟ يبگم گفت پس

 :داد زد بهار

 .شيستا

 .نه دميفهم باشه
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 .زبون نفهم خر

 .جلو بچه مودب باش الاقل

 .به خودم مربوطه گهيد اونش

 .اونم كچلت كنه يخونه محب يبرس ريدوباره د يپنچر ش شااليا

 ؟يندار يكار اههيس گربه

 .ياگه پنچر نشد. ينيب يم حاال

 .اش برد يهاش بك مشك ديگرفت و به طرف پرا ستادهيرا كه هنوز با اخم كنارش ا ايميرا قطع كرد و دست ك يبا خنده گوش بهار

 :گفت ايميآورد به ك يرا از پارك در م نيكه ماش يدرحال

 .تونه بكشه شون ينم يحوشكلتو ببافم كس ياون موها يبذار اگه

 .عقب نشسته بود و همچنان اخم داشت يصندل يرو نهيدست به س ايميك

 .جون نايرم خونه م ينم من

 زم؟يعز چرا

 .ندارم دوس

 چرا؟

 .منم ببر مامان

 :كرد و گفت يپوف بهار

 .يتونم ببرمت خونه خانم محب يخانم نم ايميك

 :گفتكودكانه  يتيبا عصابان ايميك

 .گلدون و نكشستم خودش افتاد من

 .خنده اش گرفته بود ايمياز لحن ك نكهيبا ا بهار

 .زميعز شكنهيخودش نم گلدون
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 .توانست در مقابلش مقاومت كند گرفته بود يمظلومش را كه بهار نم افهيانداخته و باز ق نيسرش را پائ ايميك

 .گرفته ادياز گربهه تو شرك  نويگفت به جان خودم ا يبا خنده م شهيهم شيستا

 :انداخت و گفت ايميبه ك ينگاه نهيآ ياز تو. بكند يتوانست كار يبار بهار نم نيا يول

 :و گفت ديگرفت كه بهار هم خند يداشت خنده اش م ايميك. ميك ميك! خانم ايميك! يمامان

 ؟يديخند يديخند

نبود كه حسرت نبودن فرهاد را  يروز. نگاه كرد نهيآ يرا از تو بهار دخترش. را پر كرد نيماش ايميخنده كودكانه ك يصدا و

 .نخورد

كه بهار سه سال گذشته را در  يآپارتمان. قد ميقد و ن يو پله پر بود از بچه ها نگيپارك يتو. و مقابل خانه نگه داشت ديكش يآه

 .شلوغ تر و با رهن كمتر بود يكرده بود در محله ا يان زندگ

 :اش را صدا زد هيهمسا نايپسر م بهار

 مامانت خونه اس؟! ديسع

 .هيعيرف يخونه آقا نه

 .برم باال ديطبقه با شيحاال ش اوف

 .ديدست مادرش را كش ايميك. آسانسور را زد دكمه

 .اميمنم م مامان

 .نشود يكرد عصبان يسع بهار

 !تونم مامان جان ينم

 !ميكه بچه خوب من

با  ايميآمدن ك ايتا به دن. ديرس يجا نم چيبه ه پلميبا د. اش كار كند يگذاردن زندگ يمجبور بود برا. شديبهار داشت خون م دل

 .اش را گذارانده بود يگرفت زندگ يكه م يهمان سود

بعد از . ديايب يتر نيمجبور شد آپارتمانش را عوض كند و به محله پائ. داد يان سود اندك كفافش را نم گريد ايميبا تولد ك يول
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 .ديرا خر ديپرا نيرا هم فروخت و ا نشيماش يمدت

 .كردن انويپ يخصوص سيطرف و آن طرف تدر نيكم شروع كرد ا كم

 .داشت يخوب يها هيبود كه همسا نياش ا يآپارتمان تازه خوب. وارد دانشگاه شود يقيتوانست در رشته موس نكهيا تا

داشتند آشنا  يقيو همسرش كه آموزشگاه موس شياز همانجا هم با ستا. رفت يم سپرد و خودش به دانشگاه يرا به انها م ايميك

 .داديآموزش م انويبه بچه ها هم پ يخصوص سيشده بود و حاال عالوه بر تدر

 .گرفت يمدام بهانه م ايميك. سوار شدند ايميو بهار و ك ديرس آسانسور

 .منم ببر! مامان بهار. اميم منم

 .را فشرد يعيزنگ خانه رف. پرت كرد رونيخودش را از آن به ب بايكه باز شد بهار تقر آسانسور

 ؟يبهار تو يوا

 .رو آوردم ايميك نجاستيا نايم.جو هيهان سالم

 .تو ايب آره

 .را بغل كرد ايميخم شد و ك بعد

 .تو عسلم ايب

 .اش گرفته بود هيگر گريد ايميك

 .اميمنم م مامان

به  يخصوص سيتدر يكه برا ييعصرها. شد  يبود كه در هفته سه بار تكرار م ييويسنار نيگرفت ا ياش م هيهم داشت گر بهار

 .رفت يخانه شاگردانش م

 :و گفت ديرا بوس ايميك گونه

 خرم باشه؟ يم ييكاكائو يبرگشتم برات بستن يها وقت ينكن هيگر

 .كنه ينم هيخانم شده گر گهيد ايميك ميعز برو

 .ك آلود بوداش ايميك چشمان
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 .و به طرف آسانسور رفت ديباز او را بوس. نديصحنه را بب نيتا ا ستادينا شتريب بهار

 

 .عقب برداشت يصندل يرا از رو دشيپاكت خر. شد ادهيبرد و خسته و وامانده پ نگيپارك يرا تو نشيشده بود ماش كيتار بايتقر

 .ديداده بود كه آسانسور رس هيتك واريبود و سرش را به د ستادهيآسانسور ا مقابل

 .بود دهيرا كه دست به دست كرد رس دشيوارد شد و دكمه سه را فشرد پاكت خر. نداشت ستادنيطاقت ا گريد

 .طبقه سوم. ديزن به گوش رس يتو دماغ يصدا

 .راهرو گذاشته بود يشان سه چرخه اش را تو هيباز پسر همسا. سر خورد و بهار پا به راهرو گذاشت يبه كنار در

 .شديم دهيصحنه ها د نياز ا يبچه را داشتند و گاه كيهر طبقه چهار واحد بود كه همه هم الاقل  يتو

 :را دست به دست كرد دشيخر سهيك بهار

به سه چرخه زد كه سر خورد و به طرف پله رفت و بد هم چرخ  يمشاعه و لگد محكم يراهرو كوفت نيخوان بفهن ا يم يك

 .افتادين يهوا ماند ول يتو شيجلو

 .را زد شيروبرو هيهمسا نايكرد و زنگ خانه م يپوف بهار

 .باز شد يبعد از مكث كوتاه در

 !يبهار سالم

 .اديصدا نكن بدم م نجوريصد بار نگفتم منو ا كوفت

 :كرد و گفت يدهن كج شيبرا نايم

 .يبهار باشه

 .ياز خستگ رميم يدارم م اديمن ب يميبگو ك. يمار و بهار زهر

 .را داخل برد ديخر سهيو ك. در خانه اش را باز كرد ديايب ايميبهار تا ك. را صدا بزند ايميبعد داخل رفت تا ك. باشه

 .افتاد يبهنام م اديفورا به  كرديصدا م نطورياو را ا نايهر وقت م. كند شيصدا نجوريا ديآ يگفت كه بدش م يم دروغ

 .بود دهياو را هرگز ند بچه
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 .ديبغلش گرفته و داخل دو يرا تو فشيلباس و ك ايميك

 !مامان بهار سالم

 .توانست محكم در آغوش گرفت ياو را تا آنجا كه م بهار

 .هوا رفت ايميك داد

 .يمنو شكست مامان

 .گرفت يخنده اش م ايميجمله ك نياز ا شهيهم بهار

 .ديآمد و به طرف اتاقش دو رونياز آغوش مادرش ب ايميك. سرخ شد شيكه جا ديمحكم بوس نقدرياو را ا گونه

 :و گفت ستاديچهارچوب در ا يتو بهار

 .جون نايخدا شرمنده اتم م هي

 .كار دارم يبرو كل. خوب شرمنده باش يليباشه خ. دوباره اومدتعارف كنه نيا اوف

 .شهيتشكرم سرت نم گهيد يجنبه ا يب

 .به خدا نوبره يآروم نيبچه به ا. ستميراحت شه من ناراحت ن التيخ ميكن شيمحضر ميبر سميكتبا بنو يخوا يم بهار

 .مونه يعبور شهاب سنگ م نيرد شه ع ييجا هياز  هيفقط كاف ديسع نيا

 و گفت ديخند بهار

 :بست گفت يكه در را م يبعدم در حال. نكن فياز بچه ات تعر نقدريا

 .يساعت در دم نگه دار كيمنو  يبتون يخوند كور

 .زميدارم حرف م بهار

 .يپوش يم هيچ نيعوض ا ومدهيدر ضمن اون شلوراك مسخره رو هم تا شوهرت ن. رم يمن دارم م يبزن ول باشه

 .اديهم خوشش م يليخ ريتو چه ام به

 كرد وگفت رونيكله اش را از در ب بهار

 دشيتور شده بس كه پوش هيچون شب آره
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 :كه گفت ديرا شن شيبه در خورد و صدا نايدر را زود بست كه لنگه كفش م و

 .يكن يتو چه تو مسائل زن و شوهر دخالت م به

 .اش را از سرش برداشت يلبخند زد و روسر بهار

 .مبل ها بود يرو دنيمشغول دو ايميك

 .يبدبختا رو داغون كرد نيا يهم دسته ها يافتيهم خودت ممكنه ب. نگفتم رو مبال نپر ايميك

 .بپرم رو ملباش گهين مجون به م نايم يول

 :رفت كه با تعجب برگشت يمانتو به دست به طرف اتاق م بهار

 تو؟ يگيم يچ ايميك

 :برداشت و گفت دنيدست از دو يلحظه ا ايميك

 .گميجون گف راس م نايم

 .لهيمخش تعط ناميم نيا

 :و گفت ديپر نياز مبل پائ ايميك

 .خواد نو بخره براش يم ريعمو ام. گف دوسشون نداره خودش

 .رفت ديسراغ پاكت خر بعد

 .خوام يم يبسن

 .رفت ديانداخت و به طرف پاكت خر يجا رخت يمانتو را رو بهار

 .شام اول

 .را باز كرد يبهار در دستشوئ. خوام يم يبسن من

 .اول شام. قاونه قانون

 ينجوريا يوقت شيرفت برا يبهار دلش ضف م. كردنش بودمدل قهر  نيا. ستاديو پشت به بهار ا. اخم كرد نهيباز دست به س ايميك

 .كرد يقهر م
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 .به طرف او رفت و از پشت بغلش كرد نيپاورچ بهار

 .دسته مورچه حمله كردن هي

 :ديكش غيج ايميقلقلكش داد تا ك نقدريا. خانه را پر كرده بود ايميخنده ك. كرد ايميشروع به قلقلك دادن ك و

 .كنم  يم شيج االن

 .كرد شيخنده كنان رها بهار

 ؟يوروجك باز خودتو نگه داشت. ييدسشو بدو

 .دهيجون بو م نايم ييدسشو

 .رفت يم يياز خانه خودشان به زور دسشو رونيمشكل را داشت ب نيا ايميبا ك شهيهم. تا نخندد ديلبش را گز بهار

 .برو تا آب همه جا رو نبرده بدو

 :صدا زد. وارد شد نكهيبعد از ا يولرفت و  ييدوان دوان به طرف دستشو ايميك

 !بهار مااااماااان

 :كرد و گفت يپوف بهار

 .اريمامان شلوار ب يعني نيا

 :بهار خنده اش را پنهان كرد و گفت. بود نيبود و سرش پائ ستادهيخجالت زده ا ايميك

 ؟ييدسشو يمبال نرفت يرو دنيپر يخونه جا ياومد چرا

 .بود نيهمچنان سرش پائ ايميك

 .ختهيكه نكردم آب ر شيج

 ها؟ ختهيآب ر كه

 .بهار را نگاه كرد يچشم ريز ايميك

 :كرد گفت يكه آب را اندازه م يآب گرم را باز كرد و در حال ريش بهار

 .زهيمواظب باش آب نر گهيد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣٨

 !مامان

 جانم؟

 !ستنين آب

 و گفت ديرا بوس ايميلپ ك بهار

 .دونم يم

 .را آب بكشد ييرا شست و شلوارش را عوض كرد بعد هم مجبور شد كل دستشو ايميك يپاها

 .آمد رونيباال زده ب يبا پاچه ها. درد گرفته بود كمرش

 .را برداشته بود يكار خودش را كرده بود و بستن ايميك. را باز كرد شيو موها ستاديراهرو ا يتو نهيآ مقابل

 :گفت نهيدست به س بهار. شده بود يدهانش كامال قهوه ا دور

 ؟يكار خودتو كرد آخرش

 .ديهوا نگه داشته بود خند يرا تو شيكه دست ها يدر حال ايميك

 .دستات و بشورم ايب

 .را شست شيآشپزخانه رفت و بهار دستها يدوان دوان تو ايميك

و  شديكنارش دوال و راست م شهيمثل هم ايميبعد هم وضو گرفت و نمازش را خواند ك. آماده كرد و با هم خوردند يمختصر شام

 .ردينماز خنده اش بگ يتو شديباعث م يگاه

 .را در آغوش گرفت ايميكه تمام شد ك نمازش

 .وقته خوابه گهيگلم پاشو د يمامان

 :بلند شد و گفت ايميك

 .برام يخون يم قصه

 .خونم خوشگل مامان يكه م بله

 .رفت ايميو به دنبال كبهار جانمازش را جمع كرد . ديبه طرف اتاقش دو ايميك
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 .دستش بود يتخت نشسته و كتابش تو يرو ايميك

 .شو بردار گهيد يكي. يكتاب دار نقدريمامان ا ايميك ندرال؟يس بازم

 .خوام يو م نيهم نه

 ايميك. خواند شينشست و كتاب را برا ايميكنار تخت ك. به كتاب نداشت اجياحت گريداستان را خوانده بود كه د نيا نقدريا بهار

 .ديكنار تختش برداشت و بوس زيم يرا از رو يقاب عكس كوچك

 .بابا فرهاد ريبخ شب

 .شدينم رياشكش سراز ايميحركت ك نيبا ا گريصحنه عادت كرده بود و د نيا دنيبه د گريد بهار

 .گفت يم ريجا كه بود شب موقع خواب حتما به عكس پدرش شب بخ هر

 .و به عكس فرهادنگاه كرد ديرا بوس ايميگونه ك يبه آرام بهار

بودش كهنه  دهيبود كه بس كه پوش راهنيپ كيكه بهار از فرهاد داشت  يزيتمام چ. بود كه از اتاق الهام برداشته بود يعكس همان

 .ايميعكس و البته ك نيشده بود ا

 .شديدرباره پدرش پاسخ بدهد مربوط به چند ماه قبل م ايميبار كه بهار مجبور شده بود به ك نياول

 .بود دهيمهدش درباره خانواده صحبت كرده و از بچه ها پرس يكه مرب يزمان

 كنه؟يم يباباش تو خونه باهاش باز يك

خانه آنها  يتو هيبقاو هم مثل  يبود چرا بابا دهيهمان روز بق كرده به خانه آمده بود و پرس. ديكوچولو مانده بود چه بگو يايميك و

 .كند ينم يزندگ

 :ذهنش بود يمهد گفته بود تو ريكه به مد يهنوز جمله ا. شده بود و با مهد تماس گرفته بود يشاك ياول از آن مرب بهار

 .دياز بچه پرس ديرو با يكم مغزشو بكار بندازه و بفهمه چه سوال هي نيبگ ايميك يمرب به

موضوع خدا را شاكر  نيا يو بهار برا ديترس ينم يكياصال از تار ايميبرعكس مادرش ك. را ترك كرد ايميو اتاق ك ديكش يآه بهار

 .بود

 .ديو دراز كش ديفرهاد را پوش راهنيهر شب پ مثل
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را  بانشيكه پنچ سال گر يدرد نيا. خوام و اشك از گونه اش سر خورد يمن خودتو م يبه عكستم دل خوشه ول ايميك! فرهاد

 كرد؟ يم شيرها يد كگرفته بو

 .اموزشگاه را باال رفت يدر دستش بود پله ها ايميكه دست ك يدر حال بهار

 .ديدو شيدست مادرش را رها كرد و به طرف ستا ايميك

 .ستاش سالم خاله

 :افتاده بود انداخت و گفت شيشانه ها يكه از دو طرف رو ايميبافته شده ك يبه موها ينگاه شيستا

 .ملوس خانم يخوب زميعز سالم

 :و گفت ديكش ايميك يبه موها يبعد دست. ديرا بوس ايميگونه ك و

 ؟يخوشكال رو كوتاه كن نيا يخوا يم چرا

 .تو مهد كشهيموهامو م يمان چون

 :را گرفت و گفت ايميدست ك بهار

 كجاست؟ دخترت

 .كنهيم ياتاقم داره نقاش تو

 گفت ايميك

 .كنم مامان يخوام نقاش يم منم

 .ارميصبركن ژاكتت و در ب. گلم نايمب شيبرو پ خوب

 .رفت شيتكان داد و بعد از درآرودن لباسش به طرف اتاق ستا يسر ايميك

 :كرد و به او نگاه كرد و گفت كيدستش را به كمر زده و چشمانش را بار شيستا ايمياز رفتن ك بعد

 .يچونديباالخره مارو پ. سراغ بهار خانم ميبر حاال

 ؟يموضوع و مطرح كن نيدوباره ا شهيمواقعا روت  شيستا

 :كرد و گفت يپوف شيستا
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 .زنه اصرار داره يزنگ م يشدم طرف ه اليخ يخدا من كه ب به

 .شما يآموزشگاه فكسن نيا ارشيحاال اصرار داره ب چرا

 .بهار خانم درست صحبت كن يهو

بهتر كه الاقل  يجا هيخوب بره . داره راديحتما مخش ا نجايا اديبده ب هيطرف حاضره دوبرابر شهر يوقت گهيگم د يراس م خوب

 .نجايا هيچ. نباشه يمث زندان انفراد

 .همه جا كه خاله بهار نداره يهم دارن ول ياسك ستيپ شونيپشت اطيكه تو ح يا گهيببرش آموزشگاه د ديشا بله

 :كرد و گفت يپوف بهار

 شناسه؟ياز كجا م منو

 .مرد ايزنه  يليل يپرس يزنم اونوقت تو تازه م يهفته اس دارم برات فك م كيمن . واقعا برات متاسفم بهار

 :نشست و گفت يصندل يرو بهار

 .كرده يرو بش معرف نجايا يكي يگفت ادمهيفقط  من

 :با چشمان گرد شده بهار را نگاه كرد و طلبكارانه گفت شيستا

 ؟يديزنم اصال گوش م يمن دارم بات حرف م يوقت

 :باال انداخت و گفت يشانه ها بهار

 .نه يزن يحرف م يليكه خ ييوختا هي

 !بهار

 :و گفت ديخند بهار

 .دم يبه درد نخور و اصال تو ذهنم را نم يزايتو سرم شلوغ پلوغه كه چ نقدريا. ستين ادمي خوب

 .من شد به درد نخور يحرفا گهيد آره

 .بار گوش بدم نيدم ا يحاال قول م خوب

 :گفت كنار بهار نشست و شيستا
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 .خوب گوشاتو باز كن گهيبار د نيا

 گهيبنال د اه

 يشد تيترب يب باز

 .رمي اي يگيم

 .كنهيبابا زود قهر م گميم

 :آب دهانش را قورت داد و گفت بعد

 يكيبعدم گفت . كنه سيتدر يكه بره خونه شون خصوص رهيبگ انويپ يخواد واسه پسرش مرب يگفت م نجاياومد ا شيروز پ چند

 .كرده و اسم تو رو برد يرو معرف نجايا

 .اومده ريد يگفت يبش م خوب

از پنج تا هم قبول  شتريب. كنند يبا بچه ها كار م نايفردم ا يكنن روزا يم سيتدر يزوج خصوص يفقط روزا شونيگفتم ا. گفتم

 .پنج نفرمونم قبال پر شده. كنن خانم ينم

 خوب؟

اون زنگ زده به من من زدم  ياز اون روز ه. منم گفتم باشه اونم شماره تلفن و گرفت و رفت. نيگفت شما حاال صحبت كن يچيه

 .به تو

 .همه نيخودمون ا يبهش از بچه ها يكرد يم يمعرف گهيد يكي خوب

 .يباش ديبا يگفتن حتما جناب عال شونيا يول. ديبه ذهن خودم نرس يفكر كرد نيآفر

 :تبه ساعتش انداخت و گف ينگاه بهار

بشه چون  نيمعطل ا ديبا ينفر بعد شهيهم ينجوريا.عوض كن لوفريبا ن نويبار مامانش اومد ساعت ا نيا. كرد ريسوگول د نيا باز

 .اديم ريد

 بگم يتازه نذاشت. باشه

 و؟يچ گهيد
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 .با خودت صحبت كنه يخواد حضور ينداره گفت م يراه چيباز زنگ زد من گفتم ه روزيد يچيه

 :و گفت ديبه صورتش كش يدست بهار

 .فهمن ينه رو نم ياز مردم معن يبعض چرا

 :باال انداخت و گفت يشانه ا شيستا

 .يبر يحالشو م يريم دهيدو برابر پول م. قبول كن خره

 !افته يذره راه نم هي نيمفت نزن كار من با ا حرف

 .نشده يشد صاب خونه ات هنوز راض يچ

 .خودمم خسته شدم گهيدونمش د يماهه دارم سر م هي. بابا نه

 .موقع در باز شد و سوگل با مادرش وارد شد همان

 :گفت شيستا

 .عجب سوگل خانم چه

 بغلش بود كرد و گفت ريهم ز بردشيرو به سوگل كه ك بهار

 .ياومد ريكه باز د بدو

 .اشاره كرد تا با مادر سوگل صحبت كند شيبا چشم به ستا و

 .خودش دست به دست سوگل وارد كالس شد و

 :را صدا زد ايميك. آموزشگاه تمام شد يشده بود كه كار بهار هم تو كيتار هوا

 !ميبر ميخوا يم ايمامان ب ايميك

 .آمد رونيب شياش را در دست داشت از اتاق ستا يكه دفتر نقاش يدر حال ايميك

 .نگاه كن مامان

 :و گفت ديكش ايميبه سر ك يبهار دست. شده بود دايپ شيها ينقاش يهم تو يها نفر سوم يازگت. نگاه كرد ايميك يبه نقاش بهار

 .خونه ميو بردار بر لتيحاال برو وسا. زميخوشكله عز يليخ
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 .رفت شيورجه ورجه كنان به طرف اتاق ستا ايميك

 :به طرفش امد و گفت شيستا. برداشت يرا از سر چوب رخت فشيك بهار

 .ينباش خسته

 .ممنون

 د؟ينامه ات به كجا رس انيپا كار

 .كار داره يليخ هنوز

 .سانسياونم دور ل اندازهيم يدردسر نيخودشو تو همچ يآخه ك. يكرد يحماقت نيهمچ گهيد يا ونهيد خوب

 رانيساز سنتور در ا خچهينامه تو خوبه تار انيپا نيع آره

 ديخند و

 .شهينم دايكرده اصال پ يكه استاد معرف يمنابع يبرم كتابخونه تازه بعض ديچقدر با يدون يهم سخته م يليخ مرض

 .نكن هيتوج حاال

 .سيخانم ونجل. يريگيم ينمره بهتر يك ميكن فيو تعر نميبب

. سازم يم ييقطعه كامل و خودم تنها هيبدبخت من دارم . رميگ يم يدوم معلومه من نمره بهتر. اوشون آقا هستن نه خانم اوال

 .رسهيعقلت نم

 :ناگهان چهره عوض كرد و گفت شيستا

 .خواد بتركه يكنم مغزم م يبهار من فكرشم م يچه كار سخت يوا

 :نازك كرد و گفت يپشت چمش بهار

 ؟يمهربون شد هيچ

 :كرد و گفت يخنده ا شيستا

 ؟يكوك كن انومونويپ يايم

 :و گفت ديكوب شيبه شانه ستا بهار
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 .پس بگو. آهان

 !گهيد ايب بهار

 .بخر گهيد يكيبنداز دور  يكنيكوكش م يبار دار هي يداغونه ماه انويپ نيبه خداا شيستا

 .بابابزرگمه ادگاريتونم بهار جان  ينم

 .يآورد ريبگو متخصص مفت گ رينخ

 .قلبه يفكر كرده جراح. متخصص اوهو

 .كرد با همان لحن حرفش را ادامه بدهد يمتوجه حال خرابش نشود سع شيستا نكهيا يبرا ديحرف لبش را گز نيا دنيبا شن بهار

 .كوك كنم انويگفته من بلدم پ يك اديپس بگو متخصص ب اسينجوريا ا

 :امديكوتاه ن شيستا. را صدا كرد ايميك و

 .شامم روش هيو ضرر  جهنم

 .شما بشم يابا اجدا يانويپ رونيساعت ح هي اميب ستيخورم الزمم ن يخودمو م ريرم خونه نون پن يم عمرا

 !ينامرد يليخ بهار

 :گفت شديكه از آموزشگاه خارج م يرا گرفت و در حال ايميدست ك بهار

 صد درد صد نامردم زمينه عز يليخ

 .او در آورد يزبانش را برا و

 ..ستاديكه بهار پارك كرده بود ا ييدرست جا ييمدل باال نيبعد از رفتن او ماش. كرد و به راه افتاد نيرا سوار ماش ايميك

 .بود شيستا. زنگ خورد لشيرا رد كرده بود كه موبا ابانيدوتا خ بهار

 ندارم؟ شيچرا من از دست تو آسا شيستا يوا

 .سالم كيعل

 .يسالم كن يزنگ زد. ميكرد يخداحافظ ستيهم ن قهيدو دق ما

 .تمينمك كارت داش با
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 .كوك كنم انويام پ يمن نم هيچ

 .نه اي يشيخفه م بهار

 بنال

 .مرض

 كنما يم قطع

 .خانمه اومد نيا يتو رفت. خوب بابا يليخ

 .خانمه كدوم

 .ايريپاك از دست م ياز كاراتو ول كن دار يكيبهار به خدا . اه به

 .رهيگيحالمو م نهيبب سيكنم پل يم يحرفتو بزن دارم رانندگ شيستا

 .نتتياومده بود بب يچيه

 خوب؟

 .پكر شد ياونم كل.نم گفتم رفتنم. به جمالت خوب

 ؟يزنگ زد نيواسه هم. براش متاسفم كه پر شد يوا

 .نيبه من بد نيآدرس ازش ندار ايشماره  دياول خواست بره بعد برگشت و پرس. خره نه

 .راهنما زد و متوقف شد بهار

 ؟يداد

 .تونم يگفتم نم. بابا نه

 .ديگش ينفس راحت بهار

 بهار؟

 هوم؟

 .طرف مشكوكه ها گميم
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 ديلبش را گز بهار

 ه؟يچه جور يعني

 .يالك زايچ نيو ا انويفكر كنم معلم پ يدونم ول ينم

 :مشكوك شده بود نگران گفت يكه خودش هم كم بهار

 با من چكار داره؟ پس

 !زنم يم ييحدسا هي من

 ؟يچ

 .باشه يزيچ يكنم خواستگار ماسگار فكر

 :گفت يعصب بهار

 ؟يختيتو نمك ر باز

 .داشت نيكه ا يدك وپز نيتازه با ا. دهيبه خودش زحمت م نقدريا انويمعلم ساده پ هيواسه  يخنگ ك آخه

 :از عقب گفت ايميانگشتش را به دهان گرفت كه ك بهار

 .مير يچرا نم مامان

 .را داد ايميجواب ك بهار

 .مير يكنم االن م يصحبت م شيبا خاله ستا دارم

 .و ساكت شد گفت يحوصله باشه ا يب ايميك

 .بود يچه شكل حاال

 !يدديم ديبا نشويماش. متيپوش و گرون ق كيش يليخانم خ هي شكل

 .اريدر ن يباز ديبد ديند قدريا شيستا

 ؟يديتو د. گهيد دميند خوب

تنها . و از ثروت همسرش شياشراف ياز زندگ. از گذشته رنگارنگ بهار خبر نداشت شيستا. زد يخودش پوزخند يبرا بهار
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 .بود كه از همسرش جدا شده نيگفته بود ا شيستا هيكه  يزيچ

 ؟يندار يكار گهيد خوب

 .تو حاال يهست يشد كه انگار ك ديچون چنان ناام. خواستگار بود نيبه جان خودم ا يول. نه

 ؟يندار يكار. توهم برا خودت خوش باش نيا يتو تو باشه

 ...خواستگا يول نه

 .شيستا خداحافظ

 .را قطع كرد يگوش و

 .و با او چكار دارد ستيتوانست حدس بزند ان زن ك ينم. فكر فرو رفته بود يتو يحساب بهار

 .او را نداشت يكه نشان يكس

 .انداخت و به راه افتاد نهيآ يتو ينگاه. به سراغش امد يبيعج دلشوره

 .خورد يود به خانواده انها مكرده ب شيكه ستا يها فيبا توجه به تعر. اش رفت يسراغ شاگردان خصوصص فكرش

 .شناسن ياونا كه منو م يول

 .كرده باشن ياز اقوامشون معرف يكيبه  ديشا خوب

 .خواستگار باشن ينكنه راس راس يوا

 .سمجش راحت شده بود يخواستگار ها نياز هم يكيتازه از شر . دياش كش يشانيبه پ يدست

 .شود يسرشان نگه دارند تا بهار راض يرا رو ايميهمه هم بال استثنا حاضر بودند ك. درد سر شده بود شيچهره اش برا يبايز

 :بود زيچ كيجواب بهار  يول

 !نه

 .عقب به خواب رفته بود يصندل يرو ايميك. برد نگيپارك يرا تو نشيماش

 .سوخت يبه حال دختركش م دلش

 .مو كردم يهمه سع. يندار يعيطب يكه تو زندگ ستيمن ن ريتقص. منو ببخش يمامان
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 .زد شيصدا يهنوز در آسانسور باز نشده بود كه كس. را در آغوش گرفت و به طرف آسانسور رفت ايميك آرام

 راد؟ خانم

 .برگشت

 .امشب كجا بود گهيد نيا. خرمگس معركه لعنت بر

 .آمد يخانه اش بود كه به طرف او م صاحب

 .خانم راد سالم

 .سالم

 .باال براتون ارميكمك كنم بچه رو ب ديبذار

 :كرد و گفت ياخم بهار

 .تونم يخودم م ممنون

مجبور  نكهياو از ا يپدر بهار بود ول يسرلك جا نكهيبا ا. سرلك وارد آسانسور شدند يآسانسور باز شد و بهار و به دنبال او آقا در

 .آمد رونيب يدر باز شد و بهار با خوشحال. بود تهخيمرد تنها باشد اعصابش به هم ر نياطاقك كوچك با ا نيبود در ا

 آورد كه سرلك گفت رونيب فشيرا از ك دشيكل يبهار به سخت. هم پشت سرش سرلك

 .براتون باز كنم نيبذار

 :گفت يتر يبا لحن عصب بهار

 .ستيدفعه اولم ن ممنونم

 رو به سرلك گفت. در را باز كرد و وارد شد بعد

 خدمتتون اميبونم مدخترم و بخوا نيبد اجازه

 .در را بست ديبگو يزيمرد بتواند چ نكهيقبل از ا و

 .تختش خواباند يرا رو ايميگفت ك يراه م يلب به خودش بد و ب ريكه ز يدرحال

 .اصال قصد نداشت او را به داخل تعارف كند. شالش را مرتب كرد و دوباره در را باز كرد نهيآ يبرگشت و تو بعد
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همانجا . كرد يخودش محافظت م يو آبرو مياز حر ديبود كه با ييبهار هم زن تنها. پدرش بود، باشد يجا.خانه بود كه بود صاحب

 :و گفت ستاديچهاچوب در ا يتو

 .سرلك يآقا ديبفرمائ

 :از پشت سر بهار به داخل انداخت و گفت ينگاه سرلك

 م؟يجا صحبت كن نيهم

 ن؟يدار يشما مشكل! بله

 ن؟يفكراتون و كرد نميخواستم بب يراستش م.ريخ ريخ

 .بزارم رو مبلغ رهن ونيحاضرم پنج مل يول. بدم هيكرا ستيبرام مقدور ن. بله

 .خوام يم انهيپول ماه هيمن . خانم راد من كه گفتم امكان نداره نه

 .داده بود هيساختمان داشت و همه را هم كرا نيا يهم تو گريواحد چهار واحد د نياز ا ريدانست كه سرلك به غ يم بهار

 .هم داشت يمغازه بزرگ مصالح ساختمان كيتنها ممر درامدش نبود  نيا تازه

 .اورديب ليمرد دل نيكار ا يتوانست برا يجوره نم چيه. ديفهم ياز حدش را نم شياصرار ب علت

 .سرلك يتونم آقا ينم

 :سرش را خاراند و گفت مرد

 .مطرحش كرد شهينم نجايفقط ا. هم هست كه مشكل شما حل بشه هگيراه د هي البته

 .كرد خودش را به آن راه بزند يسع. ديرس يبه مشامش م يبد يبوها. امديحرف خوشش ن نياصال از ا بهار

 .ستياصال امكانش ن نيباور كن. كل پس اندازمه نميتازه ا. تونم يواقعا نم گهيمن د ونهيلياز پنج م شتريمنظورتون ب اگه

 .باشد نيدلش خدا خدا كرد كه منظور سرلك هم يوتو

 :انداخت و گفت گريد يبه در ها ينگاه سرلك

 ارتيشما رو ز نكهيسر بزنه بعد مثل ا هي نجايمن پسر بزرگم اومده بود ا يجا شيكه ماه پ نهيامر ا قتيحق. نبود نيمنظورم ا نه

 .كردن
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 :اخم كرده بود بهار

 ه؟يچ منظورتون

 .هست از خانمش جدا شده يسه چهار سال. پسر بنده تازه چهل سالش شده. هنباش جسارت

 .شديبهار هر لحظه گرد تر م چشمان

 .شهيم يهم منتف هيكرا يماجرا گهيد. نياگه قبول كن نكهيا خالصه

 .گوشش نزد يسرلك را نگه داشت كه تو ديسف ياحترام مو. عمرش احساس خفت نكرده بود يتو نقدريحاال ا تا

 :چشمان سرلك و گفت يزل زد تو. ردياش نگ هيتا گر ديرا محكم گز لبش

 .نيپولمو آماده كن. كنميم يخال گهيد هفته

 .دستش را مقابل دهانش گرفت و به طرف اتاقش رفت. ديچهره بهت زده سرلك به هم كوب يدر را رو و

 .نرسد ايمياش به گوش ك هيگر يامتكا فرو كرده بود تا صد يدهانش را تو. اش را رها كرد هيرا بست و گر در

 .فرهاد را برداشت و در آغوش گرفت راهنياش كه ارام تر شد پ هيگر

فهمم زن  يحاال م يسخته ول يليكردم زن بودن خ يتا حاال فكر م. فرهاد يچه به روزگارم آورد ينيبيم. چقدر بختم يبنيم فرهاد

 .تنها بودن سخت تره

 .ختيصورتش گرفت و اشك ر يفرهاد را جلو راهنيپ و

 

 .كردن خانه رفت داينامه اش را رها كرد و سراغ پ انيرا به مهد رساند كار پا ايميكه ك فردا

 .پاسخ گذاشته بود يسرلك را ب يتمام تلفن ها. كرد يم يخال گريهفته د كيخانه را تا  ديبخوابد با ابانيخ يشده بود تو اگر

خواست بهار را وادار به  يم هيبا گرفتن كرا. كرده بود يكاش درست آمده و خواستگار.قابل اعتماد نبود گريد يمرد نيچن

 .كند رشيپذ

 .تمام شده بود زيمحترمانه رد كرده بود و همه چ يليهم داشت كه خ يگريوگرنه بهار خواستگارن د. داديبود كه بهار را آزار م نيا

 .كردن خانه مهم تر بود دايفعال پ. را كنسل كرده بود شيهمه شاگردانش تماس گرفته و كل كالسها با
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توانست  ينحو نم چيبه ه يراحت تر از گذشته گذرانده بود ول يليخوب خ يها هيسه سال گذشته را بخاطر داشتن همسا گرچه

 .آنجا بماند

 :نگران گفت دنشيبا د شياموزشگاه شد ستا يكالفه راه. بود نكرده دايپ يروز گذشته بود و بهار هنوز خانه ا دو

 بهار؟ ياريسر خودت م يدار ييبال چه

 :داد و گفت هيتك واريسرش را به د بهار

 .ديبا يفهم يم شيكنم ستا يتا آخر هفته خونه رو خال ديبا من

 .يريگ يسخت م يدار يليخدا خ به

 :بغض كرده گفت بهار

 .من نباشه يجا يزن چيه كاش

 :وارد آبدار خانه شد و گفت شيبعد از چند لحظه ستا.بلند شد و رفت تا اب بخورد و

 .بهار همون خانمه اومده يوا

 :سرش گذاشت و گفت يرو يدست بهار

 .شميخالص م يك ايخدا

 :دوخت و گفت شينگاه ملتمسش را به ستا بعد

 .جور دست به سرش كن هيرو خدا برو  تو

 .يفتم هستتونم گ ينم بهار

 .وا رفت واريكنار د بهار

 .رو ندارم گهيد يماجرا هياعصاب  گهيد

 .كشهيكنه آدم خجالت م يمحترمانه برخورد م نقدريا. اومده و رفته نقدريبه خدا زشته ا بابا

 .ديآبش را سر كش هيكرد و بق يپوف بهار

 كجاست؟
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 2كالس  يتو فرستادمش

 .و وارد كالس شد ديكش شيبه ابروها ياش را مرتب كرد و دست يروسر بهار

 .بود ستادهيپشت به او مقابل پنجره ا يزن

 .بنده راد هستم ديبفرمائ

 .انگار نفسش بند آمده بود. اش گذاشت نهيس يو بهار دست رو ديچرخ زن

 !بهار

 :ديكلمه بگو كيفقط توانست .و فشار را نداشت جانيهمه ه نيتحمل ا بهار

 ؟!فرنوش

 .شد كيبعد همه جا در مقابل چشمانش تار و

 يرا م ايميك فيظر هيگر يصدا. مقابل چشمانش رنگ گرفت شيچهره نگران ستا. صورتش چشم باز كرد يرو ياحساس خنك با

 :ديپرس يكه مدام م ديشن

 شده؟ يمامانم چ خاله

 .از اشك پر شده بود شيستا چشمان

 هو؟يچت شد  ؟يبهار جونم خوب! بهار

 .خورد يبه هم م شيتمام تنش به لرزش افتاده و دندان ها. توانست جواب بدهد ياما نم بهار

 .دست پاچه شده بود شيستا

 چه خبره؟ نجاياصال ا. تو سرم كنم يچه خاك ايخدا

 .بهار دست دراز كرد و دخترش را بغل كرد. هم شدت گرفت ايميك هيگر

 .خوش مچاله شده بود يبهار تو. رفت و در زد يبه طرف كالس كنار شيستا

 :ديمقابل بهار خم شد و پرس ديرا در آغوش گرفت و نو ايميك شيستا. برگشت ديبا همسرش نو شيستا

 حالت خوبه؟ بهار
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 :ديشده اش پرس تيكل يدندانها انياز م بهار

 رفت؟ كجا

 :ديمتعحب پرس دينو

 جا رفت؟ يك

 !فرنوش...فر

 گفت شيستا

 .گهيهمون خانمه رو م اهان

 خانمه كدوم

 .رهيگيكه گفتم همش سراغ بهار و م همون

 :را كنترل كند گفت شيكرد لرزش صدا يم يكه سع يدرحال بهار

 رفت؟

 :شانه بهار انداخت و گفت يرا رو ديكت نو شيستا

 ش؟يشناس يبهار م. كنهيم هيتو سالن نشسته داره گر زميعز نه

 :گفت دينو. نشان نداد يعكس العمل چيه بهار

 ؟ييجا يدكتر متيببر يخوا يم

 !سر تكان داد كه نه بهار

 :بلند شد و گفت دينو

 .فرستمش بره يم ستياگه حالت خوب ن يول. شاگرد دارم من

 .بهار بهتر شده بود لرز

 !جان خوبم دينو نه

 مطمئن؟
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 .برو به كالست برس آره

 .كرد و به طرف كالسش رفت شيبه ستا ينگاه دينو

 .زد ينينگاه كرد و لبخند غمگ ايميبه چشمان اشك آلود ك بهار

 .گلم نجايا ايب

 .ديرا بوس ايميك يخورد موها يگونه اش سر م يرو يكه دانه اشك يو بهار در حال. كرد يخودش را در آغوش بهار مخف ايميك

 :را به دست بهار داد و گفت وانيل. آب قند برگشت وانيل كيرفت و بعد از چند لحظه با  رونيب شيستا

 .چه خبره نجايا يبگ يخوا ينم

 :نگاه كرد و گفت شياشك آلود به ستا يبا صورت بهار

 !مفصله داستانش

 :به در انداخت و گفت ينگاه بعد

 نجاست؟يا هنوز

 ش؟يشناس يبهار م. آب قندم به اون دادم هي. آره

 .با سر جواب مثبت داد بهار

 :و گفت ديلبش را گز شيستا

 اد؟يب بگم

 :بغلش جا خوش كرده بود گفت يكه تو ايميپاك كرد و به كرا  شيبا دست اشكها بهار

 من كار دارم؟ رونيب ير يم قهيدق هي شيخاله ستا با

 :به بهار نگاه كرد و گفت ايميك

 ؟يريم يم يتو دار...مامان

 :را سفت در آغوش گرفت و گفت ايميك بهار

 .من فقط خسته شدم...هيچه حرف نيا....زميعز نه
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 .خواست از مادرش جدا شود يدلش نم ايميك

 .خونه مير يم شهيزود كارم تمام م. زميعز برو

 :نگاه كرد و گفت شيبه ستا بعد

 .تو اديبه فرنوش بگو ب رونيرو ببر ب ايميك

 .اش زد يشانيبهار دستش را به پ. رفت رونيرا گرفت و ب ايميدست ك شيستا

 نه؟ياصرار داشته منو بب نقدريام كنه؟ چرا ا ونهياومده د. خواد از جون من يم يچ نيا ايخدا

 .باال آورد و نگاهش كرد يسرش را به آرام. ديكش رونيكفش فرنوش او را از افكارش ب يپاشنه ها يصدا

 .چشمانش از اشك سرخ بود. درست مقابل بهار نشست يحرف چيبدون ه فرنوش

 .يفرق نكرد چيه

 .و بهار را سفت در آغوش گرفت اورديفرنوش طاقت ن. شد يحرف اشك بهار جار نيبا گفتن ا. ديلرز يم شيصدا

 .بهار يمعرفت يب يليخ

 :زديجور حرف م نيفرنوش هم يول. دينداشت كه بگو يحرف. ديبگو يزيتوانست چ يبهار نم. ختندير يهر دو اشك م حاال

 .خبر يب ؟يجور رفت نيهم

 .شد رهياشك آلود بهار خخودش را از بهار جدا كرد و به چشمان  بعد

 ؟يگ ينم يزيچ

 :به چشمان فرنوش نگاه كرد بهار

 .چشمان فرهاد بود هيشب چقدر

 :اشكش را پاك كرد و گفت بهار

 ؟يكرد دايمنو پ ياصال چه جور ؟ينيمنو بب ياصرار داشت يچ يبرا

اسمت و گفت شك نداشتم  يوقت. رميمعلم بگ ايپو يمنم مشتاق شدم برا. كرد فياز كارت تعر. از دوستام شاگردته يكي بچه

آموزشگاه اقدام كنم  قيخواستم از طر يدوباره گم وگور ش ينيمنو بب دميترس ياونجور كه تو خودتو گم وگور كرد يول. يخودت
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 .كه دوباره گمت نكنم

 .خواست برود و تنها باشد يم. حالش خوب نبود بهار

 ه؟يتوقعت از من چ حاال

 .نگاهش كرد فرنوش

 .افتاده ياديپنج سال اتفاقات ز نيتو ا. يخبر ندار يچيتو از ه بهار

 .خسته و داغان بود نقدريافتاده بود كه نگاه فرنوش ا يچه اتفاق. ديترس يداشت م.آب دهانش را قورت داد بهار

 :به چشمان بهار نگاه كرد ميمستق فرنوش

 ؟يپرس يحال فرهاد و نم چرا

 .بهار كه بند آمده بود دوباره به راه افتاد اشك

 تا حاال بچه دارم شده حتما نه؟. گهيخوبه د حتما

 .ستادياز جا بلند شد و پشت به بهار ا فرنوش

 ؟يراحت فراموشش كرد نقدريا يعني ه؟يفرهاد چه جور تيوضع ينيبب يوقت كنجكاو نشد چيساال ه نيا تو

 :بهار شدت گرفته بود اشك

 .پنهان كنم هيهمه مدت خودمو از بق نيتونستم ا يكردم؟؟؟ اگه فراموشش كرده بودم چطور م فراموشش

 .را باال برد شيصدا بعد

 !نگام كن! فرنوش

 .برگشت فرنوش

 ...چون. تونستم فراموشش كنم يچون نم...چون. من هرگز فرهاد و فراموش نكردم. يدون يرو نم زايچ يليهم خ تو

 :سرش را داخل آورد ايميكالس باز شد و ك در

 !بهار مامان

 :زود اشكش را پاك كرد بهار
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 مامان؟ جانم

 .شتيپ اميخوام ب يم

 .را باز كرد شيدست ها بهار

 !زميعز ايب

 :گفت ديبا ترد. كرد يصحنه نگاه م نيفرنوش با چشمان گرد به ا.شد كيدوان دوان به بهار نزد ايميك

 ؟يكرد ازدواج

 .ديرا بوس ايميسر ك بهار

 .گهيد يكيتونم ملكشو بدم به  يتمام قلبم مال فرهاده م يوقت ورچط

 ...اش يپر جعد مشك يو موها. اش انگار چشمان بهار بود يچشمان آب. انداخت ايميبه ك يدينگاه پر ترد فرنوش

 :ديپرس يداشت ول ديترد. وحشت كرد ديچرخ يذهنش م يكه تو يتصور وسال از

 نه؟... دختره فرهاده....بچه نيا بهار

 .وا رفت يصندل يرو و

 .زجر حق فرهاد نبود نيا. فرهاد حقش نبود. يليبهار خ يانصاف يب يليخ

 يديفهم. چطور منو از خودش روند يديفرهاد با من چكار كرد؟ فهم ينيبب يتو اصال بود. بود يفرنوش؟ سهم من چ يمن چ پس

 فرنوش؟

 .اش بلند شد هيباز هق هق گر و

 .بغض كرده به بهار نگاه كرد ايميك

 :با همان لحن گفت فرنوش

 .شده يچ ينيبب ياصال نموند تو

 :سرش را باال گرفت و گفت بهار

خوش وخرم . دمشونيبله چند بار د. كنن يالهام و فرهاد چكار م نمياومدم در خونه تون تا بب يبار م كيهر چند وقت  يول نموندم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٥٩

 يم. زنش نبودم گهيمن كه د. و خودمو ول كنه رهيفرهاد بچه امو بگ...اومدم كه فرهاد يم ديبا يچ يبرا. نبوده يانگار كه اصال بهار

 .گذره ينم اشدونم فرهادم از بچه 

 .فقط سر تكان داد فرنوش

 ؟يرفت نكهيچند وقت بعد از ا يدياونارو د يك بهار

 .ه بودسال نشد كيدونم هنوز  ينم. چند ماه بعدش ديدونم شا ينم

 ؟يامدين گهيد چرا

 :زد و گفت يپوزخند بهار

. منو فراموش كرده بودند يكردن وقت يم شونوياونا داشتن زندگ يوقت. خودم غصه و حسرت بتراشم يبرا اميب نم؟يبب ويچ اميب

 گفتم؟ يم ديبا يتو دل فرهاد نداشتم چ ييجا چيمن ه يوقت...يوقت

 .انداخت نيسرش را پائ فرنوش

 !يدوباره امده بود كاش

 :را در آغوش فشرد ايميك بهار

 افتاده؟ ياتفاق...فرهاد يبرا...يبرا

 :ديبهار وحشت زده به فرنوش نگاه كرد و نال. صورتش گذاشت و هق هقش بلند شد يرا رو شيدستها فرنوش

 !تو رو خدا حرف بزن فرنوش

 :گفت هيگر انيهم يتو فرنوش

 .شيشناس ينم گهيد ينيفرهاد و بب اگه

 .شده بود رهيوحشت زده به فرنوش خ بهار

 .جون يمجسمه ب هي شده

 شده؟ يتو رو خدا بگو چ فرنوش

 :دستش را برداشت و به بهار نگاه كرد فرنوش
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 .سال بعد از عمل كيدرست . و پس زد ونديپ. االن چهار ساله. الهام مرده....بهار

 .را صدا زد شيرا بغل كرد و ستا ايميفرنوش ك. بود دهيترس ايميك. ديبهار بلند تر خند. فرنوش با ترس نگاهش كرد. ديخند بهار

 .كرد تا از حال رفت هيبعد انقدر گر. افتاد هيتا به گر ديآنقدر خند. ديخند يفقط م بهار

 .دكريبهار نگاه م دهيرا در آغوش گرفته بود و به چهره رنگ پر ايميك فرنوش

 :نگاه كرد و گفت بانهيبه فرنوش غر ايميك. دستش بود و چشمانش بسته بود يتو سرم

 مامانم مرده؟ خاله

 :او را در آغوش سفت فشرد و گفت فرنوش

 !دهيخسته شده خواب زميعز نه

 :به فرنوش كرد و گفت يدوباره نگاه ايميك

 .كرد هيمامانم گر.يتو دعواش كرد نه

 :نگاه كرد و گفت ايميك يبايبه چشمان ز فرنوش

 .كرد هيگر نيهم يبودمش برا دهيوقت بود ند يليمن دوست مامانتم خ نه

 :سر تكان داد و گفت ايميك

 .مياخه ما گم شد. دونم يم

 :نگاه كرد ايميمتعجب به ك فرنوش

 ن؟يشد گم

 .سيما ن شيبابا فرهاد پ نيبرا هم ميما گم شد. مامان بهار گف. آره

 :اشك آلود گفت ييو چشمها لرزان ييبا صدا فرنوش

 ؟يديمگه باباتو د تو

 .دميعكسش و د. اهوم

 :نگاه كرد و گفت ايميبه ك ميمستق فرنوش
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 .من عمه اتم ايميك

 عمه؟

 .نداشت يلينداشت چون فام يلياز روابط فام يكوچك درك يايكم

 .من خواهر بابا فرهادم. زميعز آره

 :گفت ايميك ياو را متوجه نشده ول يحرفها ايميفرنوش احساس كرد ك. به چهره فرنوش نگاه كرد ايميك

 ن؟يكرد دايشما مارو پ يعني

 .شد ريو اشكش سراز اورديطاقت ن فرنوش

 .كردم داتونيپ زميعز آره

 خونه ما؟ اديبابا فرهادم م يعني

 خونه بابا فرهادت؟ يتو رفت دميشا زميعز آره

 اد؟يم مامانم

 .بابات شيبرم پ يبذار خوب شه هر دوتاتون م. زميعز بله

 :تكان داد و گفت يسر ايميك

 .باشه

 يدختر ديفهم يم يوقت شديم يبهار و دخترش چه حال دنياز د يعني. دختر فرهاد باشد نيريكودك ش نيا شديباورش نم فرنوش

 .از بهار دارد

 .ديرا د ايميسر چرخاند و فرنوش و ك. بود كه چشمش را زد يزيچ نيلسقف او يديسف. چشمانش را آرام آرم باز كرد بهار

 .با دقت به فرنوش نگاه كرد. را فراموش كرد زيلحظه همه چ كي

 كنه؟يچكار م نجايا فرنوش

 .و دوباره باز كرد. را چرخاند و چشمانش را بست سرش

 !واقعا فرنوشه نه
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 :به چشمان بهار نگاه كرد و گفت يبا نگران. چشمان باز بهار به سمتش رفت و دستش را گرفت دنيبا د فرنوش

 ؟يجان خوب بهار

 .شد ريناخودآگاه اشكش سراز. افتاده يآمد چه اتفاق ادشيتازه  بهار

 .دياز پشت سر فرنوش سرك كش ايميك

 :و گفتدست بهار را گرفت  ايميك. ديرا جلو كش ايميدست دراز كرد و ك بهار

 ؟يخوب شد يديخواب ؟يسيخسه ن گهيد مامان

 .خوب شدم زميعز آره

 :با بغض گفت ايميك

 ؟يكنيم هيچرا گر پس

 :را گرفت و گفت ايميدست ك فرنوش

 .دوسش دلش تنگ شده يبرا گفتم

 .نديتا بهار را بهتر بب ستاديانگشتان پا ا يرو ايميك

 .كرد دايعمه فرنوش مارو پ مامان

 وحشت زده به فرنوش گفت يبا چشمان بهار

 ؟يبش گفت يچ

 .فقط گفتم خواهر فرهادم...من...من

 .ديبهار صورتش را پوشاند و آه كش. كرد يبه دهان آن دو نگاه م ايميك

 :فرنوش بهار را صدا كرد. چكار كنم ايخدا

 !بهار

 :دستش رابردارد گفت نكهيبدون ا بهار

 بله؟
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 ش؟ينيبب يايم

 .كه فرنوش اجازه نداد نديست بنشدستش را برداشت و خوا بهار

 .هنوز سرمت تمام نشده بخواب

 :و با خودش گفت ديدوباره دراز كش بهار

پس چه  ؟يخواست يمگه از خدا معجزه نم ش؟ينيبب گهيبار د هي يكرد يمگه آرزو نم ؟يلحظه نبود نيهمه سال منتظر ا نيا مگه

 مرگت شده؟

 :كرد شيدوباره صدا فرنوش

 ؟يايم! بهار

 .كرد يفقط فرنوش را نگاه م بهار

 .به خدا فرهاد بخاطر رفتن تو هم غصه داشت بهار

 :گفت يول ديخواست بگو يدلش نم. پوزخند زد بهار

 .تو دل فرهاد نداشتم ييجا چيمن ه! فرنوش يكنيم فكر

 !يكنيبه خدا اشتباه م بهار

 :ملتمس گفت يبا لحن باز

 .نداره يتا نابود يبهار به خدا فرهاد راه. يسنگ صبورش بود شهيهم. يدردش بود مرحم شهيتو هم. نشيبار بب هيفقط ! ايب بهار

 :ديدست بهار را گرفت و با تمام احساسش پرس بعد

 ؟يايم

 .را برگرداند شيرو بهار

 .مهلت بده بهم

 .ديخم شد و گونه بهار را بوس فرنوش

 .فقط زودتر به من خبر بده باشه
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 !فرنوش

 جانم؟

 باشه؟. بش نگو يزيچ فعال

 .يتوبگ يهر چ زميعز باشه

 .ديرا بوس ايميخم شد و ك بعد

 نجا؟يمنو آورد ا يك

 .كردن انگار قاتلم يم گايبه من ن ميجور هي. ها چقدر هول كرده بودن چارهيب. دوستت و شوهرش همون

 .زد يلبخند كج بهار

 كجان؟ االن

شد  يبش گفت حالت خوبه راض يدكتر وقت يول.خواست بره يت نمدوست. رسونمت يگفتم خودم م. فرستادمشون برن خونه من

 .بره

 .اش كرد يهمراه نيفرنوش كمكش كرد و او را تا ماش. بهار كه تمام شد سرم

 كجا برم؟ خوب

 .ديلب گز بهار

 رم؟يبگ اديخونه اتو  يخوا ينم ه؟يچ

 :دلش گفت يانداخت و تو نيخجالت زده سرش را پائ بهار

 .من كه قراره از اونجا بلند شم. ستيگرفت مهم ن ادمي

 :شد فرنوش گفت ادهيپ نياز ماش يوقت

 .بهش بده گهيفرصت د هيكنم  يخواهش م. داره ازيفرهاد واقعا بهت ن! بهار

 :ديدلش نال يتو.زد و در را بست ينيلبخند غمگ بهار

 .زنه يداره پر پر م دنشيلحظه د هي يكه برا ياز دل من خبر ندار فرنوش
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 :رو به فرنوش گفت شديم ادهيكه پ يدر حال ايميك

 اد؟يم يپس بابا فرهادم ك عمه

 :به بهار كرد و گفت ينگاه فرنوش

 .زود يليخ. زميعز اديم

 :ديباز پرس ايميك

 اد؟يبار بخوابم بابا فرهادم م چند

 :را گرفت و گفت ايميبهار دست ك. باز هم به بهار نگاه كرد فرنوش

 .بهت گميخودم م ميبر مامان

 .شد ادهيگونه فرنوش گذاشت و پ يرو يبوسه كوچك اييلحظه كم نيآخر در

 .دستش بود به طرف آسانسور رفت يتو ايميكه دست ك يبغضش را كنترل كرد و درحال بهار

 !راد خانم

 :ديناخوداگاه نال بهار

 !يلعنت

را در هم  شيكه اخم ها يشد و در حال كيسرلك به بهار نزد. نمانده بود تا بخواهد با سرلك هم چانه بزند شيبرا يجان گريد

 :بود گفت دهيكش

 ن؟يكنيم يخال يك. حاضره پولتون

 :گفت و ديرا در هم كش شيبهار هم اخم ها. كرده نه او يانگار كه بهار كار اشتباه. به سرلك نگاه كرد. باز بغضش را فرو داد بهار

 هفته؟ هيمونده تا  گهيچند روز د. كنم يم يهفته خال هيكه گفته بودم سر  من

 :گفت كرديم يباز يدانه درشت حيكه با تسب يدر حال سرلك

 .روز چهار

 .نيريبگ ليخونه رو تحو انيب گهيروز د چهار



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٦٦

 :كرد شياز كنار سرلك گذشت كه او باز صدا يگريحرف د چيبدون ه و

 ن؟يراد خوب فكراتون و كرد خانم

 :با نفرت به او نگاه كرد و گفت بهار

 .گهيد زيخونه فكر كردم نه چ نيا لهيفقط به تخ من

كه در بسته شد همان ژست مغرورش را نگه داشت و با  يتا زمان. چشم از سرلك گرفت و وارد آسانسور شد ينيبا نگاه خشمگ و

 .اش را مصرف كرده باشد تمام بدنش سست شد يبسته شدن در انگار كه تمام انرژ

 .را بست شيداد و چشمها هيآسانسور تك وارهيرا به د سرش

 :داد هياو تك يدست بهار را گرفت و سرش را به پا. كرد يبه مادرش نگاه م يبا نگران ايميك

 !بهار مامان

 :چشمانش را باز كرد بهار

 !مامان بهار جان

 ؟يببخوا يخوا يم ؟يخسه شد دوباره

 :ديآه كش بهار

 .خوابم ينم گهينه د يول. مامان خسته شدم آره

 :زد شيهم از ان طرف در خانه اش را باز كرد و صدا نايم. خانه را كه باز كرد در

 !بهار

 :برگشت بهار

 !جان نايم سالم

 :هم سالم كرد ايميك

 .جون نايم سالم

 .بوس بده هي ايب. به گل من سالم
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 .ديرفت و اوهم گونه اش را بوس نايبه طرف م ايميك

 .بود نجايسرلك ا اروي نيا

 .دمشيد نگيپارك تو

 ؟يداديچرا تلفنات و جواب نم. بود يكفر.آمده بود سراغتو گرفت روزيد يبارم نبود هي

 :را داخل فرستاد و گفت ايميك بهار

 .داشتم ليدل حتما

 :مشكوكانه به بهار نگاه كرد نايم

 چكارت داره؟ حاال

 .شميدارم بلند م يچيه

 :بلند تر از معمول گفت يكم نايم

 ؟يچ

 :زد و گفت ينيلبخند غمگ بهار

 .شميگفتم بلند م.تونم ينم يدون يمنم كه م. رهيخواد اجاره بگ يم

 :گفت يبا ناراحت. ستادياز خانه خارج شد و كنار بهار ا نايم

 ؟يبر نجاياز ا يخوا يم

 .سر تكان داد بهار

 .را گرفت شيدستها نايم

 .يبمون ينداره كه بتون يراه چيه يعني

 .ديپسر سرلك بگو يخواست از خواستگار يدلش نم بهار

 .اد يگفت به كارش نم. رو مبلغ رهن ذارميم ونيگفتم پنج مل يحت. داره يچه راه نه

 :بق كرده گفت نايم
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 ؟يكرد دايرو پ ييجا. يبر شهيبد م يليخ

 .سر زدم ييچند جا هي يول نه

 .بگو يوقت كمك خواست هر

 فعال.يمرس زميعز باشه

 .سالمت به

 .هر كس داخل خانه خودش رفت و درها بسته شد بعد

 :را به تختش برد و گفت ايميك. اماده كرد و خوردند يشام يحال يب با

 .خسته ام يلياخه خ. امشب برات قصه نخونم شهيم يمامان

 .و از اتاق او خارج شد ديبهار گونه اش را بوس. تكان سر قبول كردبهار را نگاه كرد و بعد با  يچند لحظه ا ايميك

صحنه باز هم  نيا دنيبهار با د. تخت نشسته و عكس فرهاد در دستش بود يكه رو ديرا د ايميرا كه زد و برگشت ك مسواكش

 .بغض كرد

سخت  شيبرا.شد يباورش نم. الهام مقابل چشمانش جان گرفت دهيچهره رنگ پر.ديتخت دراز كش يطرف اتاقش رفت و رو به

 .را ترك كرد الهام هنوز زنده بود يكه او خانه اعتماد يزمان. بود مرگ او را باور كند

 .ماند چون فرهاد پدر بچه اش بود ياگر نه هر چه شده بود م. بودن الهام فرهاد را رها كرده بود ديبه ام بهار

 .بود دهيخودش تصور كرده و زجر كش يعاشقانه فرهاد و الهام را برا يصحنه ها چند سال نيا يتو چقدر

 گرفته؟ يمن نرفتم، اصال فرهاد از من سراغ رم؟يازشون بگ يدوباره نرفتم خبر چرا

 .كه عكس فرهاد در دستش بود وارد اتاق شد يدر حال ايميك

 !بهار مامان

 گلم؟ يدينخواب چرا

 .ديتخت دراز كش ير رفت و كنارش روآرام آرام به طرف بها ايميك

 نكرد؟ دايعمه فرنوش مارو پ مگه
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 :زمزمه مانند گفت ييو با صدا. نشاند شيموها يرو ياو را در آغوش گرفت و بوسه ا بهار

 .كرد دايپ زميعز چرا

 كنه؟يم دايمارو پ يبابا فرهاد ك پس

 .را در آغوش فشرد ايميك بهار

 .كنهيم داياونم مارو پ. يصبر كن ديبا

 :سرش را در آغوش مادرش پنهان كرد و گفت ايميك

 باشه؟. فقط امشب دميبخوابم؟ قول م شتيپ. مامان

 .بخواب. زميعز باشه

 .او به خواب رفته دادينشان م نيشده بود و ا نيدستش سنگ يرو ايميك سر

 راهنيرا پوشاند و بلند شد و پ ايميك يرو.ديكش رونيمانده بود را ب ايميدست ك يدستش را برداشت و عكس فرهاد كه تو آرام

 .ديدراز كش ايميفرهاد را به تن كرد و كنار ك

 :به عكس فرهاد انداخت و با بغض گفت ينگاه

پس به من حق . عاشقت شده دهيچطور ند ينيب يم. نطوريدخترتم هم. و ندارم تيطاقت دور گهيد. ذره شده فرهاد هيبرات  دلم

 .دلتنگت باشم نقدريبده كه ا

 :خورد ادامه داد يصورتش آرام سر م ياشكش رو يكه دانه ها يحال در

 يم ؟يغصه نخور نقدريالهام مرده بودم تا تو ا يكاش من جا. يچقدر الهام و دوست داشت دونمينه؟ آخه م.يديزجر كش يليخ حتما

 .نمتيبب ديتونم با ينم گهيد...تونم ينم گهيد. فرهاد شتيپ اميخوام ب

 .رفت يبه خوا زانيفشرد و اشك ر نهيفرهاد را به س عكس

 .فرهاد برود دنيخواست هر چه زودتر به د يانگار طاقتش تمام شده و دلش م. داشت يبيشد شوق عج داريكه از خواب ب صبح

 .بعد با فرنوش تماس گرفت. كرد و صبحانه اش را داد داريرا ب ايميك. رفت يرا گرفته بود همان روز م شيتصم

 له؟ب
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 .جان منم فرنوش

 .نمتيو دوباره نب يكردم نكنه بر يفكر م. شنوم يچقدر خوشحالم كه صداتو م يدون ينم. زميبهار عز يوا

 .ديلرز يم جانياز ه بهار

 .فرهاد دنيخوام برم د يم فرنوش

 و بعد هم لرزان گفت ديچيپ يگوش يآه فرنوش تو يصدا

 .دختر يفرشته ا هيتو . ميونتيبه خدا همه مون تا آخر عمر مد بهار

 .ديلبش را گز بهار

 خونه هست؟ يك...فرهاد

 .بود نيفرنوش غمگ يصدا

 .رهيوقته نم يليمطب خ. اغلب خونه اس گهيد االن

 .تعجب كرده بود ديشن يازآنچه م بهار

 چرا؟

 :ديچيگوشش پ يآرام فرنوش تو يصدا

 .ديفهم يشب و روز و نم. از فوت الهام فرهاد روز به روز افسرده تر شده بعد

 .كرد يم هيحاال گر فرنوش

 .اونجا يبود گاه نجايا يگاه. اتاق تو و الهام سرگردون شده بود نيگفت ب يم مامان

 .شديحرفها فشرده م نيا دنيبهار با شن قلب

 .دميد يكاش مرده بودم و رنج تو رو نم فرهاد

 نمش؟يبب اميب يمن ك...من...فرنوش

 .حبس كرده يخودشو تو قسمت شرق. رهينم رونيب. خونه اس شهياون هم ايب يوقت خواست هر

 .شود وانهيبود از شدت شوق د كينزد بهار
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 .اتاق مشتركشان را انتخاب كرده بود فرهاد

 منم تنگ شده؟ يدلش برا يعني

 .امياالن م نيمن هم...من

 ؟يگيبهار راس م يوا

 .ديلرز يبه وضح م گريبهار د ياصد

 .اميم...آره

 .كنم يبهار به خدا دارم سكته م يوا. دميخبر م نايمن به مامان ا پس

 

 .را صدا زد ايميتلفن را قطع كرد و ك بهار

 .بابا فرهاد شيپ ميبر ميخوا يم ايب يمامان ايميك

 .را به تنش كند ايميك يتوانست لباسها يكه نم ديلرز يم شيدست وپا نقدريا. كرد يذوق م يهم مثل كودك او

 .بود دهيسرحال و شاد ند نقدريمتعجب به حركات مادرش چشم دوخته بود تا بحال او را ا ايميك

. به تنش پوشاند يساپورت گرم مكش كيرا با يقرمز يزيپائ كيتون. انداخت شيشانه ها يرا بافت و از دو طرف رو ايميك يموها

 .منگوله دارش را هم سرش كرد ديكاله سف

 .تا من آماه شم ينكن فيلباستو كث مامان

كرم كوتاهش را با  يبه كمد لباسش انداخت و باالخره مانتو ينگاه. نداشت شتريچند تا مانتو ب. مانده بود خودش چه بپوشد حاال

 .انتخاب كرد يشال قهوه ا كي

 .كرد يبا دقت به حركات مادرش نگاه م ايميك. هره اش دادبه چ يكم رنگ شينشست بعد از مدتها آرا نهيآ مقابل

 به لبت؟ يمال يم هيچ نايا مامان

 مامان جان؟ رژه

 ؟يمال يمنم م برا
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 :به او لبخند زد بهار

 .مال ماماناست خوشكل خانم نايا

 .خودش هم از چهره اش خوشش آمد. به خودش انداخت نهيآ يتو يبعد از تمام شدن كارش نگاه بهار

 

 .خبر كند يتلفن يآموزشگاه مانده بود پس مجبور شد تاكس يجلو نشيماش

 .لرزان زنگ را فشرد يبهار با دستان. شده بود رهيدر با تعجب خ يبه بزرگ ايميك. شد ادهيدسته گل پ كيبا  يخانه اعتماد يجلو

 بله؟

 .گلناز را به وضوح شناخت يصدا

 !گلناز جان بهارم

 .باز كرد و وارد شدند يدر را به آرام. شد ختهيكوتاه او و باز شدن در به هم ام غيج يصدا

 .سفت دست مادرش را گرفته بود ايميك

 !مامان

 زم؟يعز بله

 .خونه باباست نجايا

 .زميعز آره

 .شديم شتريبهم  شيلرزش دست ها شديتر م كيبهار هر چه به ساختمان نزد. كرد يكنجكاو به اطراف نگاه م يبا چشمان ايميك

 .شد ريآنها اشك از چشمانش سراز دنيبهار با د. بودند ستادهيخان به انتظارش ا روسيخانم و س نيساختمان نسر يجلو

 .شدن ريچقدر پ ايخدا

را در آغوش گرفت چشمانش تر بود و به  ايميخان خم شد و ك روسيس. خانم آغوشش را باز كرد و بهار در آن فرو رفت نينسر

 .كرد يم يريجلوگ شياشكها زشياز ر يسخت

 .باالخره بهار به حرف آمد. كس توان حرف زدن نداشت چيه. كرديخان نگاه م روسيبا تعجب به س ايميك
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 .دلتنگتون باشم نقدريكردم ا ينم فكر

 :گفت هيگر انيخانم در م نينسر

 .زميشد عز يزيپائ گهيخونه د نيا يهوا يكه رفت تو

 .رفت ايميبه طرف ك بعد

 .زميبغلم عز ايب. دختر فرهاده نيا يعني. شهيباورم نم ايخدا

 .كرد يمردد به بهار نگاه م ايميك

 .زميبابا فرهادن عز يخانم و آقا مامان و بابا نيا. برو بغل مامان بزرگ.مامان برو

 .رديخانم او را در آغوش بگ نيدستانش را باز كرد تا نسر ايميچون ك. رمز بود ديفرهاد انگار كل نام

 .گرفت يشترياو شدت ب شكا

 .نميروز و بب نيكردم ا يفكر نم ايخدا

 .پدرش بود شهيخان رفت او تا هم روسيبار به طرف س نيا بهار

 .آقاجون سالم

 :كرد لحنش شوخ باشد يخان بهار را در آغوش گرفت سع روسيس

 .آقاجون يبه من گفت باالخره

 :و گفت ديخند بهار

 .نيفقط آقاجون من گهيبه بعد د نيا از

 :و گفت ديبهار را بوس يشانيخان پ روسيس

 .به خونت ياومد خوش

 آنموقع بود كه بهار جرات كرد بپرسد تازه

 !كجاست...فرهاد

 .خان دست بهار را گرفت روسيس
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 .برو تو اتاقشه. يايم يكه تو دار شديآخه خودمونم باورمون م. ميبش نگفت هنوز

 ديايب انياز بچه به م يخواست حرف يدلش نم. خواست خودش اول و تنها با فرهاد رو به رو شود يش مدل. نگاه كرد ايميبه ك بهار

 .شديكه بهار از جانب فرهاد مطمئن م يتا زمان

 .اميمامان و بابا بزرگ باش تا من ب شيپ يمامان

 :خان دست او را گرفت و گفت روسيس. سر تكان داد. كرد ينم يبياحساس غر يليخ ايميك

 .يتاب سوار ش يدار دوست

 .كرد ديبا تكان سر تائ ايميك

 .و او را به طرف تاب دو نفره برد. ميبزن بر پس

باور . گذشتند يتمام حوداث گذشته به سرعت از مقابلش م. خانم وارد خانه شد نيبا نگاه او را بدرقه كرد و بعد همراه نسر بهار

 .كرد دوباره پا به آن خانه گذاشته باشد ينم

 :پشت بهار گذاشت و گفت يخانم دست نيسرن

 .اتاق سابقتون يشرق قسمت

 .بلند كش امده بود يانگار راهرو. خانم لبخند زد و به طرف اتاق سابقش رفت نيبه نسر. ديلرز يبه وضوح م بهار

 .ستاديكرد قلبش هر آن از كار خواهد ا يبود احساس م دهيدر اتاق كه رس پشت

 :ديفرهاد خسته و خش دار به گوش رس يصدا. محكم تر در زد. امدين يابجو. به در زد يآرام ضربه

 .الزم ندارم مامان يزيچ

 .بود كيتار مهيو اتاق ن دهيپرده ها كش. دست دراز كرد و در را باز كرد. ختيفرهاد فرو ر يصدا دنيبهار با شن دل

 .بود دهيتخت دراز كش يپشت به در رو فرهاد

بغضش را فرو داد و با . صاف كرد يرا به نرم شيگلو. اش مشت كرد نهيس يدستش را رو. صحنه آشنا بود نيبا ا يبه خوب بهار

 :گفت يلرزان يصدا

 .نيكن يزندان يكيخودتونو تو تار اديم شيپ يتا مشكل نيدونم چرا شما عادت دار ينم...من
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 .جمله فقط مخصوص بهار بود نيا. عادت كرده بود يكيچشمش به تار. ديبهار از جا پر يصدا دنيبا شن فرهاد

 .شده بود رهيزده به او خ بهت

 .بودم دهيخواب ند ينجوريتا حاال ا. قتهيحق هيخوابم شب چقدر

درست مثل . ديحركت كش كيبهار پرده ها را با . كرد يباز نگاهش م يفرهاد با دهان. اتاق رفت يلرزان به طرف پرده ها بهار

 :ديفرهاد نال. شهيهم

 .شم داريخوام ب يم ايخدا

بود به اسم  يجسم مچاله ا. نبود شيفرهاد آن فرهاد پنج سال پ. شوكه بود ديدياز آنچه م. ختير يصورتش م يبهار رو ياشكها

 .فرهاد

 .گرفته بود يشتريبهار سرعت ب ياشكها. آمد نيتخت پائ ياز رو يبه نرم فرهاد

 ؟ينه؟ تو كه رفته بود! بهار نميب يخواب م دارم

 .باال آمد و صورت بهار را لمس كرد يدستش به ارام. ان چشمان بهت زده به سمت بهار آمدهم با

 :زمزمه كرد. بهار آتش گرفت تن

 !يستيتو خواب ن...فرهاد

قدم عقب  كي. را گرفت شيرنگ بهت زده اش عوض شد و خشم جا. ديباشد از جا پر دهيانگار كه ناگهان از خواب پر فرهاد

 .شد رهيبه بهار خ نيرفت و با همان چشمان خشمگ

 .به صورت بهار زد يپ ايپ يليدست فرهاد باال رفته و دو س ديبگو يزيتا خواست چ. فرهاد خوشحال نبود يچرا ول ديفهم ينم بهار

 يكه خورده بود م يليشدت س صورتش از. كرد يحاال بهار بود كه بهت زده به فرهاد نگاه م يول. فرهاد اتاق را لرزاند اديفر

 .امد يگوشه لبش زخم شده و خون م.سوخت

 يريبه تو اجازه داد بچه منو ازم بگ يك ؟يبه چه حق ؟يرفت يهمه سال؟ به چه حق نيا يبود كجا

 توانست باال برد يرا تا آنجا كه م شيصدا و

 ؟يكر
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 .از فرهاد نداشت اشكش بند آمده و بهت زده بود يبرخورد نيهرگز تصور چن. بهار بند آمده بود زبان

 .او را گرفت يبا خشم به طرف بهار رفت و شانه ها فرهاد

كه من بچه دار  دونستيكس نم چيه ديكس نفهم چيه. دميكش يكه من چ يفهيتو چه م. ينداشته باش يحرف دميبا ؟يالل شد چرا

 .شدم

 .شديم دهيخون د يرگه ها شيچشمها يزده و تو رونيب رگ گردنش. بهار را رها كرد و از او دور شد شانه

 .انگار كه فروان كرده بود. زد يم اديفر

و منو به  يايبود كه ب نيدوست داشتنت ا يبود ادعا نيا. يكارو با من كرد نيچرا ا. يالهام رفت تو نبود. ينبود ينبود تو الهام

 .فرهاد يفرهاد نه گور بابا يگور بابا. يو بر نيپائ يبعد هم سرت و بنداز يخودت عادت بد

 .يديبهار نفهم يدينفهم. يكه با من چه كرد يديتو نفهم يگ ينم يچيچرا ه. يلعنت يزن يحرف نم چرا

 :دو اتاق چسباند و گفت انيسرش را به در م. بود شيصدا يخشم تو يهنوز رگه ها يكم كم فرو كش كرده بود ول شيصدا

 .يومدين يشب چيه يومدين يول. يايكردم تا باز شه و تو ب ينگاه م يدر لعنت نيو به ا دميخواب يتخت م يها رو شب

از دست دادن  يبرا. تو نه يبرا ياز دست دادن الهام ول يمن ده سال اماده شده بودم برا. داغونم كرد تا الهام شتريرفتن تو ب بهار

 .تو من هنوز آماده نبودم

 .بچه ام دنيتو و ند دنيند. كه من دو تا درد دارم ديكس نفهم چيه. يكارو بكن نيبامن ا يتونست چطور

 .كنه يتاسف تو زجر پنج ساله منو كم نم ؟يمتاسف يبگ ؟يبگ يكه چ ياومد حاال

 .شديجمله در ذهنش انگار كه اكو م كي. هنوز بهت زده بود بهار

 .خواد يمنو نم فرهاد

 :لب زمزمه كرد ريز. كرده بود سياشك صورتش را خ. تكان نخورد شياما از جا. ديبسته شدن در را فرهاد شن يصدا

 !بهار

خانم با وحشت  نينسر. دنديبهار از جا پر يدهان خون دنيهمه با د. فرنوش هم آمده بود. آمد نيهمانجور بهت زده از پله پائ بهار

 :به صورتش زد
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 شده؟ يمرگم بده چ خدا

 .خان بلند شد و به طرف بهار رفت روسياز كنار س ايميك. فقط نگاهشان كرد بهار

 ؟يشد يچ! بهار مامان

 .را گرفت ايميدست ك بهار

 .برم ديبا من

 .ديفرنوش به دنبال بهار دو. صحنه بودند نيهمه بهت زده شاهد ا. صاف به طرف در رفت و

 جان كجا؟ بهار

 .برگشت بهار

 .خودم راه خروج و بلدم نياين لطفا

 .ه طرف اتاق فرهاد رفتخان با خشم ب روسيس. رفت و

 .دسپخت پسر گلت نميخانم ا بفرما

 .ديخانم به دنبالش دو نينسر

 ؟يچكار كن يخوا يم روسيس

 :زد گفت يكه از خشم نفس نفس م يخان در حال روسيس

 .كردم يم ديبا شيبكنم كه پنج سال پ ويخوام كار يم

 يفرهاد با چشمان. باز كرد رويخان در را با تمام ن روسيس. كردند بيو فرنوش هم مضطرب او را تعق نينسر. از پله باال رفت و

 :ديپدرش نال دنيبا د. تخت نشسته بود يرو انيگر

 رفت؟

و  ينيبش يتوه بزدل كه فقط بلد. يياون بچه كه پدرش تو فيح. مثل تو باشه يدست احمق ريز فهياون دختر ح. بدبخت رفت آره

 .يمثل بچه ها زار بزن

 .ه از جا بلند شدبهت زد فرهاد
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 بچه هم همراش بود؟ بچه؟

 .هيپدرش چه آدم مزخرف ديبهتر كه ند. نهيو بب تيخاص يآورده بودش كه تو ب بله

 :پدرش رو به مادرش گفت ياز حرفها يعصب فرهاد

 پسر؟ اي دختره

 :به اشك نشسته گفت يخانم با چشمان نينسر

 .نسخه دومم خود بهار فقط موهاش درست مثل خودته. دختره

 .آتش گرفته بود فرهاد

 .تخت وا رفت يرو

 :خان اما ول كن نبود روسيس

 .بهار به سرت آورد حقت بود يهر چ. خوب بسوز يبسوز يخوا يم آره

 :ديحرف پدرش از جا پر نيبا ا فرهاد

. چون نگفتم نيچون خبر نداشت نيديشما نفهم. سوزم يپنچ ساله دارم م. شهيحرف خنك م نيسوزم اگه دلتون با ا يدارم م آره

 .ديرس يدستم بش نم يدونستم بهار حامله بوده ول يمن م. شيمن پنج ساله پ دنيشما االن فهم

. چقدر دنبالش گشتم. تو پنج سال دميكش يمن چ نينيپس بب نيشد نجوريو ا نيديشما االن فهم. ديكوب واريرا به د مشتش

 .نيديكدومتون فهم

 :با همان لحن گفت يخان گرچه از حرف فرهاد جا خورده بود ول روسيس

 .اونم دل داره يچرا فكر نكرد شياز خودت روند يوقت. زجر نبود تاوان شكستن دل بهار بود اون

 :مثل خود فرهاد داد زد و

. يديفقط تو زجر كش يكنياونوقت توه خودخواه فكر م. الهام زنده اس كردهي فكر مهان؟بعد از پنج اومده چون تا حاال چرا؟

توه  يرودنش بچه  رتشيخوش غ يزن تنها بدون كار و درآمد كه شوهر و بردارا هي يبگه چه جور يگذاشت. حرف بزنه يگذاشت

 ؟يديازش پرس. مقدار و بزرگ كرده يب
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 .وامانده سكوت كرده بود فرهاد

باال سرش  يمرد نكهياز خودش حفاظت كرده بدون ا يكه داره با چه بدبخت يجامعه پر گرگ با اون چهرها نيا يتو يديپرس

 .باشه

 ؟يديخودخواه ازش پرس فرهاد

 .در هم شكسته سكوت كرده بود فرهاد

باز هم حماقت پنج سال . بود دهيكرده و بر سر بهار كوب ادياز فر يو خروار يليپنج سال را دو س نيتنها زجر ا. بود دهينپرس نه

 .را تكرار كرده بود شيپ

 :قلبش گذاشت و گفت يرو يخان دست روسيس

 .يارياسم اون دخترو ب يحق ندار گهيد

 .ديخان دو روسيفرنوش با وحشت به طرف س. كبود شده بود رنگش

 !آقاجون

 :به فرهاد گفت هيخانم با گر نيسقوط كرد و نسر نيزم يخان رو روسيس

 .بكن يكار هي فرهاد

 :جهش به طرف پدرش رفت و به فرنوش گفت كيبا  فرهاد

 .بزن به اورژانس زنگ

 

 .بود يگوشه دهانش هنوز خون. شده بود يذهنش خال. رفت ينشسته و به طرف خانه اش م يتاكس يتو بهار

 .انگار شوكه شده بود. كند هيتوانست گر ينم يحت

 يذهنش هر چه مربوط به فرهاد بود پس م. برد يرا سفت گرفته و دنبال خودش م ايميدست ك. رفت يراه م يمثل مجسمه ا فقط

 .تا ذهنش را مشغول آن كند گشتيم يزيو دنبال چ. زد

 .برم دنبال خونه دينكردم امروز با دايهنوز خونه پ. كنم يخونه رو خال ديبا گهيروز د دو



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٨٠

 ينگران شد ول يو نگاه مات بهار كم دهياز رنگ پر نايم. سپرد نايرا به م ايميشده ك يزيبرنامه ر ينيشد مثل ماش ادهيخانه پ يجلو

 .پاسخ گذاشت و رفت يبهار سوال او را ب

قطره اشك هم  كي يهنوز حت. افتادهين ياتفاق چيزد انگار كه ه يبا خودش حرف م. آموزشگاه برداشت يرا از جلو نشيماش

 .بود ختهينر

 .تمامش كنم ديبا. كار داره ينامه ام كل انيپا. دو روز فقط وقت دارم. جمع كنم دياثاثم و با. كنم دايخونه پ هي ديبا

 .بلند بلند. زديبا خودش حرف م مدام

و آدرس را  شديم جيهم گ يگاه. نكرده بود دايرا پ ييهنوز جا يشب شده بود ول. تر را رفت و آمد نيپائ ياطراف و كم يها بنگاه

 .كرد يفراموش م

 .انداخت و وارد شد ديشد و به در كل ادهيپ. چراغ ها خاموش بود. آموزشگاه متوقف شد ياز هشت گذشته بود كه جلو ساعت

 .شد انويراهرو را روشن كرد و وارد كالس پ يچراغ تو. بود اوردهيهمراه ن يها سرد بودند و بهار لباس گرم كالس

 .مقابلش دوخت و شروع كرد ديو سف اهيس يها هينگاهش را به كالو. نشست انويتوجه به سرما پشت پ يبهار ب يول. بود سرد

 يقيموس نيغمگ ينوا. گرفت ينامه اش داشت شكل م انيپا. نواخت يبهار فقط م. نشستند يذهنش كنار هم م ينت ها تو انگار

 .گرفتند يجدا از ذهنش فرمان م يرويانگار دستانش از ن. كالس را پر كرده بود

 .خورند يسر م شانيگون ها يكه رو دياشك سردشان را د شديزنده بودن م لشياگر كالس و وسا ديشا

 .نواخت يتوجه به اطراف فقط م يبهار ب يول

 .كرد كه انگار سرچشمه آهنگش شده بود يرا در روحش احساس م قيعم يتنها درد. بود يخشك و ذهنش خال چشمانش

 .شب شد مهينوشت و آنقدر نوشت و نواخت تا ن. اشت و نوشتدفتر نتش را برد. دياز نواختن كش دست

 رفت؟ ياما كجا م. كرد يرا جمع م لشيوسا ديفردا با. خانه شد يخسته هالك راه بعد

 .كرد و به خانه رفت يلب تشكر ريبهار ز. را كه خواب رفته بود در آغوشش گذاشت ايمينگران ك نايم

 .به اتاقش رفت. كنار تخت بود زيم يرو يانگار قاب عكس خال ديعكس فرهاد را ند. را خواباند ايميك

 .بود نگاه كرد و باز با خودش بلند حرف زد ختهيهم ر يكه كنار اتاق رو يخال يبه كارتن ها. آمد يخوابش نم يبود ول خسته



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٨١

 تا فردا شب جمع كنم؟ يرو چطور لهيهمه وس نيا. خدا چقدر كار دارم يوا

 .ديفرهاد را پوش راهنيودآگاه پرا در آورد و ناخ لباسش

 .چمدانها گذاشت يلباس ها را دانه دانه تا كرد و تو. ختير رونيها را ب كمد

 .ختيقطره اشك نر كيباز هم  يول. ديرا در آغوش گرفت و بوس ايميك ينوزاد يلباسها

آمد كه دست از كار  ياذان از دور م يصدا. ديچيكاغد باطله پ يظرف ها را دانه دانه تو. ديچيكرد و با روزنامه پ يها را خال يدكور

 .ستاديو به نماز ا ديكش

از درونش زبانه  يانگار حرارت يول. چشمانش مثل دو كاسه خون شده بود. را كه خواند باز خوابش نبرد و دوباره بلند شد نمازش

 .رديگذاشت آرام بگ يكه نم ديكش يم

 .كرديرا جمع م لشيرفت و وسا يم گرياتاق به اتاق د نيبود و از ا داريبهار هنوز ب. آمد رونيو آفتاب ب ديدم ديخورش

 :كرد يشده بود و با تعجب به مادرش نگاه م داريب ايميك

 !بهار مامان

 :با چشمان خواب آلود در مقابلش تعجب كرد ايميك دنيانگار از د بهار

 ؟يدينخواب چرا

 .بود دهيصبح شده بود كه او نفهم يك. بودكرد ساعت نه صبح  يباور نم. بعد به ساعت نگاه كرد و

 ؟يكن يم كاريبهار چ مامان

 كرد؟يداشت چكار م. نگاه كرد شيبه دستها بهار

 .ليو پر وسا يخال يتمام خانه پر بود از كارتن ها. سالن دور چرخاند ينگاهش را تو بعد

 .آمد ينم ادشيرا جمع كرده بود كه  نهايا يك

 .را بدهد دوباره به كارش مشغول شد ايميجواب ك نكهيو بدون ا. دياش كش يشانيدستش را به پ كف

 اونوقت كجا برم؟. كنم شيخال ديبا. قول دادم. كنم يفردا خونه رو خال ديبا. كار مونده يكل هنوز

 .ديو با پشت دست چشمانش را مال ديدست از كار كش باز
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 .ديكش يجعبه ها سرك م يتو ايميك

 ن؟يچ نايا

 .نگاه كرد ايميباز به ك بهار

 .برداشت و كشان كشان به اتاقش برد ينگاه كرد بعد كارتن خال يخال يو كمد ها يخال يبه دكور ايميك

 .گذاشت يجعبه م يرا تو شيداشت عروسك ها. نگاهش كرد بهار

. ديكش يكرده بود سرك مكه تمام خانه را پر  يليانبوه وسا يرفت و به تو ياتاق به آن اتاق م نيدنبال بهار از ا ايميك. شد ظهر

 :ديدست بهار را كش ايميظهر گذشته بود كه ك

 !بهار من گشنمه مامان

 .بود ميدو و ن. به ساعت انداخت ينگاه. باز هم تعجب كرد بهار

 م؟يصبحانه خورد يك

 .خودش را سرزنش كرد. كوچكش گرسنه بود يايميك. ا فشرد و به طرف آشپزخانه رفت شيها هيشق

 .دختر كوچولوت صبحانه هم نخورده. بهار يهست يفكر يمادر ب چه

 .را مقابلش گذاشت وانينشاندش و ل يصندل يرو. ختيكاكائو ر ريش وانيل كي شيگرفت و برا ايميك يبرا يرينان و پن لقمه

و چهار  ستيب از شتريب. نمانده بود شيبرا يينا گريكرد د يآفتاب داشت غروب م. و باز دنبال كارش رفت ديرا بوس ايميك سر

 .ساعت بود كه استراحت نكرده بود

كرد كه باالخره از پا  يبهار همچنان شوك زده كار م. خود به تكاپو بپردازد جسم بهار را به كار واداشته بود نكهيا يجا ذهنش

 .افتاد

 .ا فرا گرفته بودتمام بدنش ر يدردناك يبدنش سرد شده بود و سست. زنگ مانعش شد يتخت دراز بكشد كه صدا يرو خواست

فرنوش . نشان نداد يعكس العمل چيبهار ه. فرنوش وارد خانه شد.بهار به چهارچوب در نگاه كرد. زودتر از او در را باز كرد ايميك

 .كرد يبه بهار و خانه اش نگاه م رتيبا ح

 بهار؟ ؟يكن يچكار م يدار
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 :كه انگار در حال فكر كردن است گفت يو بعد از مكث دياش كش يشانيبه پ يدست بهار

 .تو اياس ب ختهيكم به هم ر هيخونه  ديببخش

 :گفت يسست ياش بوده به طرف آشپزخانه رفت و با صدا يشگيباز انگار كه فرنوش مهمان هم بعد

 .تو ايبرات ب ذارميم ييچا االن

 .نگران از حاالت بهار وارد خانه شد فرنوش

 .گاز گذاشت و فراموش كرد اجاق را روشن كند يرا رو يكتر بهار

 حالت خوبه؟ بهار

 :كرد و با همان لحن سست گفت يباز فكر بهار

 .خوبم...من

 .اشاره كرد لشيبه وسا بعد

 .ميبر ديآخه با....كردم يجمع م نارويداشتم ا....ميبر ديبا

 .را بغل زده بود ايميك فرنوش

 ن؟يبر كجا

 .داديم يبازش نشان از خستگ مهيچشمان سرخ و ن. فرنوش واقعا نگران بهار بود. باز نگاهش كرد بهار

 .كند يكه دارد بلند صحبت م ديفهم يخودش هم نم بهار

 م؟يبر ديكجا با يراست

 :را فشرد و گفت شيها هيشق باز

 .كنهيدرد م نقدريدونم چرا سرم ا ينم

 .ر را گرفتگذاشت و دست بها نيرا زم ايميك فرنوش

 .بهار وحشت كرد يداغ از

 .يسوز يتو تب م يدار بهار
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 .بغض دار شد شيصدا بعد

 با خودت؟ يكرد چكار

 .او را به طرف تختش برد بعد

 .بخواب ايب

 .كرد يمقاومت م بهار

 .ميفردا بر ديبا...جمع كنم لمويوسا ديبا...دارم...كار يكل...خوبم...من....نه

 .فرنوش از اشك پر شده بود چشمان

 .االن استراحت كن. كنم يخودم كمكت م زميعز باشه

 .لبخند زد بهار

 .تونم يخودم م...جان نايم نه

 .را در آورد لشيتخت خواباند و موبا يبا چشمان گرد شده به بهار نگاه كرد او را رو فرنوش

 .ستيباال حال بهار اصال خوب ن ايزود ب فرهاد

 .شد رياشكش سراز و

افتاد كه هنوز  يدر اتاق چشمش به دحتر كوچك يدور زد و جلو يخال يكارتن ها ينگاهش رو. وارد خانه شد مهيسراس فرهاد

 .بغلش بود يداشت تو ييطال يكه موها يموس تنش بود و عروسك پادراز كهنه ا يكيم يبا طرحها يرنگ يلباس خواب صورت

دختر ملوس و كوچك با آن چشمان  نيا. فرهاد چنگ زد يبه گلو يبيبغض غر. مواجش دورش را پر كرده بود يمشك يموها

 .دختر او بود يايدر

 يم ليذهنش تحل يبود را تو ستادهيكه مقابل در ا يانگار داشت چهره مرد. شده بود رهيكنجكاو به فرهاد خ يبا چشمان ايميك

 .كرد

 .ختيفرو ر دل فرهاد.دياتاقش دو يتو بعد

 د؟يازم ترس يعني
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 :گفت مهياو سراس دنيبا د فرنوش

 .نايمنو نشناخت به من گفت م. سوزه يتو بهار داره تو تب م ايب يسادياونجا وا چرا

 .ختيقلبش فرو ر دينيشياز آنچه م فرهاد

را شناخت و  راهنشيفرهاد فورا پ. بود دهيتخت دراز كش يبهار با همان چهره معصومانه رو. و وارد شد ديطرف اتاق بهار دو به

 .دياز ته دل كش يآه

 يباز كرد ول يلحظه ا يبهار چشمانش را برا. مثل تنور داغ بود. بهار گذاشت يشنانيپ يدست لرازنش را رو. بهار زانو زد كنار

 .حال چشمانش بسته شد يچون ب ديانگار فرهاد را ند

 :چنگ زد شيبه موها فرهاد

 .تنتش كن يزيچ هي. تيحالش خوب نس. مارستانيب مشيببر ديفرنوش با. ت به منلعن. به من لعنت

 .داشت يمشخص بود تب علت عصب كامال

 .كرد يبلد بود نثار خودش م نياز جا برخاست هر چه لعن و نفر يسست با

غل گرفته و با دقت به عروسكش را سفت در ب. بود دايكه پشت فرنوش پنهان شده بود پ ايميسر كوچك ك. فرنوش نگاه كرد به

 .چهره فرهاد زل زده بود

 :به فرنوش كرد و آرام گفت ينگاه ايميك. كه او را بغل كند رديميداشت م فرهاد

 !ايفرنوش ب عمه

 :كنار گوش او گفت ايميخم شد و ك فرنوش

 آقاهه بابا فرهاد منه؟ نيا

 .ديشن يرا م ايميك يصدا فرهاد

 :با چشمان به اشك نشسته گفت فرنوش

 .زميعز آره

و مقابل فرهاد قرار داد و  ديكش رونيرا از پشت سرش ب ايميفرنوش ك. خودش را نگه دارد نياز ا شتريطاقت نداشت ب فرهاد
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 .خودش به سمت بهار رفت تا آماده اش كند

 .نشست ايميفرهاد مقابل ك. دستش بود يهم تو يقاب عكس كوچك. كرد يخجالت زده به فرهاد نگاه م ايميك

 .به چهره او زل زده بود ايميك

 ؟يكرد داياالن مارو پ تو

 .را به او گفته بود زيهمه چ فرنوش

 .شده بود سيصورتش از اشك خ. را نرم در آغوش گرفت ايميك فرهاد

 .كردم داتونيپ زميعز آره

 .ديگونه فرهاد را بوس يبه آرام ايميك

 ؟يمون يخونه ما م يعني

 .اش را مهار كند هيتوانست گر ينم فرهاد

 .مونم يم آره

 .چهره اش را پر كرد يحرف فرهاد خوشحال شد چون خنده كودكانه ا نيانگار كه از ا ايميك

 .عكست و دارم من

 .به خود فشرد شتريفرهاد او را ب. قاب كوچك را به او نشان داد بعد

 .ينعمت محروم كرد نيمنو از ا يبه چه جرم ايخدا

 .زد شيصدا فرنوش

 .تو رو خدا زود باش. آماده اس ايب داداش

 .ديبهار انداخت و او را در آغوش كش يپا و شانه ها ريبلند شد دست ز عيحركت سر كيو با  ديرا بوس ايميگونه ك فرهاد

 .اميبار منم همرات م نيا يمطمئن باش اگه بر يذارم دوباره تركم كن ينم

 :كودكانه گفت يمادرش با بغض دنيبا د ايميك. را بغل زد و به دنبال آن دو از خانه خارج شدند ايميهم ك فرنوش

 فرهاد مامان مرده؟ بابا
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 .چشمان پر از اشكش را به چهره دردانه اش دوخت فرهاد

 .مو از سر مامانت كم شه هيمگه بابات مرده باشه كه بذاره . زميعز نه

 .غصه دار در آغوش فرنوش فرو رفته بود ايميك. راند مارستانيخواباند و به طرف بعقب  يصندل يسرعت بهار را رو با

 .بخاطر بهار در تب و تاب بود گريد ميدخترش شادمان و ن دنيد ياز قلب فرهاد برا يمين

 .هوش بود يب بايتخت اورژانس گذاشت تقر يبهار را رو يوقت

 .با بهار كرده بود دوباره تكرار كند شيرا كه پنج سال پ يچطور توانسته بود كار. بار هزارم خودش را لعنت كرد يبرا فرهاد

چند  نيا يرا در آورد و با بهرام تماس گرفت در ط لشيفرهاد موبا داديكوچك را چه م يايميافتاد جواب ك ياو م يبرا ياتفاق اگر

 .بود يممكن ريشهر بزرگ كار غ نيا يكردن او تو دايپ يبهار كرده بودند ولكردن  دايپ يسال تمام تالششان را برا

دكتر بهار را . را قطع كرد يرا داد و گوش مارستانيادرس ب عيپس سر. حال فرهاد بدتر بود. پشت تلفن زبانش بند آمده بود بهرام

 .كرده بود نهيمعا

 :تاسف به آنها نگاه كرد و گفت با

 ازش فوت كرده؟ يكس

 انداخت يكرد نظر يدكتر را نگاه م دهيبه فرهاد كه رنگ پر وشفرن

 .دكتر يآقا نه

 .نكرده يكنه ول هيگر ستيبا يم. تو شوكه ييجورا هي. فشار اومده يليبه اعصابش خ معلومه

 .دانست مقصر صد در صد اوست يخودش م. برگرداند يبا دست صورتش را پوشاند و رو فرهاد

 .به تو فرهاد لعنت به تو لعنت

 .فرهاد خورد يبه پا ايميدست كوچك ك. آرام آرام دور شد دكتر

 .فرهاد بابا

 :فرهاد اشكش را پاك كرد و خم شد و او را در آغوش گرفت. ترسان و بغض دار بود ايميك يصدا

 زم؟يعز هيچ
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 دوباره خسته شده مامان

 .شده بود با همان نگاه معصومانه و پر از سوال رهيانگار بهار بود كه به او خ. نگاه كرد ايميك يبه چشمان آب فرهاد

 .شهيخوابه خوب م ينكن م هيگر

 .تا آرومم كنه حاال هم دخترشو يبهار و فرستاد شيچند سال پ ايخدا

 .او را سفت در آغوش فشرد. داد يبهار را م يواقعا بو. ديبرد و بو كش ايميك يموها انيسرش را م فرهاد

 .شانه فرهاد گذاشت يسرش را رو ايميك

 .هست ايدن يباال تر هم تو نياز ا يلذت ايخدا

 .دستش بود يو سرم تو دهيبهار خواب. را در آغوش داشت به طرف اتاق بهار رفت ايميهمانطور كه ك بعد

 .بود شوكه شد ستادهيل پشت كنار تخت بهار ادر بغ يفرهاد كه كودك دنيبا د دوياز راه رس مهيسر اس بهرام

 .به ان دو زل زده بود سيچشمان فرهاد از اشك خ. سست به طرف فرهاد رفت ييبا گامها بهرام

 :شانه فرهاد بود انداخت و با لكنت گفت يكه سرش هنوز رو ايميبه ك ينگاه بهرام

 دخترته؟؟

 .ديبه صورتش كش يبهرام دست. سر تكان داد فرهاد

 چش شده؟ بهار

 .دنديان روز همه د يول. بود دهيند ياشك بهرام را تا به حال كس. باالخره گفت يول.از گفتن ماجرا شرم داشت ديلب گز فرهاد

 .شديدست به دست م نشانيب ايميجمع شده بودند و ك مراستانيب يبعد تمام اقوام بهار تو يساعت

 .شناخت در رفت و آمد بود و در آخر خسته در آغوش فرهاد به خواب رفت يكه نم يافراد انيو سردرگم در م جيگ ايميك

 .را به فرنوش سپرد ايميكرد و ك يهمه را راه فرهاد

 .بر ان زد يفرهاد كنار تخت بهار نشست و دست داغ او را در دست گرفت و بوسه ا. بود امدهيهنوز به هوش ن بهار

 ؟ينكنه تو هم ولم كن. كن چشمات و باز. به خدا غلط كردم! بهارم. بهار

 :گفت كرديكه دستش را نوازش م يحال در
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 .تو رو خدا چشمات و باز كن. يشنو يبهار صدامو م. ايميك بخاطر

طاقت از  گريد. ختيتخت بهار گذاشت و باز اشك ر يو خورد سرش را رو مانيفرهاد پش. نشان نداد يعكس العمل چيه بهار

 .دست دادن او را نداشت

 .نه سردس بود و نه گرمش. سبك شده بود. داشت ياحساس خوب بهار

 .يآب گوش كن يو به صدا يانگار كه در آب شناور باش. آرامش بود و سكوت. نبود يغصه ا. نبود يدرد

 .تاباند ينور را به داخل م يا چهيدر شيبود كه در انتها يكيتار يانگار كه راهرو. به اطراف چرخاند چشم

از  يانگار كس يول. بهار لبخند زنان به راه افتاد. كرد يم شيآن از طرف دروازه نور صدا يزيچ. ديترس ينم يكياز تار گريد بهار

 .صدا بود نيچقدر دلتنگ ا. چقدر صدا آشنا بود. كرد شيصدا يكيتار انيم

 :ديشن ييبود كه صدا ستادهيمردد ا. خواست برود يباز هم دلش م يول

 !بهار

 :بهار لبخند زد. بود ستادهير مقابلش الهام ادرست د. برگشت

 !الهام

 .بود نياما غمگ الهام

 ؟ير يم يكجا دار بهار

 .كردنديم شياز هر دو سمت صدا. دانست يخودش هم نم بهار

 .دونم الهام ينم

 :باز هم با اخم گفت الهام

 ؟يشنو يصدارو نم مگه

 .اشاره كرد يكيبه سمت تار و

 .سر تكان داد بهار

 !يچرا مردد پس



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٠

 :به الهام نگاه كرد يبا نگران بهار

 .خواد يدلم آرامش م. خسته ام الهام

 .برگردد يبه آرامش برس يخوا ياگه م بهار

 .خورد ياز آنجا به چشم م ينور يكور سو. نگاه كرد يكيباز به سمت تار بهار

 .بهار فرهاد چشم به راحته برو

 :لب گفت ريز بهار

 !فرهاد

 .شد كتريآشنا نزد يصدا

 .بهار تو رو خدا چشمات و باز كن. فرهاد جان

 .لبخند زد الهام

 .مواظبش باش. تمام قلبم، فرهادم، مال تو بهار

 

 .بهار را در دست فشرد يدستها. شديم وانهيداشت د يفرهاد از خوشحال. بهار تكان خورد يپلكها

 .بسمه گهيبسمه د ايخدا. طاقت ندارم گهيبه خدا د. بهارم بهار

 .خشك شده بود شيگلو يول ديبگو يزيخواست چ. ديبود كه د يصحنه ا نينگاه اشك آلود فرهاد اول. چشم باز كرد بهار

 .حرف زد يراهرو با كس يبا شوق از جا بلند شد و تو فرهاد

 .همه بودند.ديچرخ يچهره ها م نيب جينگاه بهار گ. اتاق بهار جمع شدند يتو يتينگذشته بود كه جمع يا هيثان

 .نگاه همه اشك آلود بود. كرده بودند دايچطور او را پ يول

 :نفر بود كه حرف زد نياول بهنام

 .يبهار يمعرفت يب يليخ

 .شد يحرف جار نيا دنيبهار هم با شن اشك
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 !بهنام

 .يدختر تو كه ما رو كشت. دل بهنام جان

 .صورتش سر خورد ياشك رو بعد

 .بود يسخت مهيجر

 .بود ستادهيا گريطرف د بهرام

 .وقت گم نشو چيه گهيد بهار

جوان  يخانم و آقا نيا شديباورش نم. انها شوكه شده بود دنيبهار از د. بهناز يدوقوها يحت. همه بودند. لبخند زد هيگر انيم بهار

 .آورد يم اديباشند كه بهار به  يهمان دختر و پسر نيو مت

 .بود همه عقب افتاده نيسال مگر چقدر بود كه او ا پنج

 .بود دهينفر او را د نياول.پس فرهاد كجا بود. را دور چرخاند نگاهش

 :ديبهنام را كش دست

 .بهنام

 جانم؟

 كجاست؟ فرهاد

 :با خنده گفت بهنام

 .يبار كال غزل و بخون نيترسه ا يتو كما روش م يرفت شيديبار د اون

 .بهنام اديب بگو

 

 .و دستش را گرفته بود ستادهيهم كنارش ا ايميك. به چشمان بهار نگاه كند شدينم شيو رو ستادهيراهرو ا يتو فرهاد

 !فرهاد بابا

را  ديماه و خورش يجا ديگفت كه با يدر آن لحظه م ايميو اگر ك شديرو م ريدل فرهاد ز. كرديصدا م نطورياو را ا ايميوقت كه ك هر



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٢

 .كرد يم نيعوض كند فرهاد چن شيبرا

 !بابا فرهاد جان

 ييبايز يتنش كرده بود كه با چشمانش هم خوان يپررنگ يرا بافته ولباس بلوز آب شيفرنوش موها. خم شد و او را بغل كرد بعد

 .داشت

 مامان؟ شيپ مير ينم چرا

 :و گفت ديرا بوس ايميگونه ك فرهاد

 .كشم يمن ازش خجالت م چون

 :با دقت به حرفت فرهاد گوش كرد و گفت ايميك

 ؟؟يبد كرد كار

 .دينتوانست مقاومت كند و محكم او را بوس فرهاد

 .ترسم مامان با من قهر كنه يم. بد يليكار خ هي آره

 .كنم يكار بد م يكنه وقت يبا من قهر نم نه

 .نبود يبود غصه ا ايميتا ك. او را در آغوش فشرد فرهاد

 .دياز اتاق سرك كش بهنام

 .ات كارت داره ندهيهمسر سابق و آ نيا ايب فرهاد

 :گفت يبهنام با لودگ. ختيفرهاد فرو ر قلب

 .دميكه من د نيهست يزن و شوهر نيتر بيغر بيشما عج واقعا

 :به شانه او زد و گفت فرهاد

 .خوامتنها باهاش حرف بزنم يم. برن يرو رد كن هيبق شهيم

 .چشم يبه رو يا

 .به همه زد و وارد اتاق شد ينيفرهاد لبخند شرمگ. دخارج شدن يكي يكيهمه  قهيداخل رفت و بعد از چند دق بعد
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 :از همانجا داد زد يچشمان باز بهار با خوشحال دنيبا د ايميك

 .كرد دايبابا فرهاد ما رو پ مامان

 .و چشمان فرهاد و بهار به اشك نشست ديچيسالن پ يخنده تو يصدا. شد زانيبه گردن فرهاد آو و

 .نشست يصندل يتخت نشاند و خودش رو يرا رو ايميك فرهاد

 .دست بلند كرد و اشك فرهاد را گرفت. داشت يچشم از فرهاد بر نم بهار

 .نكن فرهاد هيبچه گر يجلو

 .ديدست او را گرفت و گرم بوس فرهاد

 .دوباره صداتو بشنوم يدوباره با من حرف بزن شهيباورم نم. شهيباورم نم. بهارم. بهار

 .فرهاد چشم دوخته بودبه  اقيبا اشت بهار

 :گونه بهار را پاك كرد و گفت يسر خورده رو يهم اشكها فرهاد

 .يپنج روزه كه كنار تختت منتظرم چشمات و باز كن.نگاهت تنگ شده بود نيا يبرا دلم

 :صورت بهار گذاشت و گفت يرو يدست بعد

 .زده يليصورت س نيكه به ا يدست بشكنه

 :دهان فرهاد گذاشت و گفت يدستش را رو بهار

 .يزخمم بر ندار هيتو  يول رميحاضرم بم. فرهاد نگو

 :وگفت ديدهانش مانده بود بوس يدست بهار را كه رو فرهاد

 .عشق تو رو داشتم بهار اقتيل كاش

 .لبخند زد بهار

 .تازه الهامم تو رو به من سپرده. فرهاد يتو همه كس من. هيچه حرف نيا

 .زد ينيلبخند غمگ فرهاد

 .رفتنش هم تو رو به من سپرد بهار...از قبل
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 :به فرهاد گفت ايميك. الهام اشك به چشم هر دو آمد ادي با

 مامان قهر نكرد؟ يديد

 .ديهر دو خند ايميحرف ك با

 .خانه اش مانده بود يجمع شده تو مهيخانه اش ن ليوسا. آن روز مرخص شد يفردا بهار

 .شديم يخال ديشش روز قبل با خانه

 :كرد و گفت ادهيفرهاد او را پ. به اتفاق فرهاد به خانه سابقش رفت مارستانياز مرخص شدن از ب بعد

 .كنم دايپارك پ يجا هيباال منم  يبرس تا

 .باشه

 .آمد رونيسرلك از آن ب يآسانسور منتظر بود كه در آسانسور باز شد و آقا يجلو بهار

 .نينظر كرد ديتجد متونيتو تصم دميازتون نشد فهم يخبر يوقت. ديشيم مونيدونستم پش يم. به خانم راد به

 :اخم كردو گفت بهار

 .چند روزم حالم خوب نبود نيا. هستم مميتر من هنوز سر تصم واشي لطفا

 :گفت تيبه سنگ خورده بود با عصبان رشيكه باز هم ت سرلك

 .ستنديمردم مسخره شما كه ن خانم

 .اد نگذاشتفره يكه صدا ديبگو يزيآمدچ بهار

 .سميبنو شهيچقدر م خسارتتون

 .ستاديدر آورد و منتظر ا بشيدسته چكش را از ج فرهاد

 :مشكوكانه به فرهاد نگاه كرد سرلك

 .ديخانم پر نيا يمن مستاجر آماده داشتم بخاطر بد قول خسارت؟

 :اخم كرد و گفت فرهاد

 ؟يديفهم. زن من درست صحبت كن با
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 :به ساختمان انداخت و گفت يزيآم ريهم نگاه تحق بعد

 چند؟. خرم يآپارتمانتو م اصال

 :دست فرهاد را گرفت و گفت شديدلش آب م يصحنه خروار خروار قند تو نيا دنيبهار كه از د. زبانش بند آمده بود سرلك

 .اد يبكارت نم. زميعز ستيشمام ن يدارياندازه ساختمان سرا شونيجان كل آپارتمان ا فرهاد

 :گذاشت و گفت بشيج يفرهاد دسته چكش را تو. ا مرز سكته نداشتت يزيچ سرلك

 ؟يگيم راست

 .بود ستادهيهمانجا ا يسرلك مانند مجسمه ا. بهار انداخت و با هم به طرف آسانسور رفتند يبازو ريدست ز بعد

 .كه دختر كوچكشان شاهد بود به عقد هم در آمدند يبار بهار و فرهاد در حضور دو خانواده و در حال نيا

 .و كنار فرهاد نشسته بود دهيپوش يديمانتو و شال سف بهار

 .خنده همه را در آرود نكارشيآن دو جا داده بود و با ا نيخودش را ب يبا لج باز ايميك

 .خانه اش شد يو بعدهم هر كس راه. را هم همه مهمان فرهاد بودند شام

اختصاص داشت كه  ايميكه قبال متعلق به بهار بود حاال به ك ياتاق كوچك. اقامت انتخاب كرده بوددند يرا برا يشرق يااتاق ه همان

 .شده بود نيعروسك تاره تزئ يو كل بايز يصورت يخوا سيسرو كيبا 

بر طبق عادت  ايميك. شده بود رهيداده بود و با لذت به آن دو خ هيفرهاد به چهار چوب تك. را به تنش كرد ايميلباس خواب ك بهار

 .ديعكس فرهاد را بوس

 :و گفت ديخند بهار

 .به فرهاد انداخت يو نگاه پر شوق ؟يبوس يچرا عكسشو م نجاستيخود بابات ا گهيد

دستش را دور گردن فرهاد حلقه كرد و گونه اش را  ايميك. شد و كنار تختش نشست كينزد ايميآرام آرام به تخت ك فرهاد

 .ديبوس

 .چند لحظه او را در آغوش فشرد يبرا فرهاد

 .ريشبت بخ زميعز
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 !ييبابا ريبخ شب

 :بهار رو به او گفت. ديرا بوس ايميباز هم ك فرهاد

 .اميبخواب منم االن م برو

 :و گفت ديگونه او را بوس فرهاد

 ايب زود

 .ديخند يتكان داد و با بدجنس يبهار سر. به بهار زد و رفت يچشمك و

 .دو اتاق رفت نيبه طرف در ب ايميك دنيو بعد از بوس ديپنهان كرده بود پوش ايمياتاق ك يكه تو يمشك شلوراك تاپ

 :گفت يدر تو برد و با لحن بظاهر خجالت زده ا يبهار سرش را از ال. اتاق خاموش بود چراغ

 !فرهاد

 :بود برگشت و با تعجب او را نگاه كرد دهيتخت دراز كش يكه رو فرهاد

 شده؟ يچ

 تو بخوابم؟ شيپ اميامشب ب شهياتاق بود م واريد يدونه مارمولك رو هيخواستم بخوابم  يگم من م يم

 .بهار باز كرد يكرد و آغوشش را برا يخنده سر خوش فرهاد

 .كودكانه در آغوش او فرو رفت يبا خنده ا بهار

اومدنت  يبرا ليدل هيو  يكنيبود كه تو االن در و باز م ايور نياتاق گذروندم با ا نيا يرو مكه تو يبه خدا چهار ساله كه هر شب بهار

 .يتراش يم

 :فرهاد گذاشت و گفت نهيس يدر آغوش فرهاد پنهان كرد و سرش را رو شتريخودش را ب بهار

 .كنم تا جبران اون چهار سال بشه يكارو م نيهر شب برات ا يبخوا اگه

 :آرام زمزمه كرد. و روشن اتاق به چهره فرهاد نگاه كرد كيتار يسرش را باال آورد و تو بعد

 !فرهاد

 :بهار فرو برد و گفت يانبوه موها انيسرش را م فرهاد
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 .فرهاد گفتنات تنگ شده بود نيا يدلم برا! فرهاد جان

 ؟يكه دوستم دار ينگفت...يهنوز به من نگفت! فرهاد

 :و گفت ديچشمان بهار را بوس فرهاد

 .ميكار حاال هزار بار مگ نيبودم از ا مونيپش يرفت يوقت نگفتم

 .دوستت دارم بهارم

 يمثل گذشته ترس گريد. عالم بود ينوا نيباتريانگار ز. قلب فرهاد گذاشت يبود سرش را رو دهيانگار به آرامش رس بهار

 .بود دهيه فرهاد بخشنبود فرهاد مال بهار بود و تازه الهام تمام وكمال او را ب يعذاب وجدان. نبود يخجالت. نداشت

 .ديبار فرهاد را بوس نياول يخورد و سرش را باال گرفت و برا يگرم فرهاد به صورتش م يها نفس

 

 رونيخانه ب يهمه از همه جا. فرهاد را صدا زد يدوان دوان وارد ساختمان شد و با خوشحال. شد ادهيرا پارك كرد و پ نشيماش بهار

 .ديبه آغوش فرهاد پر گرانيبهار بدون خجالت از د. ختندير

 .فرهاد بهار را بغل كرد و دور چرخاند. نامه ام نمره كامل گرفت انيپا

 .گهيد يمن زن

 :و گفت ديخند بهار

 .گرفتم ينمره رو نم نيرو نخورده بودم كه ا يلياون دوتا س اكه

 :و گفت ديهم خند فرهاد

 .يبش يقيموس نابغه هيبه  ليمهمونت كنم تا تبد يليدو تا س يروز حاضرم

 :گفت يخان با لحن شوخ روسيبهار س يجا

 .بوكس بسازم سهيك هيتلنگر بش بزن تا منم ازت  هي يدار جرات

 :باال برد و گفت ميدستش را به نشانه تسل فرهاد

 .كنه نيتوه يجرات داره به عروس اعتماد يك. ميما تسل آقا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  كاربر انجمن نودهشتيا baran.amad–قلبم مال توتمام                     

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٩٨

 :باال رفته نگاهش كرد و آرام گفت ييباال انداخت كه فرهاد با ابروها ييفرهاد ابرو يبرا بهار

 اس؟ينجوريا

 .و سر تكان داد ديخند يبا بدجنس بهار

 :خان به بهار گفت روسيس

 ؟ينامه ات دعوت كن انيپا دنيمارو به شن يخوا ينم

 خم كرد و گفت يسر بهار

 .بهتر دارم شنهاديپ هيمن  يول. افتخارمه باعث

 :گفت يزيو كنار گوشش چ ديبهار او را بوس. ديبغل بهار پر يوتو. دوان دوان آمد ايميك. را صدا زد ايميك بعد

 .رفت انويكرد و به طرف پ يخنده ا ايميك

 .چشم دوخت ايميفرهاد را گرفت و به ك يبازو بهار

 .كرد ديآوردن سر كار او را تائ نيبه بهار نگاه كرد و او هم با پائ مايك

 .مشغول شد يكالوبه ها گذاشت و به نواختن آهنگ ساده ا يانگشتان كوچكش را رو ايميك

 :و گفت ديفرهاد دست بهار را باال آورد و بوس. كردند ينگاه م ايميبه نواختن ك نيو تحس رتيبا ح همه

 .بهار ونتميمد شهيدخترمون هم تيترب يبرا

 يداده بود به همراه فرهاد به تماشا هيكه به شانه او تك يو بهار در حال ديفرهاد خند. اشاره كرد ايميكرد و به ك يفياخم ظر بهار

 .هنر دختر كوچكشان مشغول شد

 

 

 ختيدر من آو يبود و بهار يشب

 ختيآتش چه آتش ها برانگ چه

 شيخواندم به گوشش قصه خو فرو

 ختير ياشك م يباران بهار چو
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 يو با من راز كرد يبود يپر

 يناز و عشوه عشق آغاز كرد به

 دميچون رس ،يآواز داد مرا

 يو پرواز كرد يگشت كبوتر

 

 

 ايانپ
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