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 رمان: لحظه ساز عاشقی

 نویسنده: نغمه کیانی راد

 

 

 تقدیم به تمام عاشقانی که بهای سنگین عشق را پرداختند، 

 …به جرم عاشقی 

 

 مقدمه: 

 

با نوازش نسیم، پلکهایم را به نرمی می گشایم، نگاهم در البالی ابرهای خاکستری سرگردان می شود و در خلوت 

اند. در فراسوی ابرها مرز خیال درهم می شکند و واقعیتی تلخ، جان می گیرد. هاله ای از دلگیر آن غوطه ور می م

سکوت سرد وجودم را می پوشاند. ناگاه ترنم نرم قطرات باران بر وجود تشنه ام می بارد و من، حریصانه و با ولع آن 

 …را به روح خسته ام پیشکش می کنم تا سیراب شود 

بر پیکرم سیلی می زند و تن بی رمقم را درهم مچاله می کند و در میان این اوهام، ذهن من  رحم بی باد …اما باد 

 آشفته تر از آن است که برای نوشتن آخرین سطر غمنامه ام سخن سرایی کند.

افکار آزار دهنده سوهان روحم می شود و دریچه ای از غم در مقابلم می گشاید. پلکهایم را می بندم تا اشکی که 

 د فروریختن دارد رها شود. لبخند محوی روی لبهایم می نشیند.قص

 چه کسی باور می کند عشق با تمام زیباییش بتواند گرمایش را بی رحمانه از کسی دریغ کند؟

فریاد می زنم: کجاست آن نگاه ساده و پاکی که وجود بی قرار و خسته ام را از گرمای خود ذوب کند و دستهای سرد 

را میان دستهای گرم و پر قدرت خود بفشارد، می اندیشم کسی هست تا روشنی راه را به این روح منتظر  و یخ زده ام

نشان دهد و مرا در عمق خالصانه ترین نگاهش به اسارت بکشد. به پلکهای خسته ام که مظلومانه و بدون کوچکترین 

کوتاه استراحت می دهم. حالت خلسه دلنشینی اعتراضی تا نیمه های شب برای نوشتن همراهی ام می کنند، لحظه ای 

 مرا در خود می کشد.

پلکهایم را می گشایم، سرم را باال می گیرم و به آسمانی که با رنگ های سفید و آبی و خاکستری درهم تنیده شده 

جای آن در می نگرم. نور تندی که از البالی ابرها ساطع می شود چشمهایم را می آزارد، اما من سرسختانه در جای 

 جستجوی بارانم.

 خدایا کجاست چشم اندازی که عشق را سخاوتمندانه به رخ بکشد و همیشه در یاد بماند؟

 …باران … باران …و باز هم باران 

 1-1فصل 
 

باران مالیمی در حال باریدن بود. آرمیتا ماشین را بیرون از محوطه شرکت پارک کرد و به طرف ساختمان رفت، وارد 

 نسور شد و دکمه طبقه هفتم را فشرد. منشی ها با دیدن او لبخندی زدند. آرمیتا با خوشرویی گفت:آسا
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 سالم، می تونم به دیدن پدرم برم؟ _

 بله، خواهش می کنم. _

 آرمیتا ضربه ای به در زد و داخل شد.

 سالم پدر جون. _

 ت:پدر با شنیدن صدای آرمیتا سرش را بلند کرد و با مهربانی گف

 سالم دخترم خوش اومدی._

 آرمیتا بوسه ای به گونه پدر زد و گله مند گفت:

 پدر جون بعد از یک هفته مسافرت برگشتید و اومدید اینجا...._

 پدر پاسخ بوسه اش را دلجویانه داد.

ون رو سرو سام بی انصافی نکن دختر خوب، تو که می دونی چقدر کار دارم. چیزی به تعطیالت نمونده، باید کارها_

 بدم.

 آرمیتا سرش را با ناز خم کرد.

 باشه، قبول کردم، اما پس من چی؟ راستی تحقیقم رو آماده کردین؟_

 پدر یک فنجان قهوه برای آرمیتا ریخت.

 اصل کار تویی عزیزم، قهوه تو بخور بعدش خودم دربست در خدمتتم. بیا اینم تحقیقی که می خواستی ._

 ی خندید:آرمیتا با طناز

 مرسی بابای خوبم، خدمت از ماست._

 ای بدجنس!_

پدر عاشقانه به چهره زیبا و دلنشین دخترش چشم دوخت. خنده های آرمیتا او را به یاد آیرین می انداخت. زنی که 

ه س مادر آرمیتا و یگانه عشق آقای راکلفر در تمام زندگی اش بود اما دست سرنوشت با بیماری مرموزی در بیست و

سالگی او را به کام مرگ کشاند، آرمیتا سه ساله بود که مادرش را از دست داد. صدای آرمیتا پدر را از خاطرات 

 گذشته بیرون کشاند.

 پدر جون، اگر با من کاری ندارید برم، می ترسم به امتحانم نرسم._

 پدر پرسید:

 امتحان؟!_

 ا تعجب گفت:آرمیتا به عالمت مثبت سرش را تکان داد و پدر ب

 تو این موقع سال؟!_

 آرمیتا جواب داد:

 استادمون تو آزمون دکترا قبول شده و باید بره سفر. به همبن خاطر امتحان چند هفته ای زودتر برگزار می شه._

 قبل از این که پدر پاسخی بدهد، صدای زنگ تلفن بلند شد. آقای راکلفر با فشردن دکمه ای گفت:

 بفرمایید._

 ناب راکلفر ، آقای فرزام تشریف آوردن. خیلی هم عجله دارن.ج_

 آقای راکلفر گفت:
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 بگین بیان داخل._

 آرمیتا به طرف در خروجی رفت و گفت:

 خداحافظ پدر جون، دیگه مزاحمتون نمی شم._

 خداحافظ عزیزم، موفق باشی. _

کسی از پشت در، همزمان دستگیره را چرخاند و در  هنوز آرمیتا از اتاق خارج نشده بود که چند ضربه به در خورد و

باز شد. آرمیتا که کامال غافلگیر شده بود سرجایش خشکش زد و خیره به مرد جوانی نگاه کرد که درست روبرویش 

بود. چند لحظه بعد آرمیتا به خودش آمد و از جلوی در کنار رفت، جوان داخل اتاق شد. آرمیتا آرام سالم کرد و در 

 که سنگینی نگاهش را حس می کرد، از برابرش گذشت و بیرون رفت.حالی 

 از پشت سر صدای پدرش را شنید که جوان را به نام می خواند:

 سالم شهیاد جان! بفرمائید! _

 شهیاد لبخندی زد و جلو آمد:

 سالم از بنده ست جناب راکفلر، مدارک رو خدمتتون آوردم. _

 خوش اومدی، بشین پسرم. _

 ممنون دو ساعت دیگه پرواز دارم دیرم می شه. _

 آقای راکفلر در حالی که بسته را از شهیاد تحویل می گرفت گفت:

 پس مزاحمت نمی شم. برو که دیرت نشه. _

 با اجازه تون مرخص می شم. _

توجه  "لررمیتا راکفآ "شهیاد هنوز چند قدمی از میز آقای راکفلر فاصله نگرفته بود که بسته ای روی صندلی به نام 

 اش را جلب کرد. نگاه شهیاد توجه آقای راکفلر را هم جلب کرد و سرش را با ناراحتی تکان داد:

 امان از دست این دختر کم حواس! تحقیقش رو چرا جاگذاشته؟ _

 و با نگاهی به شهیاد ادامه داد:

 باید زودتر به دستش برسونم. _

 گفت:شهیاد مؤدبانه سرش را خم کرد و 

 فکر نمی کنم خیلی دور شده باشن. اگه اجازه بدین براشون می برم. _

 آقای راکفلر لبخندی از سر تشکر زد و گفت:

 واقعا لطف می کنی، پس عجله کن تا از ساختمون خارج نشده. _

 شهیاد بسته را برداشت و با خداحافظی از دفتر خارج شد.

 طی کرد و با نگاهی به ساعتش، غرولند کنان گفت: آرمیتا نفس زنان پله های طبقه اول را

 دیر می شه، می دونم که بازم دیر می شه. اینم از شانس من، هر وقت می خوام سوار آسانسور بشم کسی توشه. _

شهیاد دکمه آسانسور را زد و داخل آن شد، در دل دعا کرد که دیر نرسد. چهره آرمیتا در نظرش جان گرفت؛ به یاد 

 اشی شده داخل قاب عکس زیبای روی میز اتاق راکفلر افتاد و با خود زمزمه کرد:طرح نق

همیشه فکر می کردم این عکس تصویری از یه چهره خیالیه! باورم نمی شد صاحب اون تصویر افسونگر رو روبروم  "

 "ببینم.
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ینش رفت اما با دیدن اتومبیل آرمیتا در حال خارج شدن از شرکت، نگاهی به ساعت انداخت و با عجله به طرف ماش

سیاهرنگ زیبایی که درست جلوی ماشینش پارک شده بود قدمهایش سست شد. حیران مانده بود چه کند که 

 ناگهان صدای مردانه ای از پشت سر، او را به خود آورد:

 معذرت می خوام. _

را شهیاد نامیده بود. چند لحظه طول بسرعت برگشت و ناباورانه به مرد جوان چشم دوخت، مرد جوانی که پدرش او 

 کشید تا به خودش آمد و سرش را به نشانه احترام، کمی خم کرد:

 سـ ... سالم. _

 شهیاد لبخند زیبایی زد و مؤدبانه گفت:

 سالم از بنده ست خانم! بنده رو به خاطر دارین؟ _

 آرمیتا با چهره ای که سعی می کرد خونسرد باشد به سرعت پاسخ داد:

 بله کامال، همین االن شما رو در دفتر پدرم دیدم، امری داشتین؟ _

 شهیاد در دل صالبت کالم دختر جوان را ستود.

 ظاهرا خیلی عجله دارین، درسته؟ _

 نه اصال ... راستش حق با شماست می خواستم برم اما نمی تونم یعنی اون ماشین مزاحمه. _

 با لبخند دلنشینی گفت:شهیاد ابروهایش را باال انداخت و 

 اون ماشین مزاحم رو به تالش صاحبش واسه برگردوندن بسته فراموش شده تون ببخشید! _

 آرمیتا دستپاچه پاسخ داد:

 منظوری نداشتم، معذرت می خوام. راستی گفتین بسته، کدوم بسته؟ _

اهه خود و پدرش را در دفتر پدر جا قبل از این که شهیاد توضیحی بدهد آه از نهادش برآمد. حاصل زحمات سه م

 گذاشته بود.

 شهیاد که دستپاچگی او را دید لبخند شیرینی زد و بسته را به طرفش گرفت.

 پس اینو بگیرید تا من ماشین رو بردارم و شما هم زودتر به کارتون برسید. _

ز آن را تحویل استادش می داد و زمزمه آرمیتا نگاهی به دستهای شهیاد انداخت، به یاد تحقیقش افتاد که باید امرو

 کرد:

 وای خدای من! شما نجاتم دادید ممنونم ... _

 باز هم افکارش را بلند بر زبان راند. سپس با نگاهی متعجب و استفهام آمیز به شهیاد گفت:

 از کجا فهمیدید اینا مال منه؟ _

 شهیاد سرش را بلند کرد و با نگاهی مهربان پاسخ داد:

 ر دفتر کار پدرتون بود، در ضمن اسمتون روشه.د _

 درسته، اونجا گذاشتمش، باز هم متشکرم، با اجازه تون من برم. _

 در ماشین را باز کرد و داخل آن نشست و دوباره متوجه ماشین مزاحم شد.

 اگه ممکنه ماشینتونو بردارین تا من برم. _

 چشم خانم راکفلر! _
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د ماشین را جابجا کرد اما آرمیتا مجددا از ماشین پیاده شده و با عجله به طرف دفتر پدر آرمیتا شرمنده شد. شهیا

 رفت.

 مشکلی پیش اومده خانم راکفلر؟ _

 چیز دیگه ای رو جا گذاشتم. _

 شهیاد با تعجب گفت:

 صبر کنید، چرا اینقدر عجله می کنید ....؟ _

 2-1فصل 
 

رفهای شهیاد را نشنید. خشمگین به نظر می رسید اما بدون حرف در حالی که آرمیتا آنقدر عجله داشت که بقیه ح

سعی می کرد عصبانیتش را کنترل کند به طرف ساختمان رفت. در اتاق پدر بشدت باز شد، آرمیتا سراسیمه داخل 

 شد و نفس زنان گفت:

 پدر جون وسایلم ... اونا رو اینجا جا گذاشتم. _

 تعجب گفت:پدر به طرفش برگشت و با 

 کدوم وسایلت؟! _

 آرمیتا همچنان نفس زنان گفت:

 همونای که روی این صندلی بود. _

 پدر که تازه به یاد آورده بود پاسخ داد:

 اونا رو می گی؟ ولی..._

 ولی چی پدر جون؟_

 صبر کن دارم می گم، دادم به شهیاد برات بیاره، چند دقیقه بعد از تو از دفتر بیرون اومد._

 آرمیتا با چهره ای درهم گفت:

 شهیاد کیه؟ آهان یادم اومد اما اون که فقط بسته کاغذهامو آورد._

 خب جزوه ها هم روی بسته کاغذها بود._

 آرمیتا که از عصبانیت در حال منفجر شدن بود با صدایی بلند گفت:

 دیوونه!_

 پدر که چشمهایش از فرط تعجب گرد شده بود گفت:

 !آرمیتا؟_

 آرمیتا به خود آمد و پاسخ داد:

یادم اومد پدر جون، فکر می کنم صدام کرد یه چیزی بهم بگه ولی من اونقدر عجله داشتم که توجهی نکردم. شاید _

 پایین منتظرم باشه، با اجازه.

 گوید:بپدر قسمت آخر حرفهای آرمیتا را که در حال دور شدن بیان کرد دست و پا شکسته شنید و فقط توانست 

 یواش تر آرمیتا، مواظب خودت باش._
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این دومین باری بود که آرمیتا با عجله محوطه شرکت را ترک می کرد. نفسش به شماره افتاده بود، ولی از سرعت 

قدم هایش نکاست و خود را سریع به اتومبیلش رساند. متوجه جزوه ها شد که روی سقف ماشین خودنمایی می کرد. 

روی شیشه جلوی ماشین نظرش را جلب کرد، آن را برداشت و گشود. نگاهش به نوشته روی  کاغذ سفید رنگی

 کاغذ ثابت ماند.

احتیاجی به تشکر نیست، صداتون کردم که توضیح بدم اما عجله داشتید و توجهی نکردید. روز خوش! شهیاد فرزام » 

» 

گر او را به جلسه راه نخواهند داد. با خشم یادداشت را آرمیتا نگاهی نا امیدانه به ساعتش انداخت. مطمئن بود که دی

 «درسته جناب فرزام، عجله داشتم اما می دونم نمی رسم! » میان دستهایش فشرد و با لحنی دردمند گفت: 
 

 *** 

 

آقای راکلفر، به مناسبت کریسمس، جشنی بزرگی ترتیب داده بود. همه اعضای خانه بزرگ و زیبای راکلفر در 

ت بودند. زمان جشن هر لحظه نزدیکتر می شد. آرمیتا خود را به خانه رساند تا برای جشن آماده شود. دوش حرک

آب گرم حالش را جا آورد. آماده شدنش حدود یک ساعت طول کشید. به پا کردن کفشهایش، آخرین کاری بود که 

او را برانداز کرد. همه چیز در عین سادگی، انجام داد. نگاهی به دخترک درون آینه انداخت و با رضایتمندی تمام، 

متناسب و هماهنگ بود. با اطمینان از مرتب بودن اوضاع، از اتاق خارج شد و به نزد پدر رفت تا نگاه تحسین آمیزش 

را به جان بخرد. کم کم مهمانها از راه می رسیدند. آرمیتا به همراه پدر، با شکوه تمام به همه خوش آمد گفت. سالن 

و از مهمانهایی بود که خود را برای جشن با شکوهی آماده کرده بودند. عسل به همراه پدر و مادرش از راه رسید. ممل

شادمانه کریسمس را به آنها تبریک گفتند عسل کنار  همندرفآرمیتا دوشادوش پدر به استقبال آنها رفت. خانواده 

 آرمیتا قرار گرفت:

 امشب پدر تو بگی؟ خب آرمیتا جون نمی خوای سورپرایز_

 آرمیتا با قاطعیت گفت:

 نه!_

 عسل به شوخی گفت:

 تو که اینقدر بدجنس نبودی!_

 آرمیتا با خنده سرش را به طرف عسل برگرداند تا جواب شوخی اش را بدهدکه نگاهش به روبرو خیره ماند.

هم متوجه آرمیتا شد و نگاه نافذش شهیاد کنار پدرش ایستاده و با خونسردی مشغول صحبت بود. در یک لحظه او 

را به او دوخت و با سر سالم کوتاهی کرد. عسل مسیر نگاه آرمیتا را دنبال کرد و چشمش به شهیاد افتاد. مرد جوان 

در مقابل تعجب آرمیتا، باز یکی از همان لبخندهای زیبایش را بر چهره نشاند. آرمیتا دستپاچه به قسمت دیگر سالن 

 حال زمزمه کرد:رفت و در همان 

 اون اینجا چی کار می کنه؟!_

 عسل همچنان که او را همراهی می کرد با تعجب گفت:

 کی رو می گی آرمیتا؟!_
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 آرمیتا نگاهی به عسل انداخت و پاسخ داد:

 چی گفتی؟ ببخشید، متوجه نشدم._

 عسل با شوخ طبعی ذاتی اش لبخندی زد و گفت:

 نکنه منظورت شهیاد فرزامه؟_

 آرمیتا کنجکاو پرسید:

 شهیاد فرزام؟! تو اونو می شناسی؟_

 عسل لحظه ای مکث کرد و گفت:

 پارسال، جشن تولد دختر کوچولوی آقای شکوهی یادته؟_

 نه._

 عسل ادامه داد:

اون  یادم اومد؛ تو اون زمان همراه خاله ات رفته بودی اسپانیا، شهیاد رو توی اون جشن دیدم. این طور که شنیدم_

خارج از کشورزندگی می کنه و فقط واسه انجام کارهاش به ایران میاد، اون موقع هم تصادفا اینجا بود. راستش به 

 نظرم خیلی جذاب و زیبا اومد واسه همین یادم مونده. به نظر تو این طور نیست؟

 آرمیتا بی تفاوت شانه هایش را باال انداخت. عسل گفت:

 اسیش؟راستی تو از کجا می شن_

 آرمیتا هول شد.

 درست نمی شناسمش یه بار اتفاقی توی دفتر پدرم دیدمش._

 چند ساعتی از شروع جشن می گذشت. آرمیتا دیگر شهیاد را ندید و حضورش را کامال فراموش کرد.

 و عسل از کنار آرمیتا تکان نمی خورد و یکریز حرف می زد، اما ناگهان لبخند ظریفی روی لبهایش نقش بست

نگاهش به پشت سر آرمیتا دوخته شد. عطر خوش بویی بینی آنها را نوازش کرد، آرمیتا به پشت سرش نگریست و 

 از دیدن شهیاد با لبخند و نگاه خاص، حیرت کرد.

 خوشحالم که امشب شما رو می بینم!_

 عسل خوشرویانه گفت:

 سالم، من عسل هستم._

 کرد نگاهش را از او بدزدد، دوخت و عسل با دیدن سکوت آرمیتا، گفت: شهیاد نگاهش را به آرمیتا، که سعی می

 ایشون هم آرمیتا یکی از دوستان صمیمی منه! فکر می کنم که اولین بار نباشه ایشون رو میبینید._

 آرمیتا قبل از اینکه شهیاد حرفی بزنه لبخندی بر لبهایش جاری داد و گفت:

 فرزام. بله، درسته، خیلی خوشوقتم آقای_

 شهیاد رو به عسل گفت:

 فکر می کنم شما رو پارسال در یک جشن تولد دیده باشم._

 عسل پاسخ داد:

 بله، حافظه خوبی دارید!_

 شهیاد که فهمیده بود آرمیتا چندان عالقه ای به بیان اشنایی قبلیشان جلوی عسل ندارد شیطنت بار گفت:
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 هره خانم آرمیتا را فراموش می کردم.اصوال آدم فراموش کاری نیستم وگرنه چ_

 عسل نگاه پرسشگرش را به آرمیتا دوخت و آرمیتا حیران به شهیاد نگریست.

 شهیاد با خونسردی ادامه داد:

 البته منظورم دیدن عکس آرمیتا خانم در دفتر کار پدرشون بود وگرنه خودشون رو چند لحظه بیشتر ندیدم._

هیاد دوخت؛ از رفتار او نمی شد فهمید قصد تمسخر دارد یا جدی سخن می گوید. در آرمیتا مبهوت نگاهش را به ش

مخمصه بدی افتاده بود که صدای موزیک بلند شد و از بن بست نجاتش داد. لحظه ای بعد وسط سالن جشن جای 

 خالی نداشت. آرمیتا که از نگاه شهیاد سر در نمی آورد، دست عسل را گرفت و با عجله گفت:

 ر می خوام که تنهاتون می ذاریم، حتما در فرصتی بهتر، بیشتر با هم آشنا می شیم.عذ_

 ولی شهیاد دستش را به طرف آرمیتا گرفت و گفت:

 می تونم ازتون خواهش کنم چند دقیقه ای با هم صحبت کنیم؟ _

ا آنها را ترک کرد. آرمیتا بآرمیتا زیر چشمی نگاهی به او انداخت. عسل لحظه ای مردد ایستاد و با گفتن ببخشید 

 شیطنت لبخندی زد و خود را کمی عقب کشید و گفت:

 معذرت می خوام._

 شهیاد عصبی دستش را در جیب فرو کرد ولی به سرعت ماسک بی تفاوتی به چهره اش زد و گفت:

 یعنی دعوت منو رد می کنید؟ از خانم جوانی مثل شما بعیده!_

 با تحکم گفت: آرمیتا لبهایش را جمع کرد و

 هر جور دوست دارید فکر کنید آقای فرزام!_

 هر دو لحظاتی در سکوت کنار هم ایستادند. آرمیتا احساس می کرد یک تشکر به او بدهکار است.

 می خواین چیزی بگین؟_

 آرمیتا حیرت زده به شهیاد چشم دوخت.

 چش باید بگم؟_

 شهیاد لبخندی زد و گفت:

 کردم می خواهید چیزی به من بگید. شاید هم اشتباه کردم. به هر حال شب خوش!نمی دونم فقط حس _

آره می خواستم به خاطر اون » آرمیتا متعجب بر جای ماند که چطور مرد جوان افکارش را می خواند. زیر لب گفت: 

 «روز ازت تشکر کنم، هر چند روز بدی بود و یه درس سه واحدی رو از دست دادم. 

 ار گوشش گفت:صدایی کن

 متاسفم!_

 و شهیاد به سرعت دور شد.

 لبخندی از این همه شیطنت بر لب آرمیتا نشست.

 3-1فصل 
 

 آرمیتا سرش را بلند کرد و نگاهی به شهیاد انداخت که کنار عسل ایستاده بود. به طرفش رفت و بی مقدمه گفت:

 چطور می تونی فکرای منو بشنوی؟_
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 د بلند فکر می کنی خانم جوان!تقصیر خودته که بلن_

 آرمیتا که خنده اش گرفته بود در صدد تالفی بر آمد:

 و حتما فکر کردید دلم می خواد دعوتتون رو بپذیرم؟_

 شهیاد به سرعت به طرفش برگشت و مشتاق گفت:

 شک ندارم که اینطوره! و البته باعث افتخار منه که با شما همراه بشم._

 فت و آرمیتا با لحنی دلخور گفت:شهیاد دستش را گر

 چه کار می کنید؟ دستم رو ول کنید آقای فرزام._

 شهیاد با مظلومیت دور از انتظاری گفت:

 باشه، فقط چند لحظه پیشم بمون، اونقدرا هم که فکر می کنی ترسناک نیستم دختر خانم._

ر دید و شهیاد ماهرانه شاخه گل زیبایی از گلدان کناآرمیتا بدون اینکه بتواند جلوی خودش را بگیرد با صدای بلند خن

 دستش چید و روبروی آرمیتا تعظیم کرد:

 به عنوان هدیه کریسمس بپذیرید خانم راکلفر ، برگ سبزیست تحفه درویش!_

ر وو قبل از اینکه منتظر حرفی از جانب آرمیتا باشد، او را ترک کرد و به جمع دوستانش پیوست. آرمیتا زیر چشمی د

شدن شهیاد را نگریست و در یک لحظه متوجه عسل شد که به دقت نگاهش می کرد. لبخندی به رویش زد و گل را 

 به او نشان داد. عسل سرش را تکان داد و خندید و به طرف شهیاد برگشت که به او نزدیک شده بود.

به  ن می کرد و آرمیتا می کوشید نسبتآرمیتا در قلبش احساسی داشت که با آن بیگانه بود احساسی که او را غمگی

 آن بی تفاوت باشد.

آقای راکفلر همگی را برای صرف شام به سالن پذیرایی دعوت کرد. میزها مملو از غذاهای رنگارنگ و بوقلمون 

هایی بود به مناسبت عید به زیبایی تزئین شده بودند. آرمیتا زودتر از بقیه غذایش را تمام کرد و به سالن جشن 

ازگشت. به طرف پنجره رفت و با کنار زدن پرده به بیرون سرک کشید. او هر سال هنگام عید بی صبرانه منتظر ب

برف بود. به نظرش تمام زیبایی شب عید به برفی بود که از آسمان می بارید. زیاد کنار پنجره نماند و خود را به در 

، برف هم خودش را به نمایش گذاشت. حیاط با باریدن برف اصلی ساختمان رساند و به حیاط رفت. انگار با رسیدن او

و چراغهای پایه دار نورانی و درختان سر به فلک کشیده و استخری که چراغهای رنگینی دور آن را فراگرفته بود 

منظره ای دیدنی پیدا کرده بود. آرمیتا سرما را با تمام وجود احساس کرد، با دو دستش محکم بازوهایش را گرفت، 

دندانهایش به بهم فشرد و نفس عمیقی کشید. ناگاه احساس کرد کسی از پشت سرش چیزی روی شانه هاش 

 گذاشت؛ به عقب برگشت نگاهش به روبن افتاد. روبن قدمی جلوتر آمد، در کنار آرمیتا ایستاد و گفت:

 تنهایی! هوا خیلی سرده! _

 داشتم از این همه قشنگی لذت می بردم. _

 خلوتت شدم! پس مزاحم _

 آرمیتا جوابی نداد روبن ادامه داد:

 پدرت سفارش کرد برات پالتو بیارن، ازش خواهش کردم من این کارو انجام بدم، ناراحت که نشدی؟! _

 این چه حرفیه، چرا باید ناراحت بشم؟ _

 آخه چهره ات درهم رفته! _
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 همیشگی پیش بیاد.بس کن روبن، حد اقل امشبه رو نخواه که دوباره حرفهای  _

 روبن با ناراحتی گفت:

 باشه چون می دونم باز هم جوابهای همیشگی رو می شنوم. _

 آرمیتا دلجویانه گفت:

 متأسفم! نمی خواستم باعث ناراحتیت بشم. _

 هروبن لحظه ای چشمهای غمگینش را به آرمیتا دوخت و لب به دندان گزید. انگار در جدال با بغض ناخواسته ای ک

بر گلویش چنگ می انداخت بازنده بود. روبن پسر عمه آرمیتا بود و در نیویورک با آقا و خانم راکفلر بزرگ زندگی 

می کرد، پدر و مادرش را در یک سانحه تصادف از دست داده و در یکی از بهترین کالج های نیویورک پذیرفته شده 

ان آمد تا در تهران درس بخواند. چهار سال دوری از وطن و بود ولی به خاطر عالقه ای که به آرمیتا داشت به ایر

صرف نظر از تحصیل در بهترین کالج ها را به خاطر نزدیکی به آرمیتا و تصاحب کردن دلش تحمل کرد، با این حال 

آرمیتا هیچ عالقه ای به او نداشت. دختر جوان ریختن اشکهای شفاف را از چشمهای درشت روبن به وضوح دید. 

 سر به زیر انداخت و آهسته گفت: روبن

حاال که درسم تموم شده می خوام برگردم امریکا تا اونجا ادامه تحصیل بدم. ممکنه ازت دور باشم یا نبینمت، اما تو  _

 رویاهام همیشه با توام. این چیزیه که حتی تو هم نمی تونی ازم بگیری.

 ز او جدا شد اما قبل از رفتن گفت:آرمیتا که دیگر طاقت دیدن اشکهای روبن را نداشت، ا

 باور کن روبن، من برای تو احترام خیلی زیادی قائلم، همیشه هم تو رو به اندازه برادر نداشته ام دوست داشتم. _

 روبن پوزخندی زد و گفت:

شبختی وی خوباشه ولی یادت باشه آرمیتا من هیچ وقت نتونستم تو رو به جای خواهر نداشته ام بپذیرم، برات آرز _

 می کنم.

 آرمیتا به جمع دوستانش رفت. تینا با شیطنت گفت:

 چه با احساس! زیر برف تو هوای سرد حرفهای عاشقانه با اشک و آه می چسبه! _

 آرمیتا بی حوصله گفت:

 بس کن تینا! اصال حوصله شوخی ندارم. _

 تینا این بار رو به بقیه گفت:

 دا یادتون نره، منتظر همه تون هستم. راستی بچه ها مهمونی پس فر _

کم کم داخل حیاط پر از جمعیت شد. همراه نوشیدنی های داغ، کیک و کلوچه های شب عید هم به داخل حیاط 

آورده شد. با هیجان جشن، کمتر کسی سرمای زمستانی را حس می کرد. کیک بزرگ چند طبقه را به زیر برف 

 ایی کنند.آوردند تا مهمانها از خودشان پذیر

کم کم موقع خداحافظی می رسید و همه برای فردا آرزوی شادی می کردند و قرار می گذاشتند تا در کلیسا یکدیگر 

را ببینند. شهیاد جرو آخرین میهمانانی بود که خانه پر شکوه راکفلر را ترک کرد. هنگام خداحافظی با آرمیتا، 

 گفت: لبخندی زد و بسته کوچکی را به طرف او گرفت و

 ما رسممونه که شب عید کادو بدیم و عیدی بگیریم. این هم کادوی من برای شما! _

 آرمیتا با تردید بسته را گرفت و گفت:
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 اگر تمایل داشته باشید می تونید تو جشن فردا بعد از مراسم کلیسا شرکت کنید. _

 :یکی از ابروهای شهیاد به طرز زیبایی باال رفت و با لحنی خاص گفت

 سعی می کنم منتظرتون نذارم خانم. _

چه  "و با لبخندی شیطنت آمیز از او خداحافظی کرد. آرمیتا عصبی از لحن شهیاد، لب به دندان گزید و زمزمه کرد: 

و با نگاهش شهیاد را تا دم در بدرقه کرد. بعد با عجله بسته را گشود؛ گردنبندی زیبا که پالک  "از خود راضی!

نظر آرمیتا را جلب کرد. با تحسین گردنبند را در دستش لمس کرد و  "ا... "آن را زینت داده بود. نام جواهر نشانی 

 آن را به گردنش بست، پالک را به لبهایش نزدیک کرد، کلمه ا.. را بوسید و سرش را به آسمان بلند کرد.

 صبح روز بعد با خستگی از جا برخاست و برای رفتن به کلیسا آماده شد. 

همراه پدر به راه افتاد و بعد از دقایقی همراه بقیه به کلیسا رفتند، بعد از تمام شدن مراسم کلیسا آرمیتا به همراه پدر 

به طرف آرمگاه مادرش رفت. سبد گلی را که تهیه کرده بود روی جایگاه مادرش گذاشت و هر دو در سکوت برای 

 در انداخت و گفت:آرامش روح آیرین دعا کردند. آرمیتا نگاهی به پ

 پدر جون بهتره مهمونا رو بیشتر از این منتظر نذاریم. _

و در حالی که دستش را دور بازوی پدر حلقه می کرد با او همراه شد. میهمانها با هیجان وارد پیست اسکی شدند و 

 خود را باالی کوه رساندند، آقای راکلفر آنها را دعوت به سکوت کرد و گفت:

ی شما وسایل پذیرایی فراهم شده حتی برای کسانی هم که مهارت اسکی کردن دارند لوازم تهیه شده. برای تمام_

 خواهش می کنم راحت باشید و لذت ببرید.

صدای دست و شادی بلند شد. آرمیتا نگاهی به آسمان انداخت برف بند آمده بود. فنجانش را روی میز گذاشت و به 

 انش هم به طرفش آمدند. تینا با هیجان گفت:طرف پیست اسکی رفت. بقیه دوست

 بچه ها با یه مسابقه چطورید؟_

 همگی با خوشحالی پذیرفتند. آرمیتا به طرف پدر رفت و گفت:

 پدر جون، بچه ها می خوان با هم مسابقه بدن، می شه بگین وسایل اسکی رو بیارن؟_

 پدر با رضایت گفت:

 قیه هم دعوت کنید تا در مسابقه شرکت کنن.منم با مسابقه موافقم. بهتره از ب_

 تینا این بار گفت:

 هر کسی بخواد می تونه شرکت کنه._

صدای تشویق لحظه ای قطع نمی شد، شادی آنها سکوت کوهستان را به هم ریخته بود. آرمیتا به راحتی جلو می رفت 

با حرکتی غافلگیرانه جلویش پیچید و برف و پیچ و خم ها را طی می کرد، شهیاد پشت آرمیتا قرار گرفت. ناگاه 

زیادی را به هوا بلند کرد. آرمیتا که اصال متوجه شهیاد نشده بود به زحمت توانست خود را کنترل کند. بسرعت 

تغییر مسیر داد و فاصله اش را با او بیشتر کرد ولی انگار شهیاد دست بردار نبود. بار دیگر به طرفش رفت و ماهرانه 

 ید. آرمیتا زیر لب گفت:جلویش پیچ

 عجب مهارتی!_

سپس بی توجه به شهیاد به راهش ادامه داد اما حضور ناگهانی و دوباره شهیاد در شیب تندی که جلوی رویش بود 

باعث شد آرمیتا کنترل خود را از دست بدهد و به شدت به زمین بخورد. صدای خنده حضار به هوا برخاست، عسل 
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ساند. آرمیتا در حالی که از عصبانیت می لرزید عینکش را برداشت و با باز کردن چوبها از بسرعت خود را به او ر

پایش، به طرف شهیاد که در چند قدمی او ایستاده بود و با نگرانی نگاهش می کرد رفت، در حالی که سعی می کرد 

 عصبانیتش را کنترل کند با صدای نسبتا بلند گفت:

 پام بشکنه حاال تو بردی! خیالت راحت شد؟ نزدیک بود_

سپس وسایل اسکی را همانجا گذاشت و از شهیاد دور شد. در حالی که هنوز صدای خنده ها گوشش را آزار می داد 

 به طرف استراحتگاه رفت. عسل هم چوبها را از پایش جدا کرد و به دنبال آرمیتا دوید:

 صبر کن آرمیتا، منم همرات میام._

 شک آلود گفت:آرمیتا با چشمهای ا

 تالفی می کنم عسل، حاال می بینی. من، من ...._

 عسل که به نفس نفس افتاده بود دست او را در دستهایش فشرد و گفت:

تو یه دفعه چت شد آرمیتا؟ این اتفاقیه که ممکنه برای هر کسی بیفته. یه جوری حرف می زنی که انگار تا حاال _

 ی بینی که زمین خوردن.اینجا نیومدی، روزی چند نفر رو م

 چی داری می گی عسل؟! اون عمدا باعث شد تا من زمین بخورم._

عسل سعی می کرد آرامش کند اما فایده ای نداشت. آرمیتا روی نزدیکترین صندلی نشست، چند دقیقه گذشت تا 

بعد از مراسم به منزل  همه چیز عادی شد. بی حوصله نگاهی به اطراف انداخت روبن را در میان جمعیت ندید، حتما

بازگشته بود. ناگاه در مسیر نگاهش شهیاد را دید که با قدم های مطمئن و مردانه به طرفشان می آمد. به سرعت از 

جایش برخاست و با رسیدن او، رویش را برگرداند تا برود. لبخند آشتی جویانه ای روی لبهای شهیاد نشست و با 

 عصبانی بود قرار گرفت، مودبانه کمی خم شد و گفت:مهربانی روبروی آرمیتا که هنوز 

 روز خوبی داشته باشید خانم ها!_

 و بدون حتی نیم نگاهی، آنها را ترک کرد. عسل لحظه ای گیج و منگ به آرمیتا نگریست و گفت:

 فکر می کنم... شاید... برای عذر خواهی اومده بود. مطمئنم تو هم همین طور فکر می کنی!_

 که با دلخوری دور شدنش را می نگریست گفت: آرمیتا

 امیدوارم بره به جهنم!_

عسل متعجب از رفتار آرمیتا، ابروهایش را باال انداخت و به او خیره شد. آرمیتا همچنان خشمگین در پاسخ نگاه 

 عسل گفت:

 باید منتظر عواقب این کارش باشه!_

 1-2فصل 
 

وی شرکت پدر منتظر بود. با دیدن اتومبیل شهیاد که به آن طرف می آمد به بیشتر از یک ساعت بود که آرمیتا جل

سرعت خود را به ساختمان اصلی رساند و سوار آسانسور شد تا با او روبرو نشود. پشت در اتاق منشی که رسید نفس 

ستاد، ظه ای ایعمیقی کشید و داخل شد. کسی آنجا به چشم نمی خورد، مسلما تعطیالت بود. پشت در اتاق پدرش لح

صدای چند ضربه کوتاه به در باعث شد به طرف صدا برگردد، با دیدن شهیاد به سرعت رویش را برگرداند ... شهیاد 

 با دیدن آرمیتا سالم کرد. آرمیتا آهسته سالمش را پاسخ داد. شهیاد روی صندلی نشست و گفت:
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 تا کار شما تموم بشه. مثل این که اومدین پدرتون رو ببینید. من منتظر می مونم _

 آرمیتا اخمی کرد و زیر لب گفت:

 این طبیعیه! چون من زودتر از شما اومدم در ضمن اینجا دفتر پدرمه. _

 و با گفتن این حرف، بی معطلی وارد دفتر پدرش شد و سالم کرد.

 به به! آرمیتا خانم. _

 سالم پدر جون. _

 سالم دختر بابا، خوبی؟ _

 مرسی خوبم. _

 با یه فنجان قهوه چطوری؟ _

 آرمیتا گفت:

 نه ممنون میل ندارم. _

 باشه، هر جور دوست داری، پس راحت باش. _

 پدر جون؟ _

 جانم! _

 آرمیتا لحظه ای مکث کرد و گفت:

 شهیاد اینجاست، منظورم آقای فرزامه. _

 .آره، می دونم. خودم بهش گفتم بیاد اینجا. صبح باهاش صحبت کردم _

 زیاد وقتتون رو نمی گیرم، موضوعی هست که باید بهتون بگم. _

 بگو دخترم، راحت باش. _

 راستش می خواستم در مورد شهیاد باهاتون حرف بزنم. _

 پدر لحظه ای متعجب و متفکرانه به دخترش نگریست و گفت:

 در مورد اون؟! چی می خوای بگی؟ _

 ک پدر رفت و بی مقدمه گفت:آرمیتا از روی صندلی بلند شد و نزدی

 می خوام بدونم اون تو تشکیالت شما دقیقا چه کار می کنه؟ _

 سکوت آرمیتا لبخند را به لب راکفلر آورد:

 دخترم، بهتر نیست حرفی رو که می خوای آخر بزنی اول بگی؟ _

به  ادی داشت. کم کم شروعآرمیتا نفس عمیقی کشید تا جرأت گفتن حرفهایش را پیدا کند. احتیاج به شهامت زی

 صحبت کرد:

من در مورد اون نظر مثبتی ندارم. توی این یکی دو تا برخوردی که ازش دیدم به نظرم آدم فرصت طلبی می آد  _

که از نزدیک شدن به شما و حتی به من منظور خاصی داره. به نظر من، اون آدم جنتلمن و محترمی که نشون می ده 

 نیست.

 گیج شده بود گفت:پدر که کامال 

 چی داری می گی آرمیتا؟ واضح تر صحبت کن، نکنه می خوای بگی منظورت ... _
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 آرمیتا حرف پدر را قطع کرد و گفت:

بله منظورم دقیقا همون چیزیه که شما فکر کردید، شهیاد آدم متشخصی نیست که طور دیگه ای در مورد من فکر  _

 ن آدمی ارتباط کاری داشته باشید.کنه. پدر، شما چطور می تونید با چنی

آقای راکفلر انگار مسخ شده بود حتی توانایی حرف زدن هم نداشت. عرق سردی از گوشه پیشانیش سر خورد و 

 پایین آمد. به زحمت گفت:

حتما اشتباه می کنی دخترم، امکان نداره اون همچین آدمی نیست، آخه شهیاد، پسر دوست صمیمی ِ منه. چطور  _

 ه یه همچین رفتاری داشته باشه؟ممکن

 چشمهای آرمیتا برق زد:

خب از آدمی که سالهاست تو یه کشور آزاد زندگی کرده نباید بیشتر از این توقع داشت. اون تربیت ایرانی نداره.  _

 نمی تونه تعهدی داشته باشه که شما ازش انتظار دارین ...

 صدای ناباورانه پدر حرف او را قطع کرد:

 واهش می کنم دیگه ادامه نده، من هنوز نمی تونم باور کنم ... یعنی ممکن نیست...خ _

 چهره پدر از شدت ناراحتی و عصبانیت به سرخی گرائیده بود.

 پدر جون، حالتون خوب نیست؟ _

 پدر نفس عمیقی کشید و گفت:

 لطفا برو به شهیاد بگو بیاد داخل، می خوام باهاش صحبت کنم. _

در حالی که لبخند پیروزمندانه ای بر لب داشت، به طرف در رفت، اما ته دلش راحت بود. می دانست کار بدی آرمیتا 

کرده اما به غرورش برخورده بود و باید تالفی می کرد. کار ناجوانمردانه ای کرده بود، به خوبی می دانست پدر 

ام بود. او می رفت و دل آرمیتا از انتقامی که گرفته چقدر روی حرفهای او تکیه دارد پس با این حرفها کار شهیاد تم

 بود خنک می شد.

 از اتاق بیرون رفت و منتظر ماند. می خواست نتیجه کارش را ببیند. انتظارش طوالنی شد.

نگاهی به ساعت انداخت؛ نیم ساعتی می شد که شهیاد به داخل اتاق رفته بود. بی حوصله به طرف پنجره رفت، گوشه 

ا به آرامی کنار داد و نگاهی به بیرون انداخت. ناگهان در دفتر گشوده و آقای راکفلر بدون آن که حتی نیم پرده ر

نگاهی به اطراف بیندازد از سالن خارج شد، طوری که حتی به آرمیتا هم توجهی نکرد. پشت سر او شهیاد هم با 

از جلویش گذشت ولی انگار پشیمان شد، دوباره  چهره ای عصبی و ناراحت خارج شد. بی آن که به آرمیتا نگاه کند

 برگشت و پوزخند زنان رو به او گفت:

 برای کار امروزت جواب خوبی دارم. منتظر باش! _

 آرمیتا که از عصبانیت شهیاد لذت می برد با لحنی بی تفاوت و تمسخر آمیز گفت:

 پس منتظر جوابت می مونم! _

ه طرف آسانسور رفت. داخل آسانسور نگاهی به آیینه انداخت و با دیدن گردنبند آرمیتا به سرعت از او دور شد و ب

اهدایی شهیاد دلش فرو ریخت. کلمه ا... در دلش نگرانی ایجاد کرد. در حق شهیاد ظلم کرده بود اما باز هم غرورش 

 به دادش رسید و رفتار زشتش را توجیه کرد. 
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تا بود با عصبانیت کیف و کاپشنش را روی صندلی انداخت و خود روی شهیاد همچنان که نظاره گر خارج شدن آرمی

صندلی دیگری ولو شد. آقای راکفلر به زحمت و با کلماتی درهم توانست منظورش را بفهماند. شهیاد آنقدر شوکه 

می  اشده بود که حتی نتوانست جوابی بدهد و مطمئنا این سکوتش در نظر آقای راکفلر، بیشتر محکومش می کرد ام

 دانست هر حرفی هم بزند بی فایده خواهد بود. او بدون هیچ دفاعی نزد راکفلر محکوم شده بود.

 

 ***** 

 

 آرمیتا با بوسه ای بر گونه اش چشم از خواب نیمروزی گشود و پدر را باالی سرش دید.

 سالم پدر جون. _

ه بود و از شدت سرما جمع شده بودی. آتیش شومینه سالم، دخترم نمی خواستم بیدارت کنم، پتو از روت کنار رفت _

 هم خاموش شده بود، باالی سرت که اومدم دلم خواست ببوسمت عزیزم.

 آرمیتا روی تخت نشست و پتو را دورش پیچید و گفت:

 وای چقدر سرد شده! کی اومدید پدر جون؟_

پروازتو فراموش نکنی. فردا ساعت چهار صبح  همین االن، اومدم ببینمت و برم، راننده پایین منتظره. راستی تو_

 راننده می یاد دنبالت.

 ممنون پدر جون، خیالتون راحت باشه._

 چیزی الزم نداری؟_

 نه، متشکرم._

 آقای راکفلر بار دیگر گونه او را بوسید و به طرف در اتاق رفت و گفت:

 مواظب خودت باش._

 گفت:آرمیتا با لبخندی به پدر اطمینان داد و 

 شما هم همین طور، سفر خوبی داشته باشید._

مدتی بعد از رفتن پدر، روی تخت غلتی زد و چشم از هم گشوده ساعت نزدیک پنج بود. به سرعت از روی تخت 

 برخاست و گفت:

 دیر شد. تینا پوست سرمو می کنه!_

 را که تهیه کرده بود، برداشت و به طرفآرمیتا ماشین را داخل پارکینگ گذاشت و پیاده شد جعبه کادو و سبد گلی 

 ساختمان رفت. تینا با دیدنش لبخندی زد و به طرفش رفت. آرمیتا کادو ره به دستش داد و گفت:

 سالم، تولدت مبارک._

 تینا با خوشرویی گفت:

گل ه روز خوشسالم عزیزم، خیلی ممنون، لطف کردی. بریم پیش بچه ها. راستی دختر، تو چه کار می کنی که روز ب_

 تر می شی؟

لبخندی صورت آرمیتا را زیباتر کرد. بعد از اتمام مهمانی به سرعت با همه خداحافظی و قبل از بقیه مجلس را ترک 

 کرد.
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ساعت از دوازده هم گذشته و خیلی دیر شده بود. به همین دلیل سرعتش را بیشتر کرد تا زودتر به خانه برسد، اما 

 خاموش شد. متعجب نگاهی به عقربه بنزین انداخت و با ناراحتی گفت: ناگهان با صدای عجیبی

 خدای من! این هم که خرابه._

در ماشین را گشود و پیاده شد. نور چراغی که از روبرو به طرفش می آمد کمی او را امید وار کرد. اتومبیل که از 

 ت:کنارش گذشته بود دوباره به عقب برگشت، شیشه را پایین آورد و گف

 مشکلی پیش اومده؟_

آرمیتا با دیدن راننده دلش فرو ریخت؛ سیاوش دوست یکی از هم دانشگیهایش به نام سورنا بود که گاهی اوقات 

آنها را با هم در محوطه بیرون دانشکده می دید. با این که دانشجوی آن دانشکده نبود اما اکثر مواقع در آنجا دیده 

هایش در میان تمام بچه های دانشکده زبانزد بود. هر دو در جشن تولد آرمیتا بودند. می شد. سورنا هم به خاطر کار

 آرمیتا به سرعت گفت:

 خیلی ممنون کاری ندارم، تلفن کردم راننده پدرم داره می آد._

ش وبه سرعت به طرف ماشین برگشت و روی صندلی راننده نشست اما قبل از اینکه بتواند در ماشین را قفل کند سیا

 به او رسید و در را باز کرد.

 نگاه شیطانی سیاوش، تنش را لرزاند. او حالت عادی نداشت.

 اما من فکر می کنم واسه شما مشکلی پیش اومده._

آرمیتا محکم او را به عقب هل داد و خواست در را ببندد که سیاوش به زحمت خود را کنترل کرد و میان در ایستاد تا 

سپس دست پیش برد و بازوی آرمیتا را گرفت و از ماشین پیاده و با حالتی کشان کشان از  مانع بستن آن شود.

 ماشین دور شد. ارمیتا که می خواست خود را از دستهای سیاوش رها کند، فریاد زد:

 ولم کن کثافت! راننده پدرم االن می اد اون وقت از این رفتارت پشیمون می شی._

 ه آرمیتا سیلی محکمی حواله صورتش کرد و گفت:سیاوش به او نزدیکتر شد ک

 عوضی آشغال، ولم کن تا جیغ نزدم._

 دوست سیاوش که کنارش نشسته بود از ماشین پیاده شد و با حالتی غیر عادی گفت:

 سیاوش، عرضه نداری بیاریش بگو بیام کمکت._

پالتویش را گرفت و به طرف خود کشید. سیاوش خشمگین به طرف آرمیتا که در حال فرار بود و رفت و از پشت، 

آرمیتا در میان جیغ هایش به طرف او کشیده شد دوست سیاوش با دیدن این وضع به طرف آنها دوید. دخترک 

دستش را باال آورد و همان طور که فریاد می زد،چنگی به سر و صورت او کشید. مرد جوان عصبی از این کار، ضربه 

قدر سریع این کار را انجام داد که آرمیتا لحظه ای احساس کرد در حال خفگی است و بی ای به گردن آرمیتا زد و آن

 حال میان دستهای او افتاد. سیاوش فریادزنان گفت:

 چه کار کردی احمق؟ کشتیش! تا کسی نرسیده بیارش تو ماشین._

 لحظه ای بعد آرمیتا در ماشین آنها جای گرفت. سیاوش در حال سوار شدن گفت:

 خودتم هونجا بشین._

ماشین با سرعتی زیاد در حال رفتن به حومه شهر بود، آرمیتا که تازه به خود آمده بود نگاهی از شیشه به اطراف 

 انداخت، ناگاه برآشفت و طرف سیاوش حمله کرد و گفت:
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 ماشینو نگه دار، عوضی!_

سوی صندلیش هل داد. سر آرمیتا به طرف  سیاوش با عصبانیت به عقب برگشت و دستش را باال آورد و او را به

شیشه ماشین چرخید و با خوردن به آن، قطره های خون از بینی اش جاری شد. با این حال توجهی نکرد، دستهایش 

 را محکم روی شیشه ماشین کوبید و در میان گریه و فریاد، کمک خواست. سیاوش عصبانی رو به دوستش گفت:

 پایین. برامون دردسر درست می کنه.بهتره از ماشین بندازیمش _

سورنا به طرف آرمیتا برگشت. قبل از اینکه دستش به آرمیتا بخورد دخترک خود را عقب کشید و گوشه ای کز کرد 

 و گفت: 

 اگر فقط دستت بهم بخوره چشماتو در می یارم! _

 سورنا خنده ای تحویلش داد و مستانه گفت:

 شین، زحمت برگردوندنت هم خودمون می کشیم.پس مثل دخترهای خوب سرجات ب _

 2-2فصل 
 

آرمیتا لحظه ای متوجه نوری شد که از عقب در حال آمدن بود. نگاهش به قفل فرمان ماشین که زیر پایش افتاده بود 

ثابت ماند و فکری مثل جرقه از ذهنش گذشت. لحظه ای که اتومبیل عقبی در حال سبقت گرفتن بود خم شد و با 

اشتن قفل فرمان با تمام نیرو آن را به پنجره ماشین زد، خرده های شیشه به بیرون و داخل ریخته شد. اتومبیل برد

مذکور سرعتش را کم کرد و به کنار آنها رسید، لحظه ای چشمهای نگران آرمیتا به شهیاد افتاد، سیاوش بر سرعتش 

 :افزود و دوستش آرمیتا را گرفت و روی صندلی انداخت و گفت

 از این وحشی بازی هام که بلدی! _

 آرمیتا با صدای بلند می گریست سیاوش از آیینه نگاهی به پشت سرش انداخت و گفت:

 داره چراغ می ده. _

 سورنا لحظه ای به عقب برگشت و گفت:

 توجهی نکن، سرعتتو بیشتر کن.  _

ساند و ماهرانه جلویشان پیچید. سیاوش عصبی توقف اتومبیل عقبی در کمتر از چند ثانیه خود را دوباره به آنها ر

 کرد، از ماشین پیاده شد و گفت:

 چه کار می کنی؟ برو کنار دیوونه! _

 شهیاد از ماشین پیاده شد و به طرف سیاوش رفت و گفت:

 اون کیه تو ماشینت؟ مثل این که فیلم زیاد می بینید! این کارها چیه؟ _

به طرفی انداخت. سیاوش به شدت زمین خورد. شهیاد در طرف آرمیتا را گشود، سپس با قدرت او را گرفت و 

 بازویش را گرفت و از ماشین پیاده کرد، نگاهی به او که از شدت ترس می لرزید انداخت و با عصبانیت گفت:

 تو اینجا چه کار می کنی، ماشینت کو؟ اینا دیگه کی ان؟ _

 د و گستاخانه گفت:دوست سیاوش خشمگین از ماشین پیاده ش

 مفتش! به تو چه اینجا چه کار می کنه؟ فکر کن ما پسر خاله هاشیم. باز هم سؤالی داری؟ _

 شهیاد به طرفش رفت و فریاد زد:
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 خفه شو! _

آرمیتا نگاهی به شهیاد انداخت و به زحمت خود را به ماشین او رساند، اما سیاوش بازویش را گرفت و او را محکم به 

ود کشید. شهیاد در میان درگیری، تنها لحظه ای نگاهش به سیاوش و آرمیتا افتاد. از شدت عصبانیت رگ طرف خ

گردنش منقبض شد و گوشهایش به سرخی گرائید. با تمام قدرت دوست سیاوش را به طرفی هل داد. جوان محکم 

 د را صدا می زد.به بدنه ماشین خورد و ناله اش به هوا برخاست. آرمیتا در میان گریه، شهیا

سیاوش با دیدن شهیاد که به طرفشان می آمد او را به عقب راند. آرمیتا لحظه ای پایش درهم پیچید و نتوانست خود 

 را کنترل کند، سرش محکم به ماشین برخورد، چشمهایش سیاهی رفت و بیهوش روی زمین افتاد. 

 رد و رو به دوستش گفت:سیاوش قبل از این که شهیاد برسد به طرف ماشینش فرار ک

 سوار شو بریم. آخر این دیوونه بازیهای تو کار دستمون می ده! _

شهیاد خسته از جدال، نفسی تازه کرد و به طرف آرمیتا که بیهوش روی زمین افتاده بود، رفت، با یک حرکت او را 

 بلند کرد و در ماشین گذاشت و سریع به سمت منزلش حرکت کرد. 

ل چشم از هم گشود، دستش را روی شقیقه اش گذاشت تا چیزی را به یاد آورد. با نگاهی به اطراف همه آرمیتا بی حا

چیز در نظرش ناآشنا آمد، هراسان از روی مبل بلند شد اما گیجی ناشی از ضربه ای که به سرش خورده بود باعث 

هیاد داخل شد. بلوز سفید رنگی بر تن داشت شد تعادلش بهم بخورد و روی زمین زانو بزند. ناگاه در مقابلش باز و ش

که بازوهای پیچیده و مردانه اش را به نمایش گذاشته بود، آرمیتا نفهمید چرا با دیدن شهیاد احساس ترس کرد. 

نگاهش پر از عصبانیت بود آرمیتا با تکیه به مبل، از جایش بلند شد و نگاه پر اضطرابش را به شهیاد دوخت. سعی 

 غلبه کند ولی صدای لرزانش ترس او را آشکار کرد:کرد بر ترسش 

 من! من این جا چه کار می کنم؟ _

شهیاد آرام آرام به او نزدیک شد. با هر قدمی که به طرفش بر می داشت آرمیتا قدمی به عقب می رفت. برق نگاه 

ار تکیه داد. آرمیتا احساس شهیاد دختر جوان را به وحشت انداخته بود. آرمیتا همان طور که عقب می رفت به دیو

 کرد هر لحظه در حال سقوط به زمین است. شهیاد چشمهایش را به چشمهای او دوخت و گفت:

باز به هم رسیدیم خانم راکفلر! راست می گن دنیا خیلی کوچیکه باورم نمی شد به این زودی روبروی هم قرار  _

 بگیریم.

رد، نمی خواست ضعفش را جلوی او نشان دهد. شهیاد صورت بر آرمیتا چشمهای پر اشکش را از شهیاد پنهان ک

 اشک او را باال آورد و خیره در چشمهایش با لحنی سرد و جدی گفت:

تو چت شده؟ کسی که قدرت اینو داره که بتونه به این راحتی با آبروی یه نفر بازی کنه باید شهامت اینم داشته  _

عت شک نکن خانم جوان! این طوری خیلی عادالنه تره! تو اینطور فکر نمی باشه تا تاوانشو پس بده! به قانون طبی

 کنی؟

آرمیتا نگاه ناباورانه اش را به شهیاد دوخت، عرق سردی از پیشانی اش جاری شد. شهیاد کمی از او فاصله گرفت 

 ده در گلویش راانگار می خواست تأثیر حرفهایش را روی چهره دختر جوان با دقت تماشا کند. آرمیتا بغض گمش

 رها و با صدای بلند شروع به گریه کرد و در میان هق هق اش گفت:
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بس کن شهیاد، تو رو خدا بس کن، من تحمل ندارم، چطور راضی می شی منو اذیت کنی؟ من به تو پناه آوردم.  _

ازت خواهش می کنم، نجاتم دادی که آزارم بدی؟ بگو که جدی نگفتی، بگو که االن منو بر می گردونی خونه مون، 

 بهت التماس می کنم.

 شهیاد که شیطنتش گل کرده بود گفت:

 نه التماس کن، نه خواهش، چون اصال نمی پذیرم. _

آرمیتا همچنان ملتمسانه به شهیاد می نگریست. برق شیطنت آمیزی از چشمهای شهیاد گذشت. آرمیتا با دیدن این 

دن دستگیره و قفل بودن آن به طرف شهیاد برگشت. شهیاد پر وضعیت به طرف در خروجی دوید ولی با فشر

 تمسخر گفت:

 اینجا امنیت نداره، باید همیشه درها رو قفل کنیم! _

 آرمیتا مشتهای گره کرده اش را روی در کوبید و تقاضای کمک کرد. 

 بی خود خودتو خسته نکن، اینجا به غیر از من و تو هیچکس نیست. _

 ه طرفش برگشت و با عصبانیت گفت:آرمیتا خشمگین ب

تو آدم نیستی، تو یه پست فطرتی، حاال می فهمم چرا منو از دست اون سگای وحشی نجات دادی ... که بیاری  _

اینجا! که ازم انتقام بگیری! نکنه نقشه تو بود که اونا بیان سراغم؟ شهیاد ازت متنفرم، تو رذل ترین آدمی هستی که 

مرد نیستی شهیاد، می فهمی تو مرد نیستی! تو یه نامردی! تو به عنوان ناجی وارد عمل شدی و این  تا به حال دیدم، تو

 طوری منو اینجا کشوندی.

آرمیتا نفس نفس می زد، از سکوت شهیاد متعجب بود. سرش را بلند کرد و چشم به او دوخت؛ دیگر اثری از 

ر کرده بود. درست مثل یه تکه یخ سرد و منجمد! شیطنت در چهره اش دیده نمی شد. به طرز محسوسی تغیی

عصبانیت کم کم چهره اش را می پوشاند. کامال روبروی آرمیتا قرار گرفت و نگاه پر معنایش را که خشم در آن موج 

 می زد، مستقیم به او دوخت. 

 دقایقی بعد، آرمیتا کنار شهیاد در ماشین نشسته بود و با ترس گوش می کرد.

گی نامرد؟ پس تو که با آبرو و حیثیت من بازی کردی چی، تو چی فکر کردی؟ فکر کردی این همه راه  به من می _

آوردمت اینجا که چی؟ نه خیر خانم کوچولو، اینطور که شما فکر می کنید نیست، می خواستم بدونی می تونستم این 

انه بود و گر نه من آدم این کارا نیستم. کار رو بکنم و نکردم. فقط می خواستم بهت بفهمونم که چقدر کارت احمق

خودت هم خوب می دونی، هیچ پیش خودت فکر کردی که با من چه کار کردی؟ معلومه که نه. تو فقط به خودت 

فکر کردی، منو پیش پدرت به گند کشوندی، نبودی که ببینی پدرت اون روز چطور منو نگاه می کرد. چقدر بهم 

ضوع چیزی به پدرم نگفت، بیچاره انقدر به حرف دخترش اطمینان داشت که نذاشت لطف کرد که درباره ی این مو

 از خودم دفاع کنم. من بیگناه متهم شدم تا تو دلت خنک بشه، چرا؟

 بعد از سکوت کوتاهی نفسی تازه کرد و ادامه داد:

کن، من هم سعی می کنم االن می برمت خونه تون ماجرای امشب و هر چی که قبل از اون بینمون بود فراموش  _

فراموش کنم. انگار نه من تو رو می شناسم نه تو منو، فقط اگه یه ذره وجدان داری حقیقت رو به پدرت بگو. مطمئن 

 باش من دیگه پیش پدرت برنمی گردم اما دلم می خواد خاطره بدی از من توی ذهنش نمونه، فقط همین!

 زه افتاده بود. آرمیتا در سکوت می گریست و تمام تنش به لر
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 نگاه شهیاد پر از شیطنت شد. 

 چیه، چرا می لرزی؟ نکنه از من می ترسی، شاید هم سردته... االن بخاری ماشین رو روشن می کنم. _

شهیاد صندلی آرمیتا را به عقب خم کرد و کاپشنش را روی او کشید. در یک لحظه نگاه گیرایش به چشمهای آرمیتا 

 صدایی لرزان گفت: خیره شد. آرمیتا با

پدرشونو در می آرم، از دستشون شکایت می کنم، اونا باید بفهمن که به این سادگی نمی تونن چنین رفتاری داشته  _

 باشن.

 شهیاد جدی شد:

 بهتره عاقل باشی. به نفع پدرت نیست که اسمش سر زبونها بیافته. در یه موقعیت مناسب خودم ادبشون می کنم. _

 

 *** 

 

از بازرسی گمرک که خالص شد نگاهش را به پشت شیشه های سالن فرودگاه دوخت، راننده پدرش را یافت و 

 برایش دست تکان داد. 

آرمیتا بعد از سوار شدن، شیشه ماشین را کمی پایین کشید و سرش را به عقب صندلی تکیه داد. نفس عمیقی کشید 

رامش عجیبی داده بود. این بار بر خالف سال های پیش که برای و چشمهایش را بست. بازگشت به ایران به او آ

تعطیالت کریسمس به اسپانیا نزد اقوام مادرش می رفت و هفته ای کامل نزد آنها بود، بیش از چند روز نماند و 

 زودتر از موعد مقرر بازگشت. حتی اصرارهای خاله آنیس و پدر بزرگ و مادر بزرگ هم نتوانست او را وادار به

ماندن کند. آنقدر در فکر و خیال بود که نفهمید کی به منزل رسید از داخل حیاط نگاهی به پنجره اتاقش انداخت 

احساس کرد برای همه چیز دلتنگ شده است. بی اختیار دست به گردنش برد؛ گردنبند هدیه شهیاد را در دست 

ستاد و تمام جرأتش را جمع کرد تا همه چیز را فشرد و دلش برای شنیدن خبری از شهیاد پر کشید. روبروی پدر ای

تعریف کند، واکنش پدر از شنیدن کلمات او غیر قابل باور بود صورتش کبود شد و دستش را روی قلبش گذاشت. 

 آرمیتا که هول شده بود با فریاد خدمتکار را خبر کرد و دقایقی بعد دکتر سرفراز باالی سر پدر رسید. 

دار داده بودم هیجان اصال برای پدرتون خوب نیست. من علت این اتفاق رو نمی دونم ولی دخترم، من بهتون هش _

به عنوان پزشک، باز هم هشدار می دم، وضعیت قلب پدرتون چندان خوب نیست بهتره خیلی بیشتر از اینها مراقبش 

براشون خطرناک بود! انگار باشید. روز فوت مادرتون رو خوب یادمه حمله قلبی ایشون تو اون دوران جوونی خیلی 

خدا خیلی شما رو دوست داشت که به پدرتون رحم کرد و اونو براتون نگه داشت، پس نخواین که اونو به این آسونی 

از دست بدین. من شونزده سال قبل اینها رو به خواهرشون گفتم، حاال که ایشون نیستند دارم به شما می گم امیدوارم 

 حرفای منو جدی بگیرید. 

به حرفهایش خاتمه داد و به طرف در رفت، آرمیتا جلوتر رفت و در را برایش  "روز خوش "دکتر سرفراز با گفتن 

 گشود و گفت: 

 خیلی متشکرم که تشریف آوردین، مطمئن باشید ...  _

 بغض نگذاشت حرفش را به پایان برساند و دکتر لبخندی زد و گفت: 

 شه، فقط به مراقبت احتیاج داره.  نگران نباش دخترم، حالش خوب می _
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 آرمیتا سرش را تکان داد و گفت: 

 چشم مراقبش هستم.  _

آرمیتا پا روی پدال گاز فشرد تا هرچه زودتر خودش را به شرکت برساند. از عسل شنیده بود که شهیاد، سیاوش و 

قات گذاشته است. دلش می خواست سورنا را حسابی سرجایشان نشانده و می دانست امروز پدر با شهیاد قرار مال

شهیاد را ببیند، دلش برای او تنگ شده بود. جلوی شرکت آقای راکفلر، آرمیتا و شهیاد روبروی یکدیگر پا روی 

ترمز زدند. آرمیتا از داخل ماشین نگاهی به شهیاد انداخت. شهیاد او را ندیده گرفت و کامال عادی از ماشین پیاده 

به طرف شرکت به راه افتاد بدون آنکه حتی نیم نگاهی به آرمیتا بیندازد. آرمیتا از ماشین  شد و با برداشتن کیفش

 پیاده شد و شهیاد را به نام خواند، او سرجایش ایستاد و آرمیتا با قدم هایی لرزان به سویش رفت. 

 سالم.  _

 شهیاد آرام پاسخ داد: 

 سالم.  _

در سرد و بی روح به او می نگریست. سر به زیر انداخت و با کشیدن نفس آرمیتا چشمهایش را به شهیاد دوخت؛ چق

 عمیقی، آهسته گفت: 

 اومدم ازت معذرت بخوام و تشکر کنم.  _

 شهیاد بی تفاوت گفت: 

 چیزی ندارم که بهت بگم. در ضمن تشکر واسه چی؟  _

 د. بی تفاوتی شهیاد دلش را شکست او بهآرمیتا سعی می کرد خونسرد باشد اما اشکهایش گوش به فرمان او نبودن

دنبال نگاه گرم شهیاد بود اما ناامید از او جدا شد و در ماشین نشست و سرش را روی فرمان گذاشت. دقایقی بعد 

 سرش را بلند کرد، از شهیاد خبری نبود. 

اشت و به ن شهیاد گذپس از رفتنش، گل سرخی را که از قبل پشت ماشین گذاشته بود برداشت و جلوی شیشه ماشی

 سرعت از آنجا دور شد. آن طور که دلش می خواست نتوانست از شهیاد تشکر کند.

 1-3فصل 
 

 آقای راکفلر لبخندی زد و در حالی که دست شهیاد را به گرمی می فشرد گفت:

 خوشحال می شم دوباره می بینمت. _

 شهیاد متواضعانه پاسخ داد:

 اری ندارید مرخص بشم.حتما، اگه فعال با من ک _

 آقای راکفلر شانه های شهیاد را به آرامی فشرد و گفت:

 متشکرم، خدانگهدار. _

شهیاد خداحافظی کرد و از شرکت خارج شد، خود را به ماشینش رساند و متوجه گل سرخی جلوی شیشه اش شد. 

 یر لب زمزمه کرد:دست پیش برد و آن را برداشت چشمهای درشت و مشکی اش را به آن دوخت و ز

 آرمیتا؟! _
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آرمیتا بعد از رسیدن به خانه، مستقیما به طرف اتاقش رفت و بعد از عوض کردن لباس به طبقه پایین برگشت. 

 صدای خدمتکار او را به خود آورد:

 خانم، تلفن با شما کار داره. _

 آرمیتا گوشی را از خدمتکار گرفت و گفت:

 بله!  _

 ل لبخند زد:با شنیدن صدای عس

 سالم عسل جون، چطوری بی معرفت؟ _

 اوال سالم، بعدشم، من بی معرفتم یا تو که سه روزه سر کالس ها حاضر نمی شی؟ _

 من نیومدم عسل خانم، شما چرا خبر ما رو نگرفتی؟ _

 م!می مونی خانباشه، قبول، من بی معرفتم ولی بهت بگم شما اگه بخوای همین جوری یه خط در میون بیای عقب  _

 آرمیتا با دیدن پدر که وارد سالن شد گفت:

 فعال اوضاع روحی خوبی ندارم ببخشید عسل، من می تونم بعدا باهات تماس بگیرم؟ _

 عسل گفت:

 البته عزیزم، مثل این که کار داری، فعال خداحافظ. اما بهتره زودتر بیای. _

 کنار آرمیتا جای گرفت و گفت:آرمیتا خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت. پدر 

 احوال دختر گلم؟ _

 آرمیتا لبخندی زد و گفت:

 سالم پدر جون. _

 سالم. مثل این که امروز هم دانشگاه نرفتی. _

 نه فعال حوصله ندارم. _

 پدر به شوخی گفت:

 من مریض شدم آرمیتا خانم، تو چرا دانشگاه نمی ری؟! _

 اصال بلند شید بریم ناهار بخوریم که دارم از گرسنگی می میرم.اذیتم نکنید دیگه پدر جون،  _

 سر میز غذا پدر رو به آرمیتا گفت:

 امروز روبن اومده بود شرکت. _

 آرمیتا چشم به دهان پدر دوخت پدر ادامه داد:

 می خواد برگرده امریکا. _

 پدر مکثی کرد و ادامه داد:

 یجه رسیده.ظاهرا بعد از صحبت با تو به این نت _

 آرمیتا نگاه از پدر گرفت و چیزی نگفت.

 راستش در مورد حرفهایی که زد... یعنی باورم نشد به همین خاطر اومدم از خودت بپرسم. _

 آرمیتا دست از غذا کشید و گفت:

 می شه بعدا در باره اش صحبت کنیم؟ _
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 پدر ناراضی گفت:

 چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه. _

 ن چی باید بگم؟خب، م _

راستش اون گفت تو هیچ احساسی بهش نداری. در واقع به خاطر جواب منفی تو، داره بر می گرده. گوش کن  _

آرمیتا، فکر نکن به خاطر این که خواهر زادمه مجبورت می کنم، برعکس کامال تو انتخاب آزادی. روبن پسر فوق 

کنم. نمی فهمم تو چرا این طوری باهاش رفتار می کنی، بهتره  العاده ایه، من همیشه رفتار و اخالقشو تحسین می

 بیشتر فکر کنی، بیچاره وضعیت روحی خیلی خرابی داشت.

 آرمیتا اشکهایش جاری شد و گفت:

 تقصیر من چیه که اون به من دل بسته؟ _

 پدر با تعجب گفت:

 فراموش کنی... بعدا صحبت می کنیم. چقدر دل نازک شدی! چرا گریه می کنی؟ از تو تعجب می کنم! بهتره _

 سپس صندلی را کنار کشید و از پشت میز بلند شد. 

بلند شو برو استراحت کن، منم بر می گردم شرکت ولی دلم می خواد از هفته بعد سرکالس هات حاضر بشی، نمی  _

 خوام دختر ساعی و درسخونم از بقیه عقب بمونه.

قش برگشت. بغض گلویش را می فشرد، به حمام پناه برد، زیر دوش اشکهایش دوباره بعد از رفتن پدر، آرمیتا به اتا

اگر روبن با آن وضع خراب روحی اش به امریکا برگردد چه  "جاری شد فکر و خیال لحظه ای ترکش نمی کرد:

 "خواهد شد؟

لکش احساس عجیبی قلقاز حمام خارج شد و بی رمق روی تختش نشست. ناگاه نگاهش به گوشی تلفنش ثابت ماند. 

 می داد. گوشی را برداشت و شماره شهیاد را گرفت.

تپش های قلبش را به وضوح حس می کرد، گوشی را نزدیک گوشش برد و دستش را جلوی دهانش گرفت، از 

 هیجان نفس نفس می زد می ترسید رسوا شود بعد از چند بوق آزاد، صدای خوش آهنگ شهیاد در گوشش پیچید:

 بله! _

آرمیتا انگشتهای یخ زده اش را، به گوشی فشرد و در سکوت، به صدای مردانه شهیاد گوش سپرد که با همان 

 شیطنت همیشگی می گفت:

 آخه دختر خوب، تو که نمی خوای حرف بزنی چرا اصال زنگ زدی. _

امکان نداره  "یشید: خون به صورتش دوید، گوشی را گذاشت و موجی از افکار به ذهنش هجوم آورد. پیش خود اند

 "فهمیده باشه منم!

برای رها شدن از فکر و خیال، لباسش را پوشید تا به منزل عسل برود. با این که ترم جدید، تازه شروع شده بود ولی 

 حسابی عقب مانده بود. جلوی در خانه عسل از ماشین پیاده شد و زنگ زد:

 سالم آرمیتا جون، بیا تو. _

 شد، عسل منتظر باالی پله ها ایستاده بود. با نزدیک شدن آرمیتا لبخندی زد و گفت: آرمیتا داخل حیاط

 به به آرمیتا خانم، چه عجب بعد از یه هفته چشم ما به دیدن شما روشن شد! _

 آرمیتا به تقلید از خود عسل گفت:
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 اوال سالم، بعدشم لوس نشو بیا بریم تو یخ زدم. _

 لی که سعی می کرد حالت جدی به خود بگیرد گفت:عسل با صدا خندید و در حا

 چشمم روشن! حاال دیگه ادای منو در می یاری دخترئه چش سفید؟ _

 آرمیتا هم بلند خندید و گفت:

 شوخی کردم، راستی هیچکس خونتون نیست؟ _

 نه، فقط منم. _

 پس برادرت و خانمش که اومده بودن کجان؟ _

ن، مادر هم که رفته مطب آخر شب می یاد، پدر هم که طبق معمول سرش شلوغه و روز اونا یه هفته می شه برگشت _

 اصال نمی تونی پیداش کنی، ولی دختر دردونه و شیرینشون االن در خدمت شماست!

 آرمیتا نگاهی به عسل انداخت و لبخندی زد. 

 ببینم آرمیتا مگه تو به شیرین بودن عسل شک داری؟ _

 ل خندید و گفت:آرمیتا به شوخی عس

 بر منکرش لعنت عسل خانم! _

 2-3فصل 
 

نیم ساعتی از نیمه شب گذشته بود؛ آرمیتا غلتی روی تخت زد هرچه سعی کرد بخوابد نتوانست. از جایش برخاست 

 و از اتاق بیرون آمد و به طرف اتاق پدر رفت، چند ضربۀ کوتاه به در نواخت؛ 

 بفرمائید. _

 آرمیتا داخل شد.

 شب به خیر پدر جون. _

 نیمه شب تو هم بخیر عزیزم، خوابگرد شدی؟ _

 آرمیتا لبخندی زد و گفت:

 شما چرا بیدارید؟ _

پدر از روی صندلی بلند شد و عینکش را از چشم برداشت، الی کتابش عالمتی گذاشت و روی تخت، کنار آرمیتا 

 نشست.

 داشتم مطالعه می کردم. _

 ر کرد و گفت:آرمیتا نگاهی به پد

 پدر جون، می تونم یه چیزی بهتون بگم؟ _

 البته، بگو. _

 راستش می ترسم دوباره یاد گذشته ها ناراحتتون کنه! _

 نه دخترم، بگو قول می دم ناراحت نشم. _

 آرمیتا نگاهش روی عکس زیبای مادر که کنار تخت پدر بود ثابت ماند و گفت:

 ید یادتون هست؟اولین باری که مادر رو دید _
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 پدر لبخند شیرینی زد. آرمیتا دوباره گفت:

 شما عاشق مادر شدید یا مادر عاشق شما؟ زود باشید اعتراف کنید! _

 پدر با حسرت به صورت دخترش نگریست و گفت:

ه منو ک می دونی آرمیتا، هر وقت تو رو می بینم انگار آیرین جلوی چشمامه ،خیلی شبیه اونی، با همون معصومیت _

جذب خودش کرد، اولین باری که دیدمش هیچ وقت یادم نمی ره، ما به خاطر کار پدرم یه سفر چند روزه اومدیم 

ایران، اون روز از طرف یکی از دوستای پدرم که ایران زندگی می کرد دعوت نامه ای برای جشن تولد دخترش به 

از سال ها دوستش رو می دید حسابی ذوق زده بود. بعد ما  دستمون رسید، جشن تو یه باغ برپا شده بود، پدر که بعد

 رو با خانواده دوستش آشنا کرد، دوست پدر با دیدن من رو به پدرم کرد و گفت:

 پسر خوبی داری، تبریک می گم. _

 پدر خندید و گفت:

 دقیقا عین خودم! _

 مادرم اخمی کرد و گفت:

 دیگه چی پاتریک؟ _

 ز اول گفتم شبیه شماست.هیچی خانم، من که ا _

 همه به حرف پدر خندیدیم. آقای آیرنز اشاره به دختر کوچکی کرد و گفت:

 این دختر کوچیکمه، آنیس جان. _

 پدرم سرش را نوازش کرد و گفت:

 چطوری خانم کوچولو؟ خانمی شده واسه خودش. _

 و ادامه داد:

 راستی لوئیز جان اون دختر خانمت کجاست؟ _

 یرنز نگاهی به همسرش انداخت و گفت:آقای آ

 خانم، آیرین کجاست؟ _

 خانم آیرنز هم نگاهی به اطراف انداخت و گفت:

 نمی دونم، چند دقیقه پیش همین جا بود، حتما رفته پیش دوستاش، صبر کن برم صداش کنم. _

 پدرم گفت:

 نه خانم، مزاحمش نمی شیم، حاال وقت زیاده. _

 ش ما رو همراهی کردن...آقای آیرنز و خانم

 آرمیتا با مکث پدر گفت:

 پس عمه کجا بود پدر جون؟ _

 پدر گفت:

 اون چند سالی می شد که ازدواج کرده بود. _

 آرمیتا با شوق گفت:

 خوب، ادامه بدین پدر جون. _
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 پدر نفس آرامی کشید و گفت:

به جمع دوستانی که با بعضی از اونا آشنا بودم. گرم آقای آیرنز و همسرش کنار پدر و مادر موندن من هم رفتم  _

صحبت بودیم که سر و کله لورنس پیدا شد. اصال ازش خوشم نمی اومد، اما مجبور بودم تحملش کنم. همین که منو 

 دید چاپلوسانه گفت:

 به به، آقای رابرت خوش اومدی! _

 لبخندی زورکی زدم و گفتم:

 عادت منه که هر جا می رم باید شما رو ببینم.سالم لورنس، احوال شما؟ از س _

 متوجه کنایه ام شد و گفت:

 خواهش می کنم، امیدوارم همیشه این سعادت رو داشته باشی، کی اومدی؟ _

 تقریبا چند دقیقه پیش! _

 لورنس سرش رو تکان داد و گفت:

 پس هنوز دختر آقای آیرنز رو ندیدی! _

 و دیدم. فکر می کنم اسمش آنیس بود.اتفاقا چرا، یکی از دختراش _

 لورنس ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 منظورم دخترش آیرین بود، دیدیش؟ _

 با بی تفاوتی گفتم:

 نه هنوز زوده، باالخره می بینمش. _

 چشمهایش برقی زد و گفت:

 درسته، تا آخر جشن خیلی مونده، من هم فرصت دارم بیشتر ببینمش. _

 بچه ها به شوخی گفت:یکی از 

 اگه انقدر چشمتو گرفته چرا به پدرت نمی گی اونو برات خواستگاری کنه؟ _

 لورنس نگاهی پر معنا به من انداخت و گفت:

 این کار رو کردم. _

 بی تفاوت گفتم:

 مبارکتون باشه. _

 ن گفت:لورنس سرش را با لبخندی تکان داد و آهسته از ما دور شد، بعد از رفتنش شرمی

 اصال از صحبت باهاش لذت نمی برم. _

ناخودآگاه لبخندی زدم، انگار به غیر از من کسانی بودند که از لورنس چندان خوششون نمی اومد. دور میزی 

نشستیم، نمی دونم چی شد که دوباره لورنس برگشت. اصال حوصله شنیدن حرفاشو نداشتم، به بهونه دستشویی از 

 م:جام بلند شدم و گفت

 عذر می خوام، من عادت دارم قبل از این که چیزی بخورم دستامو بشورم، دستشویی کجاست؟ _

 لورنس در حالی که سر جای من می نشست گفت:

 داخل ساختمون، اومدنی یه صندلی هم بیار که بتونی بشینی! _
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ا ه شدت به کسی برخورد کنم. باز دستش عصبانی بودم. با عجله به داخل ساختمان رفتم و همین عجله باعث شد ب

 عصبانیت قدمی به عقب برداشتم و گفتم:

 حواستون کجاست؟ _

با اخم سرم را بلند کردم و خواستم دوباره اعتراضی کنم که با دیدن خانم جوانی که خجالت زده بود ساکت شدم و با 

 شرمندگی زمزمه کردم: 

 متأسفم، عجله داشتم، متوجه شما نشدم. _

 من سر به زیر انداخت و گفت: با نگاه

 معذرت می خوام. _

 لبخندی زدم و گفتم:

 منم متأسفم، رفتارم رو حمل بر بی ادبیم نکنید، شما هم باید منو ببخشید. _

 من باید برم. _

 اوه حتما، راستی یادم رفت خودم رو معرفی کنم من رابرت هستم، رابرت راکفلر. _

 مؤدبانه پاسخ داد:

 تم، منم آیرین هستم.خوشوق _

 باورم نمی شد این همان آیرینی باشد که لورنس درباره اش حرف می زد. دوباره گفتم:

 پس امشب باید تولد شما باشه، درسته؟ _

 سرش را تکان داد.

 پس تبریک منو پذیرا باشید، تولدتون مبارک! _

د ازدواج دادم. وقتی این حرف رو شنید سرشو اونقدر شیفته رفتار مودب و متینش شدم که همون شب بهش پیشنها

 پایین انداخت و گفت:

 بهتره اول با پدرم صحبت کنید. _

 با خوشحالی گفتم:

 حتما این کار رو می کنم آیرین خانم، ولی اول باید نظر خودتو بدونم. _

 پس اجازه بدید فکر کنم. _

 تا هر وقت الزمه فکر کن من منتظر می مونم. _

 کمی سکوت ادامه دادم: بعد از

 می تونی جوابشو تلفنی بهم بدی؟ _

 نمی دونم یک دفعه لورنس از کجا پیدایش شد.

 خوب چشم ما رو دور دیدین دل می دین قلوه می گیرین! _

 با عصبانیت گفتم:

 به تو مربوط نیست، مزاحم نشو. _

 لورنس ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 منه! فکر کنم اینو قبال بهت گفتم پس همه چیزش به من مربوط می شه.اما آیرین نامزد  _
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 نگاهی به آیرین انداختم و گفتم:

 لورنس نامزد توئه آیرین؟ _

 آیرین خشمگین نگاهش کرد:

 من نامزد هیچ کس نیستم. _

 رو به لورنس کردم و گفتم:

 شنیدی که چی گفت، اون هیچ عالقه ای به تو نداره. _

 با جدیت رو به آیرین گفت:لورنس 

 دارم می رم پیش پدرم تا به پدرت بگه همین امشب نامزدی ما دو تا رو رسما اعالم کنه! _

 هنوز چند قدمی دور نشده بود که آیرین صدایش کرد، لورنس برگشت و گفت:

 چی شد آیرین خانم، زود پشیمون شدی؟ _

 آیرین گفت:

 نهاد ازدواج رابرت رو قبول کردم، همین!نه فقط می خوام بهت بگم من پیش _

 لورنس انگار شوکه شده بود، منم شوکه شده بودم، باورم نمی شد. 

 لورنس با عصبانیت گفت:

 مبارکتون باشه، ولی پشیمون می شی، هر دوتاتون پشیمون می شین! _

 سپس رو به من کرد و با لحن تهدید آمیزی گفت:

 یرم رابرت، بهت قول می دم!انتقام این شکستو ازت می گ _

لورنس انقدر عصبانی بود که همون موقع مجلس رو ترک کرد. این طور که شنیدم برگشت اروپا و همون جا موند. دو 

هفته بعد، من و آیرین با هم نامزد شدیم و کریسمس همون سال هم ازدواج کردیم. من خیلی خوشبخت بودم. ولی 

بختی رو ببینه و آیرین رو ازم گرفت. آیرین خیلی جوون بود که اون بیماری انگار روزگار نمی تونست این خوش

لعنتی به جونش افتاد. اگه من بعد از اون زنده موندم واسه اینه که آیرین تو رو برای من گذاشت. تو یادگار عشقمی 

 اومدی خوب یادمه، وقتی آرمیتا، فقط به دلخوشی تو بود که تونستم به زندگی ادامه بدم. اون روزی رو که به دنیا

 آیرین به هوش اومد و تونست چشماشو باز کنه، صورتشو بوسیدم و گفتم:

 به خاطر این هدیه کوچولو ازت متشکرم آیرین، تو همسر بی نظیری هستی حاال هم یه دختر زیبا داری. _

 کردم:بی حال تبسمی کرد و دستهامو به آرامی فشار داد و چشماشو بست. زیر گوشش زمزمه 

 خیلی دوستت دارم! _

 اشکهای پدر که پهنای صورتش را پوشانده بود دل آرمیتا را سوزاند. آرمیتا دستی به صورت او کشید و گفت:

 می دونید طاقت دیدن اشکاتونو ندارم. گریه نکنید. _

 پدر آهسته گفت:

 متأسفم، نمی خواستم ناراحتت کنم. _

 آرمیتا به آغوش پدر خزید و گفت:

 می دونید پدر.... من خیلی خوشبختم که شما رو دارم. _

 پدر دستی بر موهای او کشید و بر پیشانی اش بوسه ای نواخت. آرمیتا به اتاقش برگشت و برای فردا نقشه کشید.
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 3-3فصل 
 

اشین و دیدن م با عجله به راه افتاد، مطمئن بود که امروز شهیاد به شرکت پدرش می رود. با رسیدن به جلوی شرکت

شهیاد تبسمی کرد، شاخه گل را از روی صندلی برداشت و پیاده شد. مطابق معمول گل را روی شیشه ماشین گذاشت 

و برگشت، انگار برایش عادت شده بود. شهیاد از شرکت بیرون آمد باز هم گل سرخی روی شیشه اتومبیلش توجه 

 نداخت و گفت:اش را جلب کرد آن را برداشت، ابروهایش را باال ا

 من که می دونم همین جایی دختر! _

 عسل با سر و صدا وارد شد، آرمیتا او را دعوت به نشستن کرد و گفت:

 چه خبرته دختر؟ چقدر شلوغ می کنی. _

 عسل با دیدن آقای راکفلر که به طرفشان می آمد با احترام بلند شد و گفت:

 سالم آقای راکفلر، بعد از ظهرتون بخیر. _

 سالم دخترم، بفرما، راحت باش. _

 آرمیتا گفت:

 خب، قضیه چیه عسل؟ _

 عسل گفت:

 قراره جمعه همین هفته با بچه ها برای یه گردش دسته جمعی بریم کوه، تو هم باید بیای. _

 آرمیتا با اعتراض گفت:

 رما شما هم وقت گیر آوردید؟وای، نه! می دونی که اصال نمی تونم صبح زود از خواب بیدار بشم، تو این س _

 عسل اخمی کرد و گفت:

 می بینید آقای راکفلر چه دختر تنبلی دارید، شما یه چیزی بگین. _

 آقای راکفلر با مهربانی گفت:

 من چی بگم عسل خانم؟ شما دو تا دوستید، زبون همدیگه رو بهتر می فهمید، حاال با کی قراره برین؟ _

 عسل گفت:

 نا.تینا و نی _

 آقای راکفلر گفت:

 خب آرمیتا، تو هم برو، حتما خوش می گذره. _

 آرمیتا لحظه ای فکر کرد و گفت:

 حاال تا جمعه خیلی مونده، خب دیگه چه خبر عسل جون؟ _

 خبر که زیاده، تا تو کدومشو بخوای بشنوی! _

 

خارج شد و به راه افتادند. چراغهای روشن  *** جلوی منزل آقای راکفلر چند دقیقه منتظر شدند تا آرمیتا از در

ماشین، آرمیتا را خواب آلوده کرد. هوا هنوز تاریک بود. کم کم به کوهستان نزدیک می شدند. عسل به سختی 

 توانست جای پارک پیدا کند. در همین لحظه آرمیتا چشم از هم گشود و گفت:
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 رسیدیم؟! _

 عسل نگاهش کرد و گفت:

یم. ساعت خواب! ببین چقدر شلوغه. کلی گشتم تا تونستم جای پارک گیر بیارم. اون وقت تو هی بله، خانم رسید _

 می گی دیرتر بریم.

 اینا همه بی کارن. حیف نیست کله سحر از خواب بلند شدن و اومدن اینجا؟ _

 حق باشماست خانم عزیز! حاال پاشو بریم که دیر شد. _

 د و گفت:آرمیتا گونه عسل را صمیمانه بوسی

 عسل می دونی تو بهترین دوست منی؟ _

 سپس پتو را از رویش کنار زد، صندلی را به جلو خم کرد و گفت:

 خب پیاده نمی شی؟ _

 در را گشود و نفس عمیقی کشید. 

 وای، چه هوای خوبی! آدم سرحال می شه. _

خورشید روی برفها درخشندگی خاصی داشت. آرمیتا تینا هم کنار آنها نگه داشت و به همراه نینا به آنها پیوست. نور 

 نفسی تازه کرد و در دل گفت:

 نزدیک بود روز به این خوبی رو از دست بدم. _

 عسل گفت:

 خب بچه ها موافقید یه مقدار از مسیر رو پیاده روی برفها بریم؟ _

 مقداری پیاده روی، نینا گفت:همه موافقت کردند. صدای برف زیر کفشهایشان واقعا لذت بخش بود. بعد از 

بچه ها، چطوره بریم یه فنجون چای بخوریم؟ هم گرم می شیم هم استراحت می کنیم. بقیه مسیر رو هم به باالی  _

 کوه با تله کابین می ریم، من دیگه خسته شدم.

ی نبود. انگار هیجان و بعد از رسیدن به باالی کوه، هر چهار نفر به شوق آمده بودند و دیگر از خواب آلودگی خبر

 شلوغی مردم به آنها هم سرایت کرده بود. ناگاه صدای تینا که گفت:

 بچه ها اونجا رو نگاه کنید! _

آنها را متوجه منظره شگفت انگیزی کرد. از میان اسکی بازان که از باالی دره در حال سرخوردن بودن متوجه 

های مارپیچ در حال سر خوردن به سمت پایین بود. آرمیتا هم شخصی شدند که با مهارت و سرعت زیادی با مانور

 مانند بقیه غرق در تماشا بود که صدای نینا را شنید:

 می بینید، مثل ورزشکارای حرفه ای بازی می کنه! _

 آرمیتا گفت:

 شاید واقعا حرفه ای باشه. _

 یش که؟!شاید اما من اونو می شناسم، اون شهیاده! شهیاد فرزام، می شناس _

آرمیتا احساس کرد یکباره قلبش از حرکت ایستاد، نفس کشیدن برایش مشکل شد، اما سعی کرد کسی متوجه 

 تغییر حالش نشود.

 تو از کجا فهمیدی؟ _
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 نینا بی توجه به حال و روزش ادامه داد:

اون بهم گفت با شهیاد می آد  باورتون نمی شه، اگه بگم کی رو دیدم، سامانتا دختر عموی لوس و خود خواه شهیاد! _

 اسکی. حاال هم شک ندارم خودشه. لباسشو از چند فرسخی هم می شه تشخیص داد.

 آرمیتا با تعجب پرسید:

 منظورت سامانتا فرزامه، ولی اون که از یه خانوادۀ مسلمونه! _

 نینا جواب داد:

 خب آره، شهیاد هم پسر عموشه، اونم مسلمونه. _

فشار  کمی به مغزش "اون پسر صمیمی ترین دوست منه. "گردنبند اهدایی شهیاد و حرفهای پدر افتاد؛  آرمیتا به یاد

 آورد و رو به نینا گفت:

 پس شهیاد پسر آقای فرزام بزرگه، درسته! _

 بله همین طوره! _

ی شناخت و چند باری گردنبند را در گردنش لمس کرد. باید می فهمید شهیاد مسلمان است. آقا و خانم فرزام را م

آنها را دیده بود، البته سالیان پیش. به خوبی آنها را به یاد داشت. از پدر، خیلی تعریفشان را شنیده بود و حتی می 

دانست آنها پسر و دختری هم دارند؛ دخترشان شبنم ازدواج کرده و در کالیفرنیا ساکن بود. چطور حدس نزده بود 

 دای آهسته و معترض عسل او را به خود آورد:شهیاد پسر آقای فرزام است؟ ص

 اوه، سامانتا داره می یاد اینجا! من که نمی تونم حرفاشو تحمل کنم. _

 سامانتا کامال نزدیک شد و به همه سالم کرد.

 خانم راکفلر، درست گفتم؟ _

 آرمیتا لبخندی زد و گفت:

 گه رو ندیدیم.بله خوشحالم که می بینمت، فکر می کنم خیلی وقته همدی _

 سامانتا نگاهش را به پایین دره دوخت و گفت:

 همین طوره که می گی، تو اصال عوض نشدی. _

 آرمیتا دوستانه گفت:

 تو هم عوض نشدی! حالت چطوره؟ _

 سامانتا نگاهش را از پایین دره برداشت و بی مقدمه گفت:

لی براتون جالب باشه! می تونم تحسین رو تو نگاهتون نظرتون در مورد کار پسر عموی من چیه؟ فکر می کنم خی _

 بخونم، به خصوص تو عسل جون!

 عسل می خواست جوابش را بدهد که آرمیتا پیش دستی کرد:

 بله همین طوره! ولی فکر نمی کنم به خوبیه اسکی شما برسه. _

مترین . همه می دانستند که سامانتا کعسل چشمکی به آرمیتا زد و به سامانتا که از عصبانیت قرمز شده بود نگریست

 استعدادی در اسکی روی برف ندارد. سامانتا نگاه خشمناکی به آرمیتا کرد:

 باز هم همدیگه رو می بینیم خانم راکفلر! _

 آرمیتا در جوابش طنز آلود گفت:
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 حتما خانم فرزام، امیدوارم! _

 بعد از رفتن سامانتا، عسل پوزخندی زد و گفت:

 بود، من یکی که امیدوارم دیگه نبینمش! حقش _

 و بعد پیشنهاد کرد:

 بچه ها بریم یه جایی بشینیم استراحت کنیم و چیزی بخوریم. _

 4-3فصل 
 

موضوع بحث عوض شد. کم کم آفتاب در وسط آسمان قرار می گرفت و خبر از نزدیک شدن ظهر می داد. تینا 

 گفت:

 ناهار بخوریم؟خیلی کرسنمه، بهتر نیست بریم  _

 عسل اولین نفری بود که با پیشنهاد تینا موافقت کرد.

 نینا هم بلند شد.

 پاشو دیگه آرمیتا، مگه تو گرسنه نیستی؟ _

 چرا االن میام! _

و پشت سر بقیه به طرف رستوران رفت. هنوز در فکر شهیاد بود که با برخورد چوب اسکی به ساق پایش به عقب 

 ر کوچکی شد که با ناز به او نگاه می کرد.برگشت. متوجه دخت

 آرمیتا بی اختیار کنارش زانو زد و گفت:

 تو دختر کوچولوی قشنگ چند سالته؟ _

 دخترک چشمهای گرد و مشکی رنگش را لحظه ای بست.

 پنج سالمه، تو چند سالته؟ _

 آرمیتا از سوال فوری و سریع دخترک خنده اش گرفت و گفت:

 المه.منم نوزده س _

 صدای عسل، آرمیتا را متوجه آنها کرد:

 چرا نمی یای آرمیتا؟ _

 آرمیتا پاسخ داد:

 شما برین منم االن می یام. _

 پس زود بیا، منتظرتیم. _

آرمیتا به صورت دخترک خیره شد؛ چشمهای گرد و مشکی با مژگانی بلند و صورتی سفید که لبهای قرمز و 

گذاشت. مقداری از موهای مشکی رنگش که از کاله پشمی اش بیرون آمده بود چهره  کوچکش را بهتر به نمایش می

 اش را با نمک تر کرده بود. دخترک گفت:

 اسم تو چیه؟ اسم من هانا ست. _

 آرمیتا تبسمی کرد و گفت:
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ه؟ ممکنه اشاسم منم آرمیتا ست. ببینم هانا کوچولو فکر نمی کنی این چوبهای اسکی برای سن تو خیلی بزرگ ب _

 زمین بخوری و خدای نکرده بالئی سرت بیاد.

 هانا با زبان کودکانه اش گفت:

 اما من می خوام فقط با اینا بازی کنم، آخه هر وقت دایی جونم سوار اینا می شه خیلی خوب اسکی می ره. _

 آرمیتا خندید و گفت:

 ببینم هانای خوشگلم، تو اصال بلدی اسکی بازی کنی؟ _

 لحظه ای فکر کرد و گفت: هانا

 نه! حاال چه کار کنم؟ _

 آرمیتا جواب داد:

 هیچی عزیزم، باید بری با یه چیزی دیگه سرگرم بشی. _

 هانا مظلومانه گفت:

تو می یای با من بازی کنی؟ من می خواستم با این چوبها برم پائین دره. حاال که نمی تونم بیا باهم سوار تله کابین  _

 بشیم.

 دایی از پشت سر آرمیتا شنیده شد:ص

 هانا خانم، دوست تازه پیدا کردی؟ _

آرمیتا با شنیدن صدا، حتی جرأت نکرد از جایش بلند شود. بازهم عطر آشنای شهیاد فضای بینشان را پر کرد. هانا با 

 اشتیاق گفت:

 تو چطوری منو پیدا کردی دایی جون؟! _

 شهیاد گفت:

 وی شیطون چندان کار سختی نبود.پیدا کردن تو کوچول _

 هانا گفت:

 نگاه کن آرمیتاجون، این دایی منه، همون که گفتم خوب بلده اسکی بره. _

آرمیتا از جایش برخاست، حتی نتوانست به صورت شهیاد نگاه کند. شهیاد برعکس، با خونسردی دور از انتظاری او 

 را نگریست و سالم کرد.

 آرمیتا آهسته گفت:

 بخشید، انقدر هول شدم که فراموش کردم رسم ادب رو به جا بیارم.ب _

 شهیاد با شیطنت گفت:

 دیدن من باعث شده گونه هاتون رنگ عوض کنه؟ _

آرمیتا سرش را باال آورد تا جواب شهیاد را بدهد ولی با دیدن نگاه پر حرارت او زبانش بند آمد. شهیاد رو به هانا 

 گفت:

 ی یای بریم؟ همه نگرانت شدن.خب هانا خانم نم _

 هانا پشت آرمیتا پنهان شد و گفت:

 نه نمی یام. من و آرمیتا جون می خوایم بریم پائین دره، مگه نه؟ _
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 آرمیتا لبخندی زد و دست هانا را گرفت و گفت:

 دوستای من نگران می شن، خانواده تو هم منتظرتن، باشه برای یه فرصت دیگه عزیزم. _

 اصرار گفت: هانا با

 نه، پس همراه تو می یام پیش دوستات. _

 شهیاد به طرف هانا خم شد و گفت:

 تو که دختر خوبی بودی، نمی خوای به حرف دایی شهیاد گوش بدی؟ _

آرمیتا نگاهش را به چهره شهیاد دوخت که مشغول راضی کردن خواهر زاده اش بود. برعکس همیشه مهربان و با 

جار رفتن با دختر کوچولو بود. وقتی سربلند کرد و لحظه ای به او نگریست آرمیتا به سرعت نگاه حوصله مشغول کلن

 از او گرفت. هانا که راضی شده بود دستش را تکان داد و او را متوجه خود کرد.

آرمیتا  شهیاد چوبهای اسکی را در جایش قرار داد و روی دوشش انداخت، هانا را در آغوش گرفت، بلند شد و رو به

 گفت:

 خب، ما دیگه باید بریم. ممنون که با خواهرزاده من دوست شدید. _

 سکوت آرمیتا باعث شد تا شهیاد دوباره بگوید:

 نمی خوای چیزی بگی؟ _

 از او جدا شد. "روز خوش "وقتی بازهم سکوتش را دید، با گفتن 

ا برایش تکان می داد ثابت ماند. اشک چشمهای نگاه آرمیتا به مسیر رفتن او و دستهای کوچک هانا که در هو

قشنگش را تار کرد و درد شدید چند ثانیه ای را در سرش حس کرد. به این سر دردهای کوتاه مدت عادت کرده 

 بود. با قدمهای کوتاه به طرف رستوران حرکت کرد...

ده سنگ سیاهرنگی را که پیدا کر عسل آخرین گلوله بزرگ برفی را به کمک آرمیتا روی بدن آدم برفی گذاشت. دو

 بود به جای چشم میان گلوله برف فرو کرد و با خوشحالی کودکانه خندید و گفت:

 عالی شد! _

 تینا نگاهی متفکرانه به آدم برفی انداخت و گفت:

 لب نداره! _

 صدای ظریف و بچه گانه ای توجه دخترها را به خود جلب کرد:

 خیلی قشنگه! _

 ار خانم جوان و برازنده ای ایستاده بود. آرمیتا با دیدنش لبخندی زد و گفت:هانا در کن

 هانا جان. _

 خانم جوان جلو آمد و با همه احوالپرسی کرد. تینا همچنان که دستش را می فشرد گفت:

 خانم فرزام، درست گفتم، نه؟! _

 شبنم با خوشرویی گفت:

 بله، خوشحالم که باهاتون آشنا می شم. _

 هانا دست مادرش را تکان داد و رو به آرمیتا گفت:

 مامی، آرمیتا دوست جدید منه. _
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 شبنم لبخند ملیحی زد:

 بله، دختر آقای راکفلر، همین طوره؟ _

 آرمیتا سرش را به عالمت تأئید تکان داد و گفت:

 اولین باره که شما رو می بینم. _

 ما رو هم از خانواده ام خیلی شنیدم. خوشحالم که از نزدیک می بینمتون.بله، پدرتون رو چند بار دیدم، تعریف ش _

 هانا دست آرمیتا را گرفت و در حالی که به مادرش می نگریست گفت:

 مامی، می شه آرمیتا به جشن تولد من بیاد؟ _

 قبل از این که شبنم پاسخی بدهد تینا به شوخی گفت:

 کنی؟ هانا خانم، فقط آرمیتا رو دعوت می _

 شبنم به سرعت گفت:

 بهمون افتخار می دین اگر همتون به جشن ما بیاین! _

 لبهای کوچک هانا به خنده ای باز شد و هیجان زده گفت:

 مرسی مامی! _

 1-4فصل 
 

 

رمیتا آهانا با خوشحالی دست آرمیتا را گرفت و به خواست او یک بار دور خود چرخید تا بتواند لباسش را بهتر ببیند. 

 لبخندی رضایت مندانه زد و گفت:

 لباست خیلی قشنگه عزیزم! _

سپس همراه او و دوشادوش دوستانش به طرف شبنم رفت. شبنم از دیدنشان اظهار خوشحالی کرد و به همگی 

. دخوشامد گفت. جشن تولد هانا مهمانی کوچک و دوستانه ای بود و به پیشنهاد شبنم امسال در تهران برگزار می ش

آن شب، شبی فراموش نشدنی برای هانا کوچولو بود. بی نهایت زیبا و خواستنی شده بود و بیش از همه از حضور 

دوستان تازه اش در آن جشن لذت می برد. ولی آن چه برای آرمیتا عجیب بود، غیبت شهیاد در آن مهمانی کوچک 

تا آخر مهمانی از او خبری نشد و این آرمیتا را کالفه  بود هرچند که هدیه اش در میان دیگر بسته ها دیده می شد اما

می کرد. بدون آن که بداند چرا، دلش بهانه می گرفت. تا آخر شب زجر کشید تا از شبنم شنید کاری فوری برای او 

 پیش آمده. و این برای آرمیتا نهایت تأسف را به همراه داشت. 

تماسی با شهیاد نداشت. بعد از صرف شام که باز هم در تنهایی  از شب جشن تولد هانا مدتی می گذشت آرمیتا هیچ

گذشت به اتاقش آمد. پدر چند روزی می شد که در سفر بود. پشت میزش نشست تا کمی مطالعه کند. نمی دانست 

چند ساعت در آن حال بود که به خود آمد. نگاهی به ساعت انداخت؛ یازده را نشان می داد. کتابش را بست و روی 

خت نشست. تلفن کنارش بود گوشی را میان دست فشرد. خواست شماره شهیاد را بگیرد که صدای زنگ تلفن، ت

 سکوت اتاق را شکست. نگاهی به صفحه آن انداخت، تینا بود. 

 سالم تینا خانم. _

 سالم عزیزم، خوبی؟ _
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 سر و صدای آشنای دوستانش به گوشش خورد. 

 کجائی تینا؟

 یم، فعال تو ماشین در حال حرکتیم.جای خاصی نیست _

 حرکتین، با کیا؟ _

 با نینا، عسل ... _

 آرمیتا حرفش را قطع کرد و با خنده گفت:

 این وقت شب، خیابون گرد شدین؟! _

 تینا جواب داد:

 خوابمون نمی برد، گفتیم یه مهمونی دوستانه منزل شما ترتیب بدیم. _

 فتی مهمونی به چه مناسبت.پس بی خوابی زده به سرتون! نگ _

 تینا بی درنگ گفت:

 حاال یه مناسبت پیدا می کنیم! _

 آرمیتا به شوخی گفت:

 اگه بیماریتون واگیر دار نیست بیاین، آخه من فردا صبح کالس دارم نمی خوام خواب بمونم. _

 تینا خنده بلندی کرد و گفت:

 اد نگران نباش، ما االن می رسیم، خداحافظ.نه عزیزم، این جور بیماریها واگیر نداره، زی _

 خداحافظ. _

آرمیتا مردد به گوشی در دستش نگریست و باالخره تصمیم خود را گرفت. با انگشت شماره گرفت و نفس عمیقی 

کشید تا جلوی لرزش خفیف دستش را بگیرد. صدای چند بوق آزاد و بعد از آن صدای گیرای شهیاد، گوشش را 

 نوازش کرد:

 بله؟! _

 آرمیتا فقط گوش سپرده بود. شهیاد دوباره گفت:

 انگار هنوز قصد حرف زدن نداری! باشه، من بازم صبر می کنم. این سکوتت چیز تازه ای نیست. _

آرمیتا داغ شده و حسابی دست و پایش را گم کرده بود. در اتاق ناگهان باز شد و تینا وارد شدت و با خوشحالی 

 فریاد زد:

 ولدت مبارک آرمیتا!ت _

جعبه ی کادو شده زیبایی را به طرفش گرفت، آرمیتا مبهوت خشکش زده بود. صدای گرم شهیاد که شیطنت 

 شیرینی در آن موج می زد گوشش را پر کرد:

شما چرا انقدر دیر تولدتو جشن می گیری؟ فکر نمی کنی از وقت خوابت می گذره خانم کوچولو؟ در ضمن از  _

شکر کنید که این موقع شب براتون کادو آورده. تولدت مبارک و شب بخیر خانم راکفلر! خوابای خوش دوستتون ت

 ببینید، البته اگه خوابتون ببره!

 تینا به طرفش رفت و گوشی را گرفت و با نگاهی به آن، معترضانه گفت:

 این که قطع شده، ولش کن. _



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ساز عاشقی لحظه 

3 8  

 

 آرمیتا همان طور مبهوت پرسید:

 قدر سر وصدا کنی، بقیه کجان؟مجبوری این _

 تینا پاسخ داد:

 بچه ها پایین منتظرن، خواستم غافلگیرت کنم. _

 آرمیتا با پوز خندی گفت:

 غافلگیر که شدم! _

 تینا گلی را که در دستش داشت، روی صورت آرمیتا کشید و گفت:

 ناراحت شدی؟ _

 نه، نه، اصال، خب این گل و هدیه مال کیه؟ _

 حظه ای فکر کرد و گفت:تینا ل

 هوم! این گل مال بهترین دختر دنیاست! این هدیه ام مال بدترین دختر دنیا، حاال کدوم رو می خوای؟ _

 آرمیتا گل را گرفت و با خنده گفت:

 این مال من، اونم مال خودت. _

 ای بدجنس! ولی شوخی کردم، اینم برای توئه! _

 رفت و گفت:آرمیتا با تشکر، جعبه کادو را گ

 ولی امشب که تولد من نیست. _

 تینا در حالی که دستش را گرفته بود وبه طرف در می کشید گفت:

 چه اشکالی داره؟ کلی فکر کردیم تا این مناسبت الکی رو پیدا کردیم. _

 آرمیتا نیشخندی زد و زیر لب گفت:

 هنر کردید! _

 تو چیزی گفتی آرمیتا؟! _

 نه چیزی نگفتم!  _

*** 

 2 - 4فصل 
 

آرمیتا با فشار مالیمی که عسل به بازویش آورد به خود آمد، صدای استاد پیر که او را می خواند در گوشش زنگ زد. 

 با شرمندگی گفت:

 متأسفم استاد، حواسم نبود. _

 صدای پسر جوانی از عقب کالس بلند شد که گفت:

 ست!خانم راکفلر االن چند وقته که حواسشون نی _

آرمیتا به طرفش برگشت و نگاه غضب آلودی به او کرد. صدای هیاهوی آهسته ای فضای کالس را پر کرد. استاد 

 همه را به سکوت دعوت کرد و گفت:

 خواهش می کنم آروم باشید، خانم راکفلر حواستون رو جمع کنید. _
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 آرمیتا سر به زیر انداخت و گفت:

 بله چشم. _

انست ساعت باقی مانده کالس را تحمل کند و بعد از اتمام درس، به سرعت از کالس خارج شد. آرمیتا به زحمت تو

 عسل به دنبالش رفت و گفت:

 کجا خانم؟ ساعت بعد کالس داریم. _

 آرمیتا بی حوصله گفت:

 من می رم خونه، حالم خوب نیست، تو اگه می خوای بمون. _

 می پرسم.باشه، بعد از کالس زنگ می زنم حالتو  _

آرمیتا تشکری کرد و از سالن دانشگاه خارج شد، هنوز لحظه ای نگذشته بود که دوباره سر دردهای همیشگی به 

سراغش آمد. چشمهایش سیاهی رفت و باعث شد لحظه ای توقف کند، دردها مثل تیری گذرا، سریع و بی امان 

ه بودند. شب گذشته خوب نخوابیده بود. فکر و بودند. سوار ماشین شد، چشمهایش از بی خوابی، دچار سوزش شد

خیال لحظه ای آرامش نمی گذاشت و مدام خود را سرزنش می کرد. بر سرعتش افزود تا زودتر برسد در حال 

پیچیدن به خیابان فرعی، ماشینی با سرعت زیاد روبرویش ظاهر شد. یک باره روی ترمز کوبید و به شدت به جلو 

کم به شیشه جلوی ماشین خورد، دستش را آرام روی پیشانی کشید؛ درد شدیدی در پرتاب شد. پیشانی اش مح

 سرش پیچید. با عصبانیت شیشه را پائین داد و با صدای بلند گفت: 

 آهای جناب، مثل این که یه چیزیت می شه! این دیگه چه مدل رانندگیه؟ _

شه های مشکی رنگ ماشین به او اجازه نداده بود راننده اما با پیاده شدن راننده، به زحمت آب دهانش را فرو داد. شی

را ببیند. دهانش برای گفتن جمله ی بعدی باز ماند. نگاهی دقیقتر به اتومبیل مشکی رنگ شهیاد انداخت. چقدر 

 فراموش کار شده بود شهیاد ابروهایش را باال انداخت، نگاهش مثل همیشه پر از خنده و شیطنت بود.

 م، خیلی عجله داشتم.معذرت می خوا _

 "چرا االن؟ اونم بعد از ماجرای دیشب، یعنی اتفاقی هر دفعه با من روبرو می شه؟ "آرمیتا به شدت شوکه شده بود. 

 عطر دلنوازی بینی اش را نوازش کرد. شهیاد جلوی شیشه ماشین خم شد و زیر گوشش زمزمه کرد:

 رو نداریم سر راه هم سبز می شیم! سرتون که طوری نشد؟ خیلی جالبه! زمانی که اصال توقع دیدن همدیگه _

آرمیتا جرأت کرد و سرش را چرخاند، شهیاد لبخند زنان او را می نگریست. چقدر این لبخند نمکین با آن دندانهای 

سفید و مرتب به صورتش می آمد. آرمیتا نفهمید چرا بی جهت لبخند زد. شهیاد همان طور که خم شده بود دستش 

 روی شیشه ماشین، ستون بدنش کرد و گفت: را

 خوبه، انگار بی خوابی دیشب تأثیر چندان بدی هم روتون نذاشته! _

 آرمیتا با یاد آوری دیشب، لبخندش را فرو خورد و سر به زیر انداخت و گفت:

 معذرت می خوام، من باید برم. _

 شهیاد با نگاهی موشکافانه به حالتی طنز آمیز گفت:

ه، اصوال این موجودات ظریف و دوست داشتنی در بدترین مواقع همیشه بهترین راه رو انتخاب می کنن و فرار بل _

 رو بر قرار ترجیح می دن!

 سپس با بی خیالی همیشگی کنار رفت و گفت:
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 خواهش می کنم بفرمائید. _

ن شب، آرمیتا دیگر با او تماسی کم شدن سوز و سرما، نوید رسیدن سرسبزی بهار را می داد. بعد از ماجرای آ

نداشت اما تصمیم خودش را گرفته بود. به راستی کار سختی بود و حتی از تصورش هم دچار اضطراب می شد. 

 ساعت نزدیک دوازده را نشان می داد پدر هنوز نیامده بود. شماره را گرفت و منتظر برقراری تماس شد.

 بله؟! _

 های برجسته اش به سرخی گرائیده بود. صدای شهیاد دوباره به گوشش خورد:آرمیتا احساس عجیبی داشت گونه 

 فکر نمی کنم بی جهت زنگ زده باشید خانم راکفلر! _

 مسلما سکوت بیش از اندازه اش معنای جالبی نداشت. نفس عمیقی کشید و گفت:

 سالم. _

 شهیاد مودبانه و آرام گفت:

 سالم، حالتون چطوره؟ _

 متشکرم. _

صدای نفس هایشان شنیده می شد، انگار هیچ کدام قصد شکستن سکوت را نداشتند. عاقبت آرمیتا سکوت را 

 شکست:

 من باید باهاتون صحبت کنم. _

 در چه مورد؟ _

 چهره آرمیتا در هم فرورفت، کمی سخت به نظر می رسید. به زحمت گفت:

 نمی تونم تلفنی بهتون بگم. _

ز چند ثانیه عوض شد. دیگر آن حالت محترمانه و رسمی چند دقیقه قبل را نداشت و کمی لحن شهیاد در کمتر ا

 امرانه شده بود.

 پس حتما قصد دارید یه قرار مالقات بگذارید! _

 آرمیتا لب به دندان گزید و گفت:

 خب ... خب... _

 سکوت طوالنی آرمیتا باعث شد تا شهیاد دوباره ادامه دهد:

ان سخت نیست خانم راکفلر، با این حال می پذیرم و چون احتمال می دم تا بعد از ظهر کالس حرف زدن چند _

 رستوران ... باید بدونید کجاست، تقریبا خارج از شهره. 8داشته باشید قرار رو می ذارم فردا شب ساعت 

 آرمیتا انگشتان یخ زده اش را روی پیشانی اش کشید و آهسته گفت: 

 یا مطمئنید؟ به نظرم شما از برنامه کالس من آگاهی کامل دارید! احتمال می دید _

 حاال نوبت شهیاد بود که سکوت کند. رودست خورده بود. آرمیتا با خنده گفت:

 شب خوش! _

 شهیاد کوتاه نیامد.

 خب، فکر نمی کنی گذاشتن قرار مالقات اونم خارج از شهر، تنها با آدمی مثل من ... _

 لبخند روی لبهایش ماسید و با دستهای لرزان، گوشی را گذاشت.جوابی نداشت 
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به آینه نگاه کرد، اضطراب و ترس ناخواسته ای در چهره اش موج می زد. در بین انبوه ماشین ها، اتومبیل شهیاد به 

رمای سچشم نمی خورد. نفس عمیقی کشید و پیاده شد، چشمش به میز دو نفره ای بیرون رستوران افتاد، با وجود 

 هوا همان جا نشست.

 چی میل دارید خانم؟ _

 آرمیتا پاسخ داد:

 متشکرم، منتظر کسی هستم، اگر ممکنه فعال یه فنجون قهوه. _

 خدمتکار کمی خم شد و گفت:

 چشم. _

آرمیتا نگاهی به اطراف انداخت، هیچ خبری از شهیاد نبود. در خودش فرورفت. ناگهان صدای سالم شهیاد درست 

 ار گوشش او را از جا پراند:کن

 سالم! _

 چشمهایش می درخشید. آرمیتا شرمگین سر به زیر انداخت.

 بفرمائید خواهش می کنم، ببخشید ترسوندمتون. _

 آرمیتا به آرامی نشست خدمتکار با سینی قهوه رسید.

 امر دیگه ای نیست؟ _

 شهیاد گفت:

 چرا، لطفا یه قهوه دیگه با کیک. _

 اه مستقیم و مشتاق شهیاد، امکان هر کاری از آرمیتا سلب شده بود. زیر نگ

 بفرمائید. _

تنها تکه ای از کیکش راخورد ولی قهوه را تماما نوشید. در آن هوا خوردن یک نوشیدنی گرم واقعا لذت بخش بود. 

 شهیاد این بار با لحنی جدی گفت:

 من منتظر شنیدن حرفاتون هستم. _

را به زمین دوخت؛ توان نگریستن به شهیاد را نداشت، حتی نمی دانست حرفهایش را از کجا آغاز آرمیتا نگاهش 

 کند. نفس عمیقی کشید و گفت:

 آسون نیست. _

 از زیر چشم نگاهی به شهیاد انداخت که سربه زیر انداخته و گوش سپرده بود.

 نفس عمیقی کشید و یکباره گفت:

 دا کردم.خب، من... من بهت عالقه پی _
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 نفس عمیقی کشید و یکباره گفت:

 خب، من... من بهت عالقه پیدا کردم. _

 سکوت سنگینی بینشان ایجاد شده بود و تحمل این سکوت آزارش می داد. به آرامی گفت:
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 نمی خوای چیزی بگی؟! _

 شهیاد از جا برخاست، پشت به آرمیتا ایستاد و گفت:

 بشنوی؟!  دلت می خواد چی _

 آرمیتا احساس کرد غرورش جریحه دار شد، با شنیدن جمله شهیاد یخ کرد.

 فکر می کنم، اشتباه کردی آرمیتا.  _

 من کاری رو کردم که دلم می گفت. _

 شهیاد ابروهایش را باال انداخت و طنز آلود گفت:

از خوشحالی جلوی پات زانو می زنم و  تو پیش خودت چی فکر کردی؟ نکنه فکر کردی بعد از شنیدن این حرف، _

 بهت پیشنهاد ازدواج می دم؟ 

 آرمیتا عصبی از لحن شهیاد گفت:

 تو فکر می کنی این یه بازیه؟! _

 شهیاد لحظه ای متعجب به او نگریست سپس لبخند تمسخر آمیزی روی صورتش جای گرفت و با همان لحن گفت:

 ن، موجودی که در طول تاریخ ثابت کرده چه بازیگر خوبیه!ببین کی داره این حرفو می زنه! یه ز _

 شهیاد سکوت کرد و چند لحظه بعد با صدایی که از اضطراب می لرزید ادامه داد:

فکر می کنی برای چی االن اینجام، چرا باید دوری از خانواده ام رو تحمل کنم؟ به خاطر یکی از جنس خودت! به  _

 که ازش خوردم فراموش کنم، شما خوب بلدید نقش یه عاشق دلخسته رو بازی کنید.خاطر این که بتونم زخمی رو 

اشک روی گونه های آرمیتا ریخت. نمی فهمید دلش به حال خودش می سوخت یا غرور جریحه دار شده اش. از 

 جایش برخاست و مقابل شهیاد قرار گرفت.

 تو هم فراموش نکن که همه مثل هم نیستن. _

 ای بلند و با صدا خندید:شهیاد لحظه 

نمی دونم چرا دائما فراموش می کنم جنس شما نمونه فداکاری و صداقتید، می دونی وقتی همین حرفو به یکی مثل  _

حاالی خودم زدم چه کار کرد؟ اونقدر خندید که اشک تو چشماش جمع شد. یه خنده تلخ و زجر آور! بعد هم گفت 

، همشون عین همن، از یه جنس. وقتی به حرفش رسیدم قسم خوردم که دیگه متأسفم که ما مردا اینقدر احمقیم

 هرگز بهتون اعتماد نکنم و هیچ وقت بهتون دل نبندم.

نگاه آرمیتا پر از شکوه و شکایت بود. شهیاد این حالت را به خوبی احساس می کرد و می کوشید نگاهش به 

 چشمهای آرمیتا نیافتد.

 متأسفم! _

 ای بی پروا به او خیره شد و گفت:آرمیتا لحظه 

 بهم نگاه کن شهیاد، این کسی که روبروت ایستاده به خاطرت حاضر شده از دین و غرورش چشم پوشی کنه. _

شهیاد رویش را به طرف دیگری چرخاند و سکوت کرد. آرمیتا حس بدی داشت قدمی به سویش برداشت اما به 

ر به عقب تالفی کرد. دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود، حتی غرور شکسته سرعت پشیمان شد و آن را با قدمی بلندت

 و سکوت شهیاد و حتی صدای آرام خرد شدن و شکستن دلش. زیر لب زمزمه کرد:

 نمی فهمم چطور تونستم این حرفها رو بهت بزنم. _
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وخت. ناگهان سپس در میان هق هق گریه، به طرف در خروجی رستوران رفت. چقدر دلش برای خودش می س

صدای بوق ماشینی که با سرعت در حال گذشتن از جاده بود توجه اش را جلب کرد. آرمیتا وحشت زده به دو چراغ 

روشنی که لحظه به لحظه نزدیکتر می شد، چشم دوخت و چند قدمی به عقب پرید. ترس، قدرت جیغ زدن را از او 

ان بلند شد و بعد از چرخیدن به دور خود با برخورد به گرفته بود. صدای الستیک های ماشین روی آسفالت خیاب

ماشین پارک شده ی کنار رستوران از حرکت ایستاد. آرمیتا به سختی نفس می کشید. راننده با عصبانیت پیاده شد و 

 فریاد زد:

سرم می  هیچ معلومه داری چی کار می کنی خانم؟ نزدیک بود واسه ام شر درست کنی، اگه می مردی چه خاکی تو _

 کردم؟

آرمیتا با دهانی باز مانده از تعجب به مرد میانسال نگریست. او چه می گفت؟ مرگ را در چند قدمی اش حس کرده 

و حاال راننده طلبکارانه در مقابلش جبهه گرفته بود! همه از رستوران بیرون ریختند مردی با عجله به سوی آنها دوید. 

 ع کند.حتی زبانش نچرخید که از خودش دفا

 آهای یارو! چه کار کردی؟ ماشینمو زدی داغون کردی. _

 مرد میانسال زبان به فحاشی گشود.

آرمیتا حیران مانده بود که کسی بازویش را گرفت و او را به طرف خود چرخاند؛ نگاهش به شهیاد افتاد که تمام 

 می زد: عضالت صورتش منقبض شده و با صدایی که از خشم دو رگه شده بود فریاد

 تو چت شده آرمیتا؟ _

سکوت عمیقی جمعیت را فرا گرفت. آرمیتا با حالتی بغض کرده به او نگریست و چشمهایش پر از اشک شد. راننده 

 که فهمیده شهیاد با آرمیتا نسبتی دارد با عصبانیت بیشتر گفت:

و حواسشو گذاشته پبش شما و  پس همسر جنابعالیه! آخه به ما چه شما دوتا دعواتون شده که ایشون هوش _

 نزدیک بود واسه ما دردسر درست کنه؟ واهلل ما هم جوون بودیم ولی از این لوس بازیها بلد نبودیم.

 شهیاد به طرفش رفت و گفت:

مودب باش مرد حسابی، از موی سفیدت خجالت بکش! به شما مربوط نیست که بخوای تو امور خصوصی دیگران  _

 دخالت کنی.

 ه کمی خودش را جمع و جور کرد و گفت:رانند

آره بابا جون، اصال تو راست می گی به من چه مربوط که تو امور خصوصی شما دخالت کنم، ولی جواب این  _

 خسارت رو کی می خواد بده؟

 شهیاد عصبی گفت:

 غصه نخور، خسارت هر دو ماشینو می دم. _

داشت، بعد از دادن خسارت، در ماشین را گشود و آرمیتا را به سپس به طرف ماشینش رفت. جلوی پای آرمیتا نگه 

 داخل آن فرستاد و از آن جا دور شد. راننده با رضایت به مبلغ پول نگریست و رو به جمعیت گفت:

 ببینید تو رو خدا انگار خوشی زده زیر دل دختره! _
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ه صورت راننده که بی جهت شلوغش جمعیت بعد از دیدن یک نمایش جالب متفرق شدند. آرمیتا می خواست ب

کرده بود سیلی محکمی بنوازد، اما آنقدر گیج و منگ شده بود که تازه فهمید در ماشین شهیاد نشسته و به طرف 

 شهر می روند. صدای شهیاد او را از عالم خود بیرون آورد، برعکس ساعت قبل چقدر محزون و گرفته بود:

 قت خودمو نمی بخشیدم.اگه اتفاقی برات می افتاد هیچ و _

 آرمیتا از این تغییر روحیه ناگهانی تعجب کرد و شهیاد نگاهی سرشار از دلخوری به او انداخت.

تا رسیدن به منزل آقای راکفلر، هر دو سکوت کردند. شهیاد اتومبیل را جلوی در خانه نگه داشت، و در را برای 

سته، سرش را به عقب صندلی تکیه داده بود. شهیاد لرزش قلبش آرمیتا گشود. آرمیتا خسته و بی رمق با چشمهای ب

را احساس کرد صورتش را نزدیک صورت آرمیتا برد. چیزی در سینه اش لرزید. آرمیتا با برخورد نفس های داغی 

وحشت زده دیده از هم گشود و مانند آدمهای مسخ شده به شهیاد نگریست. سرش را به پشتی صندلی فشرد، چرا 

برای اعتراضی یاری اش نمی کرد؟ قبل از این که اتفاقی بیفتد دختر جوان انگشتان یخ زده اش را باال آورد و زبانش 

 روی صورت شهیاد کشید.

 شهیاد انگار از خواب سنگینی بیدار شده باشد، عصبی خود را عقب کشید و زمزمه کرد:

 چی داره به روزم میاد؟! _

 د. شهیاد در حالی که پشت به او ایستاده بود به آرامی گفت:آرمیتا به سختی از ماشین خارج ش

 لطفا قبل از این که بری سوئیچ ماشینو بهم بده. _

چقدر صدایش خسته و غمگین بود. آرمیتا سوئیچ را از جیب پالتو درآورد و به طرف او گرفت حتی توان سربلند 

 ه را شکافت و رفت.کردن هم نداشت. شهیاد با عجله سوار شد و به سرعت دل جاد
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 سر آرمیتا دوباره تیر کشید، قبل از اینکه بتواند داخل خانه شود چشمهایش سیاهی رفت و روی زمین افتاد.

صدای پدر در گوشش آهنگ زد، چشم از هم گشود. چهره خسته پدر نشان از بی خوابی اش می داد. سرش سنگین 

 خواهد چند لحظه بیشتر آنها را باز نگه دارد و دوباره در عالمی دیگر غرق شد.بود و پلک هایش خسته تر از آن که ب

 دست نوازشگری را روی صورتش احساس کرد و چشم از هم گشود.

 پدر با خوشحالی گفت:

 حالت چطوره دخترم؟ آخه یه دفعه چت شد که افتادی وسط خیابون؟ _

ل فیلمی جلوی چشمهایش رژه می رفت، به یاد آخرین لحظه ای آرمیتا کمی به مغزش فشار آورد؛ اتفاقات دیشب مث

 که با شهیاد بود افتاد، حتی نمی خواست به آن فکر کند. پدر دوباره گفت:

اگه سگها پشت در سر و صدا راه نمی انداختند و عمو هری مجبور نمی شد برای ساکت کردن اونا بره، معلوم نبود  _

تا حاال داشتی هذیون می گفتی و تو تپ می سوختی. دکتر سرافراز خیلی زحمت چه بالیی سرت می اومد. از دیشب 

 کشید.

آرمیتا رویش را برگرداند و سرش را میان بالش پنهان کرد تا پدر اشکهایش را نبیند، ولی پدر او را به طرف خود 

 چرخاند و گفت:

 داری گریه می کنی آرمیتا، آخه برای چی؟ _
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 ا تکان داد پدر گفت:آرمیتا به آرامی سرش ر

چی شده آرمیتا؟ از دیشب تا حاال نتونستم بخوابم، تو کجا بودی، چرا ماشینت خراب شده بود، شهیاد رو کجا  _

 دیدی؟

 آقای راکفلر وقتی سکوت آرمیتا را دید رنجیده گفت:

م. داره می از تماس گرفتانصاف نیست سکوت تحویلم بدی، فقط بهم بگو حالت بهتر شده یا نه، من با دکتر سرافر _

 یاد به دیدنت!

 آرمیتا خود را میان آغوش پدر انداخت و گریست. همیشه برای دلخستگی هایش آغوش پدر پناهگاه امنی بود.

 خیلی خوش اومدید آقای دکتر، می شه قبل از اینکه آرمیتا رو ببینید چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟ _

 ، آقای راکفلر ادامه داد:دکتر با رضایت سرش را تکان داد

راستش هر چی باهاش صحبت می کنم فقط اشک می ریزه. احساس می کنم اتفاق ناگواری افتاده، نمی دونم چرا  _

 دلم گواهی بدی می ده.

 دکتر برای دلگرمی او گفت:

 بشه. شما راحتنگران نباشین چیز مهمی نیست، شاید سرش گیج رفته. من دقیق تر معاینه اش می کنم تا خیال  _

دکتر با زدن چند ضربه آرام، وارد اتاق آرمیتا شد و با اشاره از خدمتگاری که باالی سرش ایستاده بود خواست چند 

 لحظه ای آنها را تنها بگذارد، بعد مشغول معاینه شد و رو به آرمیتا گفت:

 جایی از بدنت که درد نمی کنه؟ _

 اد. نگاه دکتر پر از سوال بود:آرمیتا به عالمت منفی سرش را تکان د

 مشکلی پیش اومده خانم راکفلر؟ اگه نمی خوای به من بگی حد اقل به پدرت بگو. _

 آرمیتا سر به زیر انداخت و دکتر ادامه داد:

پدرت از ناراحتی داره دق می کنه، تو خودت هم می دونی این اصال واسه قلبش خوب نیست. چرا نمی گی حالت  _

 نگرانی درش نمی آری؟ خوبه و از

 آرمیتا با ناراحتی سرش را برگرداند و سکوت کرد. دکتر موشکافانه گفت:

 من فکر می کنم یه مشکل از درون داره آزارت می ده و گر نه علی رغم نگرانی های پدرت، وضع جسمانیت خوبه! _

 فه را روی سرش کشید.آرمیتا با ناراحتی بغضش را فرو داد، چقدر دلش می خواست تنها باشد. مال

آقای راکفلر در مبل فرورفته بود و در حالی که سیگار روشنی در دست داشت در دنیایی دیگر سیر می کرد. با 

 صدای دکتر به خود آمد و از جایش برخاست.

 خواهش می کنم بفرمائید آقای دکتر. _

 خب، چی شد؟ _

 دکتر نفسی تازه کرد و گفت:

می دم وضعیت جسمی دخترتون از هر جهت خوبه ولی با تجربه ای که دارم می گم مشکل اون من بهتون اطمینان  _

 روحیه.

 آقای راکفلر با ناباوری گفت:

 مشکل روحی؟! نمی فهمم... آخه برای چی مشکل روحی پیدا کرده؟ _
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متون رو این طوری می گوش کنید جناب راکفلر، من سالهاست که شما رو می شناسم و این بار اوله که دختر خان _

 بینیم. توصیه می کنم اونو به یه روانپزشک حاذق نشون بدین، روز خوش.

دکتر سرافراز رفت و آقای راکفلر را در حیرت باقی گذاشت. پدر به اتاق آرمیتا رفت. دخترک غلتی روی تخت زد و 

عمو هری در حال غذا دادن به سگها  با دیدن پدرش نیم خیز شد، پدر نزدیک پنجره رفت و نگاهی به حیاط انداخت؛

بود. اندیشید اگر این دو سگ متوجه افتادن آرمیتا پشت در نمی شدند معلوم نبود چه بالیی بر سر دخترش می آمد 

 ممکن بود... حتی از تصورش هم پشتش می لرزید. به طرف آرمیتا برگشت و گفت:

ام سخته. من باید تو رو به یه روانپزشک نشون بدم، می دکتر موقع رفتن چیزایی به من گفت که هنوز باورش بر _

فهمی چی می گم؟ راستش دارم فکر می کنم تقصیر منه. اونقدر تو کارام غرق بودم که یادم رفت دیگه دخترم خنده 

هاش خونه رو روی سرش نمی ذاره، یادم رفت دیگه دخترم مثل هر سال مجبورم نکرده که برم تو حیاط، آدم برفی 

کنم و تو یخ محکم استخر وسط حیاط، اسکی رو یخ بازی کنم. دیگه هدیه هایی که براش می خرم درست 

غافلگیرش نمی کنه، یادم رفت از خودم بپرسم چرا اون پیراهنی که همین دیروز از فرانسه آوردم رو به تنش امتحان 

م، تقصیر منه آرمیتا چون کوتاهی کرد نکرد و نظر منو نپرسید، تویی که عاشق لباس هایی بودی که برات می آوردم.

دخترت دیگه حواسش به درس "چون بازم یادم رفت توصیه دوستم محتشم و استاد تو رو که بهم هشدار داد 

 رو جدی بگیرم. "نیست

 پدر پشت به آرمیتا کرد و دوباره ادامه داد:

خاطر بی توجهی هام، روح آیرین در عذاب من نمی خوام قولی که به مادرت دادم رو زیر پا بذارم، نمی خوام به  _

 باشه. پس بهم بگو چی شده، بگو و خودتو راحت کن.

 دختر جوان فقط نگاه غم بارش را به پدر دوخت.

 آرمیتا نه آن روز و نه روزهای بعد جوابی به پدرش نداد. چه تسکین دهنده بود مهر سکوتی که به لبهایش زده بود. 

پزشک، آرمیتا با ناراحتی اتاقش را ترک کرد و به باغ پشت ساختمان پناه برد و نگاه در دومین روز آمدن روان

 پرسشگر پدر را به دنبال خود کشاند. 

ببینید آقای راکفلر، دخترتون هیچ عالقه ای نداره که به سواالت من جواب بده اما من دوباره تالشمو می کنم.  _

نه، پس به من اعتماد کنید. سعی کنید رفتارتون رو مث گذشته عادی مطمئن باشید این دیدارها بی نتیجه نمی مو

 باشه، ناراحتی هاتون رو پیش دخترتون نشون ندید. امیدوارم متوجه منظورم بشید.

 بله متوجه شدم خانم، شما دوباره تشریف می آرید؟ _

 حتما می یام. _

 متشکرم، پس منتظرتون هستم. _

بود. نمی خواست هیچ کدام از دوستانش حتی عسل را ببیند. روزها بی هدف در باغ پشت آرمیتا ذره ای تغییر نکرده 

ساختمان قدم می زد گویی در دنیایی دیگر سیر می کرد. با سکوت خو گرفته بود، دیگر چشمهایش برق گذشته ها 

گاه پر خشمش را به او را نداشت و خنده را به فراموشی سپرده بود. در یکی از این شب ها با دیدن دکتر افروز ن

 دوخت و فهماند که نمی خواهد او را ببیند ولی دکتر او را وادار به نشستن کرد:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ساز عاشقی لحظه 

4 7  

 

من نیومدم اینجا تا مجبورت کنم حرف بزنی، فقط می خوام به حرفهام گوش بدی. نه به خاطر حق ویزیتم اومدم نه  _

ر خودت اومدم چون نتونستم پاکی و معصومیت نگاه به خاطر دکتر سرافراز که خیلی براش احترام قائلم. من به خاط

 دختر ناامیدی رو فراموش کنم.

 دکتر افروز صورت آرمیتا را به طرف خود گرفت و گفت:

 یه چیزی تو چشماته که مجبورم می کنه تمام تالشمو بکنم. تو هم کمکم کن تا به زندگی برگردی. _

خوبی بود. او با احتیاط حرف می زد و آرامش را در چهره آرمیتا  آرمیتا لبخند کمرنگی زد که از نظر دکتر شروع

 احساس می کرد. کمی بعد دستهای او را به گرمی فشرد و زمزمه کرد:

چقدر حس کردن حضور خدا برای تحمل سختی هایی که هیچ راه عالجی ندارن، آرامبخشه! این نام پاک و مقدس،  _

 ندگی داریم.تسکینی برای تمام دردهاییه که ما در ز

 و صحبتهایش را این گونه به پایان برد:

اگه انسان با هر مشکل کوچیکی که در زندگی داره پا پس بکشه و ناامید بشه، دیگه انسان نیست. ما آدم ها باید  _

برای رسیدن به مقصودمون تالش کنیم. اگه یه چیزی رو بدون زحمت به دست بیاری مسلما برات هیچ ارزشی نداره، 

اید براش زحمت بکشی تا قدرشو بدونی چون تنها اون زمانه که وجود اونو حس می کنی. اگه زندگی اون طور که ما ب

 می خواستیم پیش بره یکنواخت و کسل کننده می شه.

حرفهای دکتر افروز بیش از دو ساعت طول کشید و آن طور که پیش بینی می کرد موثر واقع شد و فردای آن شب، 

ر از دیشب با او روبرو شد. در هفته آخر سال، حال آرمیتا رو به بهبودی رفت ولی هم چنان مهر سکوت بر آرمیتا بهت

 لب داشت. بعد از آخرین جلسه، دکتر از آقای راکفلرخواست به مطبش برود.

 آقای راکفلر با سردرگمی از مطب خارج شد. هنوز صحبتهای دکتر در گوشش زنگ می زد:

م دختر شما دچار یه شکست عاطفی شده، شکستی که اصال براش قابل پیش بینی نبوده، اون من احساس می کن _

 سکوت کرده چون احساس می کنه حرفی برای گفتن نداره و ممکنه این سکوت تا مدتها ادامه داشته باشه چون ...

 دکتر لحظه ای مکث کرد و گفت:

تکلم نداره فقط احساس می کنه قادر به حرف زدن نیست. امیدوارم درک کنید آقای راکفلر... دخترتون مشکل  _

اون با این سکوت خو گرفته. در واقع شوکیه که براش ایجاد شده، اون روحیه خیلی حساسی داره، متأسفم! بهتره 

هیچی در این باره ازش سؤال نکنید، بهش فرصت بدین، تنهاش نذارین، به مهمونی و مسافرت ببریدش تا یواش 

 خاطره گذشته رو فراموش کنه. گذشت زمان همه چیز رو حل می کنه. یواش بتونه

تعطیالت رسمی کشور فرا رسیده بود. روز اول عید بسته کادو شده ای از طرف دکتر افروز به دست آرمیتا رسید. 

 کاغذ باالی بسته را گرفت و باز کرد:

 آرمیتای عزیزم سالم. "

احوالت باخبر می شدم. متأسفانه سفر کاری ای که برام پیش اومد مجبورم می دونم باید به دیدنت می اومدم و از 

 "کرد تمام تعطیالت عید رو خارج از ایران باشم. برات آرزوی سالمتی می کنم، تعطیالت خوش بگذره.

نگذاشته  رلبخند زد. هنوز بسته را کنا "افسون افروز "آرمیتا جعبه کادو را باز کرد و با دیدن دستبند ظریف و زیبای 

 بود که صدای پای پدر به گوشش خورد.

 سالم دخترم، چه عجب از اتاقت بیرون اومدی! _
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 سرش را پایین انداخت و دستبند را به طرف پدر گرفت.

 خب از طرف کیه؟ _

 آرمیتا نامه را به طرف پدر گرفت.

کردم قراره چند روز باهم برین ویالی  به به، خانم دکتر افروز، منم یه خبر خوب برات دارم! با دوستات صحبت _

 شمال، فردا صبح حرکت می کنید، چطوره؟!

 آرمیتا با بی تفاوتی مشغول تماشای دستبند شد و آقای راکفلر ناامید روی مبل نشست.

 1 -5فصل 
 

تی از آرمیتا نگاهی به چهره سرد و بی روحش در آیینه انداخت و از اتاق خارج شد. صدای هیاهوی دوستانش ح

داخل ساختمان هم به گوش می رسید. عسل، تینا، نینا و ایندیا با شور و حال باهم حرف می زدند. عسل با دیدنش 

 دستی تکان داد و گفت:

 سالم، چرا اونجا وایستادی؟! _

ن این دآرمیتا به میان جمع رفت و یکایک آنها را در آغوش گرفت، اما نتوانست جواب سالمشان را بدهد. تینا با دی

وضع به سرعت سوار ماشین شد تا آرمیتا متوجه اشکهایش نشود. عسل محکم آرمیتا را به خود فشرد و با صدای 

 بغض آلود زمزمه کرد:

 دلم برات یه ذره شده بود، تو که دلت سنگه، فکر دل نازک مارو نمی کنی؟! _

ین دلش به تلنگری شکسته بود خیلی بی رحمانه آرمیتا عسل را از خود جدا کرد. عبارت سنگدل، برای آرمیتا که چن

 آمد. عسل با صدای نینا به خود آمد:

 احساساتتو کنترل کن، مگه یادت رفت آقای راکفلر چی گفت؟ کمی خوددار باش عزیزم اون باید آروم باشه. _

 سپس با صدای بلند گفت:

 نمی خواین حرکت کنید؟ دیر شد. _

 گرفت، اما او سری به عالمت تشکر تکان داد.عسل سوئیچ را به طرف آرمیتا 

در طول راه، عسل پخش ماشین را روشن کرد و با او از دانشکده صحبت کرد تا سکوت بینشان عذاب آور نباشد. 

تقریبا نیمی از راه پیموده شد، ترافیک همچنان سنگین بود و راه طوالنی تر به نظر می آمد. رسیدن به ویال حسابی 

 د. بعد از رفع خستگی با سر و صدای تینا، همه از اتاق خارج شدند.خوشحالشان کر

 هر کی ناهار می خوره تشریف بیاره پایین! _

 نینا که هنوز موهایش را خشک نکرده بود با خوشحالی گفت:

 وای ناهار! داشتم از گرسنگی می مردم. _

 ای شکمو! _

 بوی مطبوع جوجه کباب، اشتهای همه را تحریک کرد.

آرمیتا هر کاری کرد نتوانست خواب بعد از ظهر را مهمان چشمهایش کند. پدر هم هنوز تماسی نگرفته بود به همین 

خاطر با برداشتن همراهش به طرف محوطه پشت ساختمان رفت. روی صندلی راحتی دراز کشید و سایبان را تنظیم 
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ی به صفحه آن انداخت، پدر بود که صدای آرام و کرد. چند دقیقه ای نگذشت که ملودی گوشی به صدا درآمد، نگاه

 مهربانش در گوش آرمیتا پیچید:

 سالم آرمیتا جان، خوبی عزیزم؟ _

 پدر چند لحظه ای مکث کرد و آرمیتا حس کرد چیزی در صدای پدرش لرزید.

عذرت می شم، مبا این که هنوز چند ساعت نیست رفتی ولی خیلی دلم برات تنگ شده، نتونستم شاهد رفتنت با _

 خوام، اصال ولش کن یه چیزی یادم اومد؛ امروز شهیاد اومده بود اینجا!

 آرمیتا تپش قلبش را کامال حس می کرد.

خبر خیلی خوبی بهم داد؛ پدر و مادرش، آقا و خانم فرزام قراره تعطیالت برگردن ایران. خیلی خوشحال شدم.  _

ا چشمای گود رفته و صورت رنگ پریده بهشون معرفی کنم، یه پس خوب استراحت کن دوست ندارم دخترم رو ب

 چیز دیگه... خیلی دوستت دارم!

آرمیتا لبخندی زد و تماس قطع شد. دریا خشمگین موج بر ساحل می کوبید، آرمیتا بلند شد و کنار ساحل رفت. دلش 

داری را به هوا بلند کرد. جهت باد می خواست با تمام وجود فریاد بزند. پایش را میان شن های خشک فرو برد و مق

باعث شد شن ها روی خودش پاشیده شود. به طرف شن های خیس لب دریا رفت، پاهایش به نرمی میان شن ها فرو 

رفت. امواج به پاهایش می خورد و قطره های آب به صورت و بدنش می پاشید. باران هم نم نم شروع به باریدن 

 ود بیرون آورد:کرد. صدای عسل او را از عالم خ

 آرمیتا بیا اینجا زیر چتر بشین، داره بارون می یاد، خیس می شی. _

به عقب برگشت، عسل کتابش را روی میز گذاشت و لبخند زد. آرمیتا از دریا دور شد و روی صندلی نشست. کتابی 

گ عسل برایش یادآور که عسل آورده بود اشعار سهراب سپهری بود و او شیفته این اشعار بود. صدای خوش آهن

ترنم الالئی های پدرش بود که هرگاه آرمیتای کوچک سه ساله از دوری مادرش دلتنگ می شد برایش آنها را زمزمه 

 می کرد. تداعی شدن خاطرات گذشته در ذهن خسته اش، خواب را به چشمهایش آورد.

م گشود و پتوی نرمش را کنار زد. هوا آرمیتا با سر و صدای بچه ها که لب دریا مشغول بازی بودند چشم از ه

دلچسب بود و آسمان سخاوتمندانه قطره های مالیم بارانش را پیشکش زمینیان می کرد. نسیم خنک بهاری 

 موهایش را به رقص درآورده بود. صدای عسل را شنید:

 ختم روت تا سردت نشه،خوب خوابیدی خانم، وقتی سر از کتاب برداشتم دیدم چه راحت خوابت برده، پتو رو اندا _

 دلم نیومد بیدارت کنم.

آرمیتا لبخندی سرشار از تشکر زد، کمرش را کش و قوسی داد و از جا بلند شد. دریا آرام تر شده بود. تینا که روی 

 شن ها نشسته بود متوجه او شد و با دست او را به نشستن فراخواند.

 جای خوبی برای خوابیدن انتخاب کردی شیطون! _

 آرمیتا تبسمی کرد و با شن های خیس کنارشان مشغول بازی شد.

 نکن دختر خوب، دستات کثیف شد. _

 آرمیتا به اعتراض تینا گوش سپرد و نگاهش را به دخترهایی دوخت که با سرو صدا کنار ساحل مشغول بازی بودند.

 

 **** 
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 صدای اعتراض عسل بلند شد:

 ظرن.زود باش آرمیتا خانم، همه منت _

آرمیتا با برداشتن کیفش، پله ها را دو تا یکی طی کرد و از ساختمان بیرون آمد، همه داخل ماشین بودند. به سرعت 

گذشته بود. بعد از گردش نیم روزی برای  11کنار عسل جای گرفت و در را بست و نگاهی به ساعتش انداخت؛ از 

دن جابه جا نشده بودند که صدای تلفن تینا بلند شد. تینا با شنی خوردن شام به رستورانی رفتند. هنوز کامال پشت میز

 صدای الکس با خوشحالی از جا پرید.

 من االن برمی گردم. _

 ایندیا به شوخی گفت:

 دیگه این طوری ذوق نکنی دختر، یکی ندونه فکر می کنه رو دست مامانت موندی. _

 تینا نیشگون ظریفی از گونه ایندیا گرفت و گفت:

 باشه ایندیا خانم، نوبت ما هم می رسه. _

 صدای خنده ریز عسل بلند شد و دل آرمیتا باز به یاد شهیاد پرکشید.

صبح روز پنجم همگی با جمع کردن وسایلشان به راه افتادند. آرمیتا دیگر آن دختر رنگ پریده قبل نبود به قول بچه 

آیینه نگاهی به خود کرد باورش نمی شد، چشمهایش برق می  ها حسابی آب زیر پوستش افتاده بود. صبح وقتی در

زد و خبری از گودی زیر چشمش نبود. بعد از مدتها دست پیش برد و آرایش مالیمی کرد وقتی به جمع دوستانش 

که در حیاط مشغول جمع کردن لوازم بودند پیوست تحسین را در چشمهای آنها خواند باز هم به خاطر پایان 

 ی، ترافیک سنگین بود. عسل، آرمیتا را جلوی منزلشان پیاده کرد و گفت:تعطیالت رسم

 به پدرت سالم برسون. _

آرمیتا با اشاره او را به داخل دعوت کرد، عسل تشکر کرد. آرمیتا نگاهی قدرشناسانه به او انداخت و با تکان دادن 

 مو هری اعتراض کنان به طرفشان رفت.دست از او خداحافظی کرد. صدای پارس سگها لحظه ای قطع نمی شد. ع

 دیگه چه خبره؟ چقدر سر و صدا می کنید. _

در همین لحظه در بزرگ آهنی کنار رفت و آرمیتا در آستانه آن ظاهر شد. عمو هری با خوشحالی به طرفش رفت و 

 گفت:

 سالم خانم، خیلی خوش آمدین! _

نوازش کرد. ناگاه متوجه پدر شد که از باالی پله ها پایین می  سگها پاهایش را بو می کردند، با دست سر هر دو را

 آمد. عمو هری گفت:

 آقا تو این مدت خیلی بی حوصله بودن، جای خالی شما تو خونه واقعا احساس می شه. _

 آقای راکفلر با دیدن دختر نازنینش جانی تازه گرفت و او را محکم تر از همیشه به آغوش کشید.

 

**** 

 2 -5فصل 
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آرمیتا چشم از خواب نیمروزی گشود. از روی تخت بلند شد و پرده را کنار زد تا هوای تازه را که با باران بهاری 

همراه بود به اتاقش دعوت کند. دقیق تر به آن چه که از پشت پنجره می دید نگریست. پدرش با شهیاد مشغول 

را به خود جلب کرد. آقای راکفلر دست شهیاد را فشرد و از صحبت بود پاکت سفید رنگی در دست پدر توجه آرمیتا 

 او خداحافظی کرد آرمیتا با عجله از اتاق خارج شد. پدر وارد سالن شد و پاکت را به طرف آرمیتا گرفت.

 فکر نکنم بتونی حدس بزنی، بیا خودت بخونش! _

 دامه داد:آرمیتا پاکت را گشود و کارت زیبایی را از داخل آن خارج کرد پدر ا

 دعوت شدیم به جشن ورود آقا و خانم فرزام، تو که می یای، مگه نه؟ _

آرمیتا نگاهی به کارت انداخت و بی تفاوت آن را روی میز گذاشت هیچ دلش نمی خواست در آن جشن شرکت کند. 

 پدر کنارش نشست و دست دخترکش را به دست گرفت و گفت:

 . مطمئن باش.اگه تو نخوای مجبور نیستیم بریم _

 آرمیتا نگاه اشک آلودش را به پدر دوخت. به نظرش شکسته تر شده بود.

 دوش آب سرد، انرژی تازه ای به او بخشید. آرایشگر نگاهی موشکافانه به او انداخت و گفت:

 من چطور این تابلو رو نقاشی کنم تا به زیبایی طبیعیش لطمه ای نخوره؟ _

اسی که پدرش به تازگی از فرانسه آورده بود برگرداند؛ زیبایی چشم گیری داشت. آرمیتا رویش را به طرف لب

 آرایشگر گفت:

 لباست بسیار زیباست درست مثل خودت! _

آرمیتا روی راحتی جابه جا شد و نشان داد که آماده است ولی در دلش غوغائی برپا بود. آرایش مو و صورتش در 

 شمهای آرایشگر از رضایت می درخشید.کمتر از یک ساعت به پایان رسید، چ

 خب، تموم شد. بهتره لباستو بپوشی که دیر به جشن نرسین. _

 بعد پالتوی آرمیتا را برداشت.

 هوا هنوز سرده بهتره پالتو بپوشی. _

 به طرف آیینه چرخید با دیدن دختری که روبرویش در آیینه به او می نگریست لبخند کمرنگی زد و از اتاق خارج

 شد.

آقای راکفلر سیگارش را در جاسیگاری فشرد و نگاهی به ساعتش انداخت. انتظار طوالنی برای دیدن دوستش او را 

بیش از اندازه کالفه کرده بود. صدای کفش های آرمیتا روی سنگفرش سالن او را متوجه خود کرد. از دیدن آرمیتا 

 گفت:بیش از تصور جاخورد، لبخندی لبهایش را مزین کرد و 

 پس دختر من کو پرنسس؟! _

 بعد از لحظاتی به چشمهایش خیره شد و با لبخند گفت:

 بهتره زودتر راه بیفتیم. _

در بین راه، پدر سکوت کرده بود، اما آرمیتا می توانست احساس او را در درخشش چشمهایش بخواند. نمای ویال از 

طمئن بود از آخرین مهمان ها هستند. راننده ماشین را پارک کرد دور نمایان شد. آرمیتا نگاهی به ساعتش انداخت، م

 و در را برایشان گشود.

 پدر گفت:
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 سبد گل یادت نره آرمیتا جان. _

لحظه به لحظه بر هیجانش افزوده می شد، سبد گل را به خدمه سپرد. جلوی ساختمان، ناخواسته دست پدر را کشید 

 لبهایش برای گفتن چیزی لرزید اما نتوانست. پدر با مهربانی گفت: و چشمهای پر تردیدش را به او دوخت.

 اگه بخوای برمی گردیم! _

آرمیتا سر به زیر انداخت. قبل از این که پدر چیزی بگوید صدایی که به گوش آقای راکفلر آشنا آمد او را به خود 

 خواند:

 رابرت! خودتی؟! _

ن را به آغوش کشید آرمیتا مرد میانسالی را دید که کمی از پدرش پدر مشتاقانه به طرف صدا برگشت و صاحب آ

 مسن تر به نظر می رسید. سپس خانمی پشت سرش از در خارج شد و با خوشحالی گفت:

 جناب رابرت، خیلی خوش آمدید! _

 پدر مودبانه سرش را تکان داد و گفت:

 سالم خانم، خیلی خوشحالم که می بینمتون. _

، خانم فرزام جوان تر از سنش نشان می داد و در آن پیراهن بلند مشکی، اندام ظریفش زیباتر به نظر به نظر آرمیتا

می رسید. موهای خوشرنگش به آراستگی پشت سر شینیون شده بود و آرایش مالیمی بر چهره داشت. نگاه خانم 

 فرزام روی آرمیتا ثابت ماند و او را بیش از پیش مستأصل کرد.

 آقای فرزام به گوش رسید: صدای صمیمی

 خدای من، یه لحظه فکر کردم آیرین روبروم ایستاده! _

 خانم فرزام صحبت همسرش را کامل کرد:

 اون درست شبیه مادرشه. _

 سپس به آرامی آرمیتا را به آغوش کشید و زمزمه کرد:

 خوش اومدی عزیزم! _

 صدای اعتراض آقای فرزام بلند شد:

 مهمونای عزیزمون رو همین جا نگه داری؟ خانم، می خوای _

 خانم فرزام با خوشرویی گفت:

 خواهش می کنم بفرمائید. _

آرمیتا بازوی پدر را گرفت و قدم هایش را با او تنظیم کرد. خوشبختانه دنباله لباسش آنقدر نرم و لطیف بود که 

 تا شروع به تپیدن کرد. خانم فرزام گفت:بدون هیچ آزاری حرکت کند. با قدم گذاشتن به سالن جشن، قلب آرمی

 آرمیتا، عزیزم پالتو و شالتو بده به من. _

آرمیتا مطیعانه گوش کرد و بازوی پدر را محکم تر گرفت. اصال دلش نمی خواست از او جدا شود. نگاه سنگین 

 فرزام گفت: مهمانهای مجلس که با ورود آنها از سر و صدایشان کاسته شده بود آزارش می داد. خانم

جناب رابرت، عروسک زنده شما چشم مهمانهای ما رو خیره کرده! حاال اگه می شه چند ساعتی اونو به ما قرض  _

 بدین تا با دخترای دیگه آشناش کنم.
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آرمیتا مضطرب نگاهش را به پدر دوخت. چشمهای جذاب و خوشرنگ پدر او را به آرامش دعوت کرد و آهسته 

 گفت:

 .برو دخترم _

 آرمیتا ناراضی از پدر جدا و با خانم فرزام همگام شد. از دور بین گروه دخترها، سامانتا را شناخت.

 دخترا، این آرمیتاست، دختر آقای رابرت راکفلر، یکی از دوستان صمیمی فرزام! _

 سپس رو به آرمیتا گفت:

 د.اینها هم دخترای فامیل فرزامند، این سامانتاست دختر عموی شهیا _

 و با اشاره به دختر دیگری گفت:

 پرنیا هم دختر عموی شهیاد! یه برادر بزرگتر از خودش داره آقا پرتام، مثل خودش خیلی نازه. _

 و سپس به دو دختر کنارش اشاره کرد و گفت:

 نیاز و تمنا خانم، دختر عمه های شهیادن. _

سبتا غربی داشت؛ موهای بلوند روشن با چشمهایی مشکی و آرمیتا نگاهش به دختر دیگری ثابت ماند که چهره ای ن

 پوستی مهتابی. خانم فرزام لبخندی زد و گفت:

 کلودیا عزیزم، بیا اینجا. _

 سپس رو به آرمیتا گفت:

 این کلودیا ست، یه دختر انگلیسی، هم دین خودت، مسیحیه! _

 پرنیا با تعجب گفت:

 مگه آرمیتا مسیحیه؟ _

 اب داد:خانم فرزام جو

 بله، آرمیتا مسیحیه، خب هوای مهمان اختصاصی ما رو داشته باشین. _

 با دور شدن خانم فرزام، سامانتا چشمهایش را به آرمیتا دوخت و گفت:

اصال انتظار دیدنت رو نداشتم آرمیتا، چرا زبون درازتو نیاوردی؟ حد اقل سر تو باال بگیر، نکنه خجالت می کشی.  _

 به جمالت روشن بشه!بذار چشم ما 

 آرمیتا غضب آلود به سامانتا نگریست. کلودیا متعجب گفت:

 چشمتون چی بشه سامانتا؟! _

 پرنیا لب به دندان گزید و گفت:

 هیچی عزیزم، منظور سامانتا اینه که از دیدن آرمیتا خوشحال شدیم، یه اصطالحه! _

 اخت. سامانتا عصبانی گفت:کلودیا همان طور متعجب ابروهای نازکش را باال اند

 نیازی نیست تو ترجمه کنی. آرمیتا زبون منو خوب می فهمه، همین کافیه! _

 آرمیتا بغض نهفته اش را در گلو فرو داد و از آنها فاصله گرفت ولی سامانتا ول کن نبود.

 بهتر نبود به جای شرکت تو جشن می رفتی گفتار درمانی؟ _

 ا را بیش از پیش عصبی کرد.صدای خنده دخترها، آرمیت
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در یک لحظه لیوان بستنی را که پیشخدمت به او تعارف می کرد روی لباس سامانتا خالی کرد. سامانتا با دهانی نیمه 

باز و متعجب او را نگریست. آرمیتا چشمهایش را بست تا مانع ریختن اشک هایش شود و به سرعت سالن جشن را 

بزند و جواب سامانتا را بدهد. قطره اشکی آرام و بی صدا روی گونه اش سر  ترک کرد. دلش می خواست فریاد

خورد و پایین افتاد. نگاهی به اطراف انداخت؛ تازه فهمید از در بزرگ آهنی خارج و بدون هیچ پوششی وارد خیابان 

به  ماشین پیاده شد و شده. نور اتومبیلی از دور نمایان شد که با نزدیک شدن به او از سرعتش می کاست. شهیاد از

طرف او آمد. آرمیتا با دیدنش کمی به عقب رفت و پشت به او ایستاد. می ترسید دوباره دچار احساسات شود. 

 صدای عصبانی شهیاد را شنید:

 این چه وضعیه که اومدی بیرون؟ سرما می خوری! _

یزی نگفت، شهیاد که سکوت او را دید با لحن آرمیتا دلش می خواست فریاد بزند و بگوید که به او ربطی ندارد اما چ

 مالیم تری گفت:

 آرمیتا! _

 سپس بازویش را گرفت و او را به طرف ماشین برد.

 بهتره برگردی تو. اینجا چه کار می کنی؟ حتما پدرت تا حاال نگران شده. _

 و نالید:آرمیتا سربه زیر اندخت. وقتی داخل حیاط شدند شهیاد سرش را روی فرمان گذاشت 

برو آرمیتا، خواهش می کنم برو، می ترسم انقدر قدرت نداشته باشم که بتونم ازت بگذرم. می ترسم قصه اون  _

 شب کذائی که تو رو به این روز انداخت دوباره تکرار بشه.

ر تنها دآرمیتا دمیدن حرارت داغی را به گونه اش احساس کرد. بی صدا شهیاد را ترک کرد و به سالن بازگشت و 

گوشه ای ایستاد. سنگینی نگاه پدر که با تأسف او را می نگریست باعث شد سربه زیر بیندازد. معنی نگاه پدر را نمی 

 فهمید.
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 روتو این طرف کن بذار چشم ما به جمالت روشن بشه! _

ه واداشت. کلودیا هم خندید. سپس لهجه با مزه کلودیا که سعی می کرد کلمات را درست بیان کند آرمیتا را به خند

با لحن جدی در حالی که به آقای راکفلر که در فاصله دورتری از آنها مشغول صحبت با گروهی از دوستانش بود 

 نگاه می کرد، ادامه داد:

می دونی آرمیتا، جذابیت فوق العادۀ تو مثل همون جذابیت پدرت تو چهرشه ولی اصال شباهت ظاهری باهاش  _

 ، باید بگم پدر ... پدر بی نظیری داری!نداری

آرمیتا با تعجب به کلودیا که کلمات را پس وپیش می گفت نگریست. کلودیا که تازه متوجه حرفش شده بود با 

 همان لهجۀ بامزه اش عذرخواهی و آرمیتا را ترک کرد.

جلس به جائی که اونگاه می کرد آرمیتا احساس کرد قلبش از سینه بیرون می زند. مطمئن بود چشم اکثر افراد م

دوخته شده. مردی فرورفته در لباس رسمی خوش دوخت و موهایش که آراسته و مرتب، زیر نور می درخشید به 

طرف جائی رفت که پدرش و آقای راکفلر در حال صحبت بودند. آرمیتا دید که شهیاد مودبانه با پدر دست داد. 

خود آمد دید دوشادوش خانم فرزام به طرف آنها می رود. آنقدر فکرش  لحظه ای چشمهایش را بست. زمانی که به
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آشفته بود که به یاد نداشت چطور با خانم فرزام همراه شده. آرمیتا سر به زیر انداخت و تنها صدای خانم فرزام را 

 شنید که گفت:

 شهیاد پسرم، دختر جناب رابرت، آرمیتاست. _

 شهیاد با خوشرویی پاسخ داد:

 له مادر، قبال باهاشون آشنا شدم، خانم راکفلر خیلی خوش آمدید.ب _

 آرمیتا سرش را بلند کرد و با لبخندی کوتاه جواب شهیاد را داد. خانم فرزام رو به همسرش گفت:

 بهتر نیست مهمانها را برای صرف شام دعوت کنی؟ _

یتا بعد از انتخاب غذایش، کنار پدرش جای آقای فرزام سری تکان داد. سالن غذا خوری از مدعوین پر شد. آرم

 گرفت ولی فقط با غذایش بازی می کرد. صدای آهسته پدر را شنید:

 چرا غذاتو نمی خوری؟ _

 آرمیتا سرش پائین بود، پدر دوباره گفت:

 می تونم یه چیزی ازت بپرسم؟ دلم می خواد جواب قانع کننده ای داشته باشی. _

 رمیتا مطیعانه سرش را به عالمت مثبت تکان دهد.لحن قاطع پدر باعث شد آ

می شه بپرسم چرا با سامانتا اون کار رو کردی؟ یادت باشه ما مهمون اونا هستیم دوست ندارم فکر کنن که دختر  _

 بی نزاکت و بی ادبی دارم.

ی روی میز بود به آرام آرمیتا لب به دندان گزید و چشمهای پر اشکش را به پدر دوخت. پدر انگشتان آرمیتا را که

 فشرد و زمزمه کرد:

 آه آرمیتا، خواهش می کنم از اون سالح همیشگی استفاده نکن. اگه بخوای می تونی چیزی نگی! _

آرمیتا نگاه از پدر گرفت و به اطراف نگریست؛ چشمش به شهیاد افتاد که کمی آن طرف تر بود. او هم اشتهایش 

ت نخورده بود. آرمیتا بی حوصله از پشت میز برخاست و از سالن خارج شد. کور شده و ظرف غذایش تقریبا دس

کسی غیر از او در سالن جشن به چشم نمی خورد. کم کم مهمانها هم وارد سالن شدند. صدای پسر جوانی، آرمیتا را 

ه او ره مردانبه خود آورد. موهای بلند و مشکی اش پشت گردنش را پوشانده و چشمهای عسلی، زیبائی خاصی به چه

 داده بود. صدای بم و گیرایش گوش آرمیتا را پر کرد:

 می تونم افتخار آشنایی با شما رو داشته باشم؟ _

آرمیتا از روی مبل بلند شد و روبرویش ایستاد، چشمهایش را تنگ کرد و نگاهی موشکافانه به پسر جوان انداخت؛ 

 چقدر به نظرش آشنا می آمد.

 شار نیارید خانم جوان، می تونم به جرأت بگم دارید فکر می کنید که منو کجا دیدید، درسته؟زیاد به مغزتون ف _

 آرمیتا متعجب از تیزبینی پسر به او چشم دوخت.

من پرتام هستم، برادر پرنیا، شباهت عجیب من به اونه که باعث شده فکر کنید منو قبال جائی دیدید. این طور که  _

 و باهم آشنا کرده، درسته!دیدم زن عموجان شما ر

 آرمیتا سرش را تکان داد و به زمین نگریست.

 می تونم خواهش کنم وقتی باهاتون حرف می زنم به صورتم نگاه کنید؟ _
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آرمیتا لب به دندان گزید و نیم نگاهی به پرتام انداخت. صدای موزیک بلند شد و ساختمان را لرزاند. آرمیتا به 

 پرتام ماهرانه مانع شد. دستش را به طرف آرمیتا دراز کرد.سرعت از جا برخاست و 

 افتخار اینو دارم که امشب ملکه مجلس با من همراه بشه؟ _

آرمیتا چهره اش را به طرف دیگری برگرداند. دلش می خواست هر چه زودتر مجلس را ترک کند. متوجه سامانتا 

 شد که به آرامی از کنارشان گذشت و با تمسخر گفت:

 دختره الل، چقدر هم ناز می کنه! _

 پرتام دستش را به نرمی پس کشید و نگاه متعجبش را اول به سامانتا و سپس به آرمیتا دوخت و گفت:

 اون چی گفت؟ _

آرمیتا زهر خندی زد، انگشتش را روی شقیقه اش که به شدت درد گرفته بود فشرد. پیش خود فکر کرد پدر 

تا چه می گوید. از این که لباسش را کثیف کرده بود دلش خنک شد. درد سرش برایش کجاست تا بشنود که سامان

زجرآورتر شده بود. لحظه ای چشمهایش سیاهی رفت و عضالت پایش به شدت شل شد اما قبل از این که روی زمین 

 د.ابل خود دیبیفتد، دستهای قدرتمندی مانع سقوطش شدند. چشمهایش را باز کرد و صورت جذاب پرتام را در مق

 حالتون خوب نیست، من نمی فهمم، شما یه دفعه چتون شد؟ _

آرمیتا از او فاصله گرفت و روی مبل نشست. نگاه بی حوصله و سردش را از پرتام گرفت و به زمین دوخت. پرتام 

 لحظه ای مردد ایستاد و بعد از چند لحظه گفت:

 باشه! بهتره منتظر فرصت مناسب تری باشم. _

س از او جدا شد. بعد از رفتن او آرمیتا از جایش برخاست و بی صدا سالن را ترک کرد. بیرون از سالن جشن سپ

نفس عمیقی کشید و خواست از ساختمان خارج شود تا هوای تازه ای بخورد. هنوز قدمی برنداشته بود که همه چیز 

یی از مهمانها هم به گوش نمی رسید، اما کم کم در تاریکی مطلق فرو رفت. به نظر به خاطر قطع برق بود، هیچ صدا

صدای همهمه بلند شد. آرمیتا بااین که به شدت از تاریکی و تنهایی می ترسید سعی کرد آرام باشد. ناگهان وجود 

شخصی را پشت سر احساس کرد، از وحشت جرأت نفس کشیدن نداشت. خواست بدون توجه به جلو قدم بردارد 

باسش زیر کفش غریبه مانده است. اشکی بی اختیار از چشمهایش فرو ریخت. غریبه با قدمی که متوجه شد دنباله ل

کوتاه، مقابلش ظاهر شد. آرمیتا در حالی که به شدت می لرزید از ترس چشمهایش را روی هم گذاشت و فریاد 

 ید:خفیفی کشید. صدای غریبه مانند آهنگ زیبای ویلونی که پدر برایش می نواخت در گوشش پیچ

 نترس آرمیتا، منم شهیاد! _

 آرمیتا که تازه متوجه عطر آشنای شهیاد شده بود، در میان گریه گفت:

 دیگه هیچ وقت این طوری غافلگیرم نکن، هیچ وقت! _

شهیاد به سرعت فندکی از جیب درآورد. در زیر نور کم فندک، چهره تب دارش که از عطش شنیدن دوباره صدای 

 رفته و پر حرارت شده بود، به چشم آرمیتا دلنواز تر آمد.او، حالت خاصی گ

 

 

 **** 

 صدای چند ضربه به در اتاق پدر بلند شد:
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 بیا تو آرمیتا! _

 شرمگین داخل شد، کنار پدر نشست و گفت:

 انگار بی خوابی من به شما هم سرایت کرده. _

 پدر لبخندی زد دستهای آرمیتا را به دست گرفت و گفت:

 شب بدی رو پشت سر گذاشتی، نه؟ _

 سکوت آرمیتا باعث شد پدر بگوید:

 حداقل این خوبی رو داشت که دوباره صداتو بشنوم، هنوز هم نمی خوای چیزی بگی؟ _

 آرمیتا مستقیم در چشمهای پدر نگاه کرد و گفت:

می دونم که تحمل این روزا  خواهش می کنم ازم توضیح نخواین پدر جون، می دونم که باعث ناراحتیتون شدم، _

 شما رو خسته و شکسته کرده، اما باور کنید ...

قطره های درشت اشک، آرام و بی صدا روی صورتش روان شد. پدر از جایش برخاست و به کنار پنجره رفت، با 

 عطوفت گفت:

، که باعث آزار من بشهتو هیچ وقت دختر بدی نبودی. تو تنها بهانه من برای زندگی هستی، پس حرفهایی نزن  _

 دیگه هیچ وقت، باشه؟!

 

**** 
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آرمیتا مسکنی را که خدمتکار داده بود خورد. سر دردش شدت گرفته و اشکش را درآورده بود. باشنیدن صدای پدر 

 به سرعت اشکهایش را پاک و سعی کرد حالت طبیعی به خود بگیرد.

 ت و گفت:پدر مثل یک بازرس نگاهی به او انداخ

 چیه آرمیتا، حالت خوب نیست؟ _

آرمیتا سعی کرد خوددار باشد ولی حرکات سریع پایش نشان می داد آشفته است. پدر کنارش زانو زد و با نگاهی به 

 بسته مسکن روی میز گفت:

ی، بازم همون سردردهای همیشگی؟! می گم همین االن به دکتر سرافراز اطالع بدن، حق مخالفت هم ندار _

 فهمیدی؟

صدای پدر از عصبانیت می لرزید، اما سعی می کرد بلندتر از حد معمول نشود. آرمیتا متعجب به پدر خیره شد، نمی 

 فهمید چرا اینقدر آشفته است.

 پدر جون الزم نیست، باور کنید فشار عصبیه. _

 اشه؟فشار عصبی، آخه این فشارهای عصبی لعنتی تا کجا می خواد ادامه داشته ب _

آرمیتا بی تفاوت شانه باال انداخت و دستش را پیش برد تا مسکنی دیگر بخورد. پدر به سرعت بسته را برداشت و در 

 دستهای خود فشرد، سپس با عصبانیت به گوشه ای پرت کرد و گفت:

 تا کی می خوای این آشغاال رو بخوری آرمیتا؟ آرمیتای من... _
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 وام شد و حرفش را برید. آرمیتا دستی به صورت صاف پدر کشید.صدای پدر با گریه مردانه اش ت

 پدر جون، شما چتون شده؟ انگار شما حالتون بدتر از منه! _

 سپس با ناز ادامه داد:

حاال که این طور شد همین االن به دکتر زنگ می زنم و می گم لطفا مزاحم ما نشین، می خوام با پدر خوشگلم برای  _

 ، باشه؟شام بریم بیرون

 خودتو لوس نکن آرمیتا، ما همین جا می مونیم تا دکتر برسه. _

 آرمیتا با ناراحتی اخمی و در مبل فرو رفت.

 

 **** 

آرمیتا بازهم به خاطر انجام آزمایش و سی تی اسکن که از طرف دکتر و به اصرار پدرش برای چندمین بار انجام می 

 شد، دیر به کالس رسید.

 و داخل شد، استاد نگاه معنی داری به او انداخت و گفت:ضربه ای زد 

 تا کی این برنامه ها باید ادامه داشته باشه خانم راکفلر؟ _

آرمیتا سربه زیر انداخت و عذر خواهی کرد.استاد فرمان نشستن داد و آرمیتا روی صندلی خالی کنار عسل جای 

 برگشت و با حالت خاصی گفت:گرفت. سورنا که جلوی او نشسته بود کامال به طرفش 

 خانم کوچولوی قشنگ! فکر نمی کنی دل ما زود به زود براتون تنگ می شه؟ _

 آرمیتا با عصبانیت گفت:

 نمی دونستم کسی بین اون همه باربی دلتنگ هم می شه! _

 سورنا چشمهای کشیده و مشکی اش را تنگ کرد و گفت:

 که مثل شما نمی شن. چه زبون دراز شدی! ولی همه باربی ها _

 استاد ضربه ای به میز زد و گفت:

اون جا چه خبره؟ اگر تمایلی برای گوش دادن درس ندارید می تونید تشریف ببرید بیرون! خانم راکفلر شما که  _

 خصوصا حضور مرتبتون ما رو شرمنده کرده!

خشم آلود به سورنا کرد و سپس آهسته  صدای خنده بچه ها بلند شد و صدای سورنا از همه بلند تر. عسل نگاهی

 گفت:

 مثال استاد ادبیاته! یکی باید حرف زدن رو به خودش یاد بده. _

استاد بعد از اعالم زمان کوتاهی برای استراحت، از کالس بیرون رفت. سورنا دوباره به طرف آرمیتا که در حال 

 صحبت با عسل بود برگشت و خونسرد گفت:

 عصبانیت کردم؟! _

 آرمیتا تقریبا فریاد زد:

 خفه شو، تو یه آشغالی عوضی بیشتر نیستی! _

 سورنا نگاهی موشکافانه به آرمیتا کرد و با لحنی معنادار گفت:

 و این آشغال عوضی چیزی برای جلب توجه نداره؟ _
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 و آرام گفت: آرمیتا که به خوبی معنی حرف سورنا را درک کرده بود نگاهی پر از بیزاری به سویش انداخت

 تو یه هرزه کثیفی! _

 چشمهای متعجب بچه های کالس همچنان متعجب به بحث آن دو خیره بود.

 سورنا با لحن زننده ای ادامه داد:

 شما که این هرزه کثیف رو قال گذاشتین و با یکی دیگه رفتین هم مسلما یه قدیسه نیستین. _

 دور از انتظاری گفت: پشت آرمیتا لرزش محسوسی کرد ولی با آرامش

اینو مطمئن باش من هرگز شکار تو نمی شم بچه پولدار، حتی اگه یه قدیسه هم نباشم. مثل اینکه هنوز ادب  _

 نشدی!

 خشمی آشکارا در صورت سورنا پدیدار شد.

 به موقع حساب اون رفیق عزیزت رو هم می رسم، آسیاب به نوبت! _

 آرمیتا فریاد کشید:

 خفه شود! _

 نگاه استاد و بچه ها به طرف آنها چرخید. استاد عصبانی گفت:

 مثل این که بحث شما هنوز تموم نشده، از هردوتون می خوام همین االن کالس رو ترک کنید. _

 آرمیتا در حالی که می لرزید از کالس خارج شد. سورنا هم با بی خیالی تمام مشغول جمع کردن وسایلش شد.

 

 **** 

 در لرزش آشکاری داشت:صدای پ

 دکتر سرافراز داره می یاد اینجا، چه خوب شد که خودت اومدی، می خواستم بیام دنبالت. _

پدر در مقابل آرمیتا زانو زد و نگاه غم بارش دل دختر را به دردآورد. دستهای ظریف آرمیتا را میان دستهای 

 رمیتا لبخندی زد و گفت:قدرمتند خود فشرد و چشمهای جذابش متالطم از اشک شد. آ

پدر جون، من همیشه چشمای به این زیبایی رو تحسین کردم و همیشه هم حسرت اینو خوردم که چرا چشمام  _

 شبیه شما نیست.

پدر چشمهایش را بست و دستهای آرمیتا را روی صورت فشرد، آرمیتا آشکارا خیس شدن انگشتانش را حس می 

ا تبدیل شد که شانه هایش را به لرزه درآورد. تنها زمانی به خود آمد که دکتر آنها کرد. بغض پدر به گریه ای بی صد

را صدا می کرد. پدر همچنان می گریست و آرمیتا با وحشت، انگار از خوابی سنگین بیدار شده باشد به دکتر چشم 

 دوخت. با صدایی که گویی از قعر چاه بیرون می آمد گفت:

 به من چیزی نمی گه؟ پدرم چش شده، چرا هیچکی _

 دکتر به طرف آقای راکفلر رفت و چیزی زیر گوشش زمزمه کرد که آرمیتا حتی یک کلمه از آن نفهمید.

خانم راکفلر، اومدم اینجا تا کمی با هم صحبت کنیم، موضوع در باره شخص شماست، مطمئن باشید من هر کاری  _

 شما هم همکاری کنید...از دستم بربیاد حتما انجام می دم پس دوست دارم 

حرفهای دکتر مثل گردش توپ، سر آرمیتا را به دوران انداخت. تومور مغزی! چیزی که بارها و بارها دربارۀ بیماری 

 مادرش شنیده بود. بی صدا همراه پدر، رفتن دکتر را نگاه کرد. سرش را روی شانه پدر فشرد و بغضش ترکید.
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 باید باهم پیش بیاد؟ به کدوم گناه دارم مجازات می شم؟ آخه چرا پدر، چرا همه بدختی ها _

 صدایش در میان گریه گم شد. پدر دستی روی موهای آرمیتا کشید.

 خدا خیلی مهربونه آرمیتا، خیلی! _

 

 **** 

 عسل رو به آرمیتا گفت:

 خب، چی می خوری؟ _

 آرمیتا بی تفاوت اما مودبانه پاسخ داد:

 هر چی تو می خوری. _

 عسل سفارش داد.

 چی شده آرمیتا، چرا انقدر تو خودتی؟ _

 حوصله ندارم عسل، حالم خوب نیست. _

 نمی خوای به من چیزی بگی، فکر می کنی از رفتارت نمی فهمم که چقدر عوض شدی. _

 چی می گی عسل، خیلی خوش خیالی که فکر می کنی حرف زدن چیزی رو عوض می کنه. _

 شی، نه؟خب، سبک که می  _

 آرمیتا لبخند محوی زد و گفت:

اوضاع جالبی شده، حسرت روزای گذشته رو می خورم، باورم نمی شه این زندگی منه. اینطوری نگام نکن عسل،  _

 شاید یه روزی همه چی رو بهت بگم.

 عسل سری تکان داد و تکه ای کارامل در دهان گذاشت.

 باشه، حاال بخور، بعدا صحبت می کنیم. _

 آرمیتا با دستمالی دور دهانش را پاک کرد و نگاهی دوباره به ساعت انداخت.

 چی شده، چرا انقدر به ساعتت نگاه می کنی؟ _

 قرار بود پدر بیاد دنبالم. _

 بهش گفتی می ریم کافی شاپ دانشکده؟ _

 آره گفتم... _

 سپس با لبخندی ادامه داد:

 رسونیم.اوناهاش، پاشو بریم، تو رو هم می  _

 مرسی عزیزم، ماشین آوردم. _

آرمیتا آنقدر عجله داشت که فراموش کرد پول میز را حساب کند. جلوی در که رسید مثل برق زده ها برگشت و با 

 دیدن عسل که کیف پولش را می بست شرمنده شد.

 خیلی ممنون. _

 با حرکت ماشین، آرمیتا گفت:

 ن؟نگفتید کجا می خوایم بریم پدر جو _



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ساز عاشقی لحظه 

6 1  

 

 داریم می ریم پیش دکتر سرافراز. _

 بازم دکتر سرافراز، آخه چرا؟ من که گفتم هر موقع تعیین کنه، واسه عمل حاضرم. _

 می خواد با خودت صحبت کنه، باید شرایط روحی تو واسه عمل مساعد باشه. تو نظرت چیز دیگه ایه؟ _

 آرمیتا پوزخندی زد و گفت:

 یده شدم پدر جون، برام عادی شده که هر روز منتظر اتفاق تازه ای باشم.روحیه! من دیگه فلز آبد _

 پدر دلجویانه گفت:

 تموم می شه آرمیتا، مطمئن باش که خیلی زود تموم می شه. _

 1 -6فصل 
 

صدای هیاهوی سالن فرودگاه و همهمه افرادی که انتظار مسافران خود را می کشیدند در گوش شهیاد پیچید. نگاهی 

به چشمهای مشتاق آقا و خانم فرزام انداخت که بی صبرانه انتظار دخترشان را می کشیدند. خودش هم دلش برای 

هانای کوچک حسابی تنگ شده بود. صدایی از بلند گو خارج شد که با اعالم شماره پرواز، نشستن هواپیما را خبر می 

ه بود. با ورود مسافران، چشم شهیاد به هانا افتاد که با داد. تمام چشمها برای دیدن عزیزانشان به در شیشه ای خیر

شیطنت کودکانه به طرف در شیشه ای می دوید و شبنم اعتراض کنان به دنبالش می آمد. حامد از دور نگاهش به او 

افتاد و لبخندی تحویلش داد. هانا با خوشحالی خود را به آغوش شهیاد انداخت و بوسه ای مشتاقانه بر گونه اش 

 نشاند. خانم فرزام، هانا را از او گرفت و محکم به خود فشرد، هانا معترض گفت:

 دستام درد گرفت مامانی! _

 شبنم و حامد هم با همگی سالم و احوالپرسی کردند. شبنم نگاهی به شهیاد انداخت و گفت:

 فکر نمی کردم وقت کنی بیای! _

 مگه می شه واسه خواهرم وقت نداشته باشم؟ _

 بنم خندید و با مهربانی گفت:ش

 هی داداش کوچولو چرا ناراحت می شی؟ شوخی کردم آقا، آخه فکر کردم شاید سرت مثل همیشه شلوغ باشه. _

 حامد حرفش را قطع کرد و با خوشرویی گفت:

از  االن که جای این حرفها نیست خانم. من نمی دونم تو چه جوری برات جون حرف زدن مونده، من که دارم _

 گرسنگی می میرم.

 هانا زیر گوش مادر بزرگش زمزمه کرد:

 پاپا همیشه گرسنه اس! _

 حامد معترض گفت:

 بلندتر بگو خانم کوچولو، همه شنیدن! _

 صدای خنده همه بلند شد.

 

 **** 
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لی کرد، و بمحض خروج از خانه، اتومبیل مشکی رنگی که درست روبروی منزلشان پارک شده بود توجه اش را جلب

چندان اهمیتی نداد و با فشردن پدال گاز به طرف دانشکده رفت. بعد از پایان کالس، به پیشنهاد عسل به رستورانی 

نزدیک دانشکده رفتند تا ناهار را با هم صرف کنند. آرمیتا هنوز پایش را داخل رستوران نگذاشته بود که دوباره 

هر چه سعی کرد به داخلش سرک بکشد نتوانست، حتی زمانی که با همان اتومبیل مرموز توجه اش را جلب کرد. 

عسل خداحافظی کرد و راه خانه را در پیش گرفت باز هم آن اتومبیل با فاصله ای معین دنبالش می آمد. موضوع تا 

ر سه روز بعد هم تکرار شد، روز چهارم آرمیتا ماشینش را بین راه متوقف کرد و باعث شد اتومبیل مرموز هم د

فاصله کمی از او توقف کند. آرمیتا به طرفش رفت و چند ضربه ای به شیشه آن زد. ترس ناشناخته ای به درونش 

 چنگ انداخت، اما وقتی بی خیالی راننده را دید این بار ضربه ای محکم تر به شیشه زد و گفت:

 مگه با شما نیستم، برای چی دنبال من راه افتادی، مگه بی کاری؟ _

ه از ماشین پیاده شد و بدون توجه به اعتراض آرمیتا، در عقب را گشود. بوی ادکلنی ناشناخته فضای اطراف را رانند

پر کرد. مردی از ماشین پیاده شد و آرمیتا چند قدمی به عقب رفت. مرد میانسالی به نظر می رسید که چشمهای 

ای ده ساله هم جای آرمیتا بود متوجه نگاه مشتاق و  درشت و میشی اش سر تا پای آرمیتا را می کاوید. شاید اگر بچه

ناباورانه آن شخص ناشناس می شد. چشمهای میشی اش را هاله ای از اشک پر کرد. بی اختیار دل آرمیتا برایش 

 سوخت.

 اتفاقی افتاده، می تونم ... _

 :گریه ی عاجزانه مرد اجازه صحبت از دختر جوان را گرفت. راننده جلو آمد و گفت

 آقا، شما حالتون خوب نیست، مگه یادتون رفته که دکتر گفته باید استراحت کنید؟ _

 مرد ناشناس دستی داخل موهایش برد و آهسته زمزمه کرد:

روزگار عجیب بازیهایی داره! نمی دونم اگه آیرین زنده بود و االن من و تو رو می روبروی هم می دید چی می  _

 گفت!

 زمه ی او تنها نام مادرش را شنید و آهسته پرسید:آرمیتا در میان زم

 شما آیرین رو می شناسین؟ _

 آه آرمیتای عزیزم، آره می شناسمش. _

 آرمیتا متعجب تر از چند دقیقه قبل گفت:

 شما منم می شناسید؟ _

 مرد ناشناس به جای جواب، رو به راننده گفت:

 بریم، من اصال حالم خوب نیست. _

ز این ماجرا گذشت و آرمیتا دوباره ماشین سیاهرنگ را دید. برعکس دفعات قبل، فرد ناشناس دیگری یک هفته ا

 بود که گفت:

 خانم، می تونم چند دقیقه باهاتون صحبت کنم؟ _

 پس اون آقا کجاست؟ من شما رو نمی شناسم. _

 ایشون حالش خیلی بده، شما باید کمکش کنید. _

 بر می یاد؟ من؟ چه کمکی از دست من _
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 شما باید همراه من بیاید. اینجا نمی تونم توضیح بدم، خواهش می کنم. _

 خب، من باید چه کار کنم؟ _

 هیچی، فقط به من اعتماد کنید و همراه من بیاید. تو راه همه چی رو توضیح می دم. _

 من همراه شما هیچ جا نمی یام، لزومی نداره که بهتون اعتماد کنم. _

 نی جون یه آدم براتون ارزشی نداره؟یع _

 ولی من که شما رو نمی شناسم، چرا باید بهتون اعتماد کنم؟ _

 این بار صدای مرد بلند شد و گفت:

برای این که جون یه آدم درمیونه. فکر نمی کنم انقدر سنگدل باشید.. اگه می یاید همین االن سوار ماشین بشید  _

 اگه نه ...

 ین را باز کرد و گفت:سپس در عقب ماش

 خب، چه کار می کنید؟ _

 آرمیتا با دو دلی سوار ماشین شد، راننده هم در سکوت با عجله می راند.

 ما داریم از شهر خارج می شیم! _

 بله درسته! _

 کجا؟ _

 حومه شهر. _

 فریاد آرمیتا بلند شد:

جرأت دادید به من دروغ بگید؟ شما گفتید خیلی زود می  نگه دارید آقا، من می خوام پیاده بشم، چطور به خودتون _

 رسیم.

 مرد آیینه را روی صورت آرمیتا تنظیم کرد و با شیطنت گفت:

 مگه غیر از اینه؟ شما االن نیم ساعت هم نمی شه داخل ماشین نشستید. _

 کردم، به تو و اون ناشناس لعنتی! دیوونه لعنتی! نگه دار، می خوام پیاده بشم، من آدم احمقی بودم که بهت اعتماد _

 مرد با خونسردی گفت:

 مثل این که شما هنوز یاد نگرفتید که توی این زمونه، آدم حتی نباید به چشماشم اعتماد کنه. _

 آرمیتا قطره های درشت اشکش را پاک کرد و فریاد زد:

 پست فطرت لعنتی! _

 :مرد شیشه عقب را با کنترل جلو باال برد و گفت

 لطفا آروم تر داد بزنید، نمی خواید که همه رو متوجه ما کنید؟ انقدر هم با اون در کلنجار نرید. _

 2 -6فصل 
 

 آرمیتا خود را میان صندلی مچاله کرد و نگاه غضب آلودش را از آیینه به مرد انداخت. مرد خنده ای سرداد و گفت:

لذت بخشه؟ در ضمن این طوری هم منو نگاه نکن من دارم واسه کسی تا حاال کسی بهتون گفته بازی با شما چقدر  _

 کاری می کنم که خیلی برام عزیزه.
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 آرمیتا کنجکاوانه پرسید:

 اون کیه؟ _

 به همین زودی فراموش کردید؟ کمتر از یه هفته ست که دیدینش! _

 متوجه منظورتون نمی شم. نکنه همون آقایی رو می گید که همراهتون بود. _

 بله همونه، اسمش لورنسه! _

 لورنس؟! این اسم برام آشناست، پدرم یه چیزایی در موردش بهم گفت. _

 مرد پوزخندی زد و سیگاری روشن کرد و گفت:

 دودش که اذیتتون نمی کنه. _

 و با پاسخ منفی آرمیتا ادامه داد:

 کنی.پدرت هیچ وقت از لورنس خوشش نیومد اما تو باید خودت انتخاب  _

 کاش هیچ وقت بهت اعتماد نمی کردم. _

 و مرد تنها خنده تمسخر آمیزی تحویلش داد.

با بوق پی در پی، در ویالی بزرگی باز شد و آرمیتا ساختمان قدیمی و زیبایی را جلوی رویش دید. نور خورشید با 

 د در را برای آرمیتا گشود و گفت:پرتوهایش به شیشه های نقره ای پنجره های ساختمان، نمائی دیدنی می داد. مر

 دنبال من بیا. _

 آرمیتا به آرامی پیاده شد و در حالی که پاهایش می لرزید به دنبال مرد راه افتاد.

 داخل ساختمان، مرد ناشناس آرام گفت:

 اونجاست، اون نمی دونه تو اینجائی، برو ببین بعد از دیدن تو به چه وضعی افتاد. _

 بانیت گفت:آرمیتا با عص

 من هیچ جا نمی رم، از همه تون متنفرم، برای چی منو آوردی اینجا؟ من می خوام برگردم. _

 مرد خشمگین رو به دختر جوان گفت:

 وقتی به لورنس گفتم می رم دنبالت زهر خندی زد و با تمسخر گفت: _

 "بی خود خودتو خسته نکن، اون نمی یاد، اونم دختر همون مادره! "

 میتا عصبی غرید:آر

 گذشته اونا هیچ ربطی به من نداره، به تو هم اجازه نمی دم اینطوری با من صحبت کنی. _

 پس به حرفم گوش بده و برو داخل. _

 چرا؟! _

 مرد با تحکم گفت:

 چون من می گم. _

 ولی من بهش می گم تو منو به زور آوردی اینجا، حاال ببین. _

 یزی بگوید که در همین حین دکتر از اتاق خارج شد.مرد عصبی شد و خواست چ

 حالش چطوره؟! _

 دکتر سری تکان داد و گفت:
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 نگران نباشید، خوب می شه. _

آرمیتا منتظر ادامه حرف دکتر نماند و داخل شد. پرده های بلند اتاق تماما کشیده بود. باورش نمی شد مرد بیمار و 

ه، همان لورنس هفته قبل باشد. نگاهی به صورت او انداخت؛ آرام خوابیده رنجوری که داخل تخت سفیدش فرو رفت

بود و سینه اش به سختی باال و پائین می رفت. آرمیتا به طرف پرده ها رفت، تمام آنها را کنار زد و پنجره ها را 

 گفت:گشود. موجی از هوای تازه به داخل اتاق هجوم آورد. لورنس معترض مالفه را روی سرش کشید و 

 چه کار می کنی مارتین؟ اونا رو ببند. _

 آرمیتا به طرفش رفت و باال سرش ایستاد:

 مارتین نیست، منم آرمیتا! _

 لورنس مالفه را کنار زد و با چشمهای اشکبارش او را نگریست.

 فکر نمی کردم بیای. _

 ش شد.آرمیتا خواست لب به اعتراض بگشاید ولی اوضاع ترحم انگیز لورنس مانع

 به من گفتن تقصیر منه که به این روز افتادین. _

 لورنس به سختی روی تخت نشست و پرسید:

 کی بهت گفته؟ _

 الزم نیست بشینید، شما حالتون خوب نیست در ضمن من باید برگردم، پدرم نگران می شه. _

 لورنس چند بار اسم رابرت را تکرار کرد، آهی از سینه بیرون داد و گفت:

نمی دونستم دختری تا این حد شبیه آیرین داره، عکس تو رو خواهر زاده ام بهم نشون داد، عکسی که توی یه  _

 جشن گرفته بودید، کنار کلودیا.

 آرمیتا با تعجب گفت:

 کلودیا خواهر زاده شماست؟! _

نجره چند نفس عمیق لورنس از جایش برخاست، سرفه های پی در پی اش اجازه صحبت را از او گرفت، کنار پ

 کشید.

 هوای خوبیه، می شه کمی با هم تو حیاط قدم بزنیم؟ _

 اما من زیاد نمی تونم بمونم، باید برگردم، تا االن هم به اجبار... _

 آرمیتا تازه متوجه حرفش شد. لورنس به طرفش برگشت و با نگاه بی فروغش به او خیره شد.

 دم.به زور آوردت آره؟ باید می فهمی _

 من منظوری نداشتم. _

لحظاتی در سکوت سپری شد. انگار وجود آرمیتا در نظرش فراموش شده بود و در رویاهای گذشته اش سیر می 

 کرد. صدای ارمیتا او را از خلسه ی دلپذیری که داشت بیرون کشید:

 باهاتون می آم تا کمی قدم بزنیم. _

 حرف نگفته داشت. لورنس نگاهش را به آرمیتا دوخت که هزاران

 می شه خواهش کنم از داخل کمد ربدوشامبر منو بدی؟ _
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با سرازیر شدن از پله ها، آرمیتا متوجه مارتین شد که میان یکی از مبل ها فروفته و بی توجه به اطراف، چشمهایش 

رنس او سرفه های لو را فرو بسته بود. مسلما خواب نبود چون با انگشتانش روی دسته چوبی مبل، آهنگی می نواخت.

 را متوجه آنها کرد از جایش بلند شد. بدون توجه به آرمیتا رو به لورنس گفت:

 تو اینجا چه کار می کنی؟ االن باید توی تختت استراحت کنی. _

 حالم خوبه، می خوام کمی با آرمیتا قدم بزنم. _

 می تونی بعدا هم این کار رو بکنی نه االن با این حال خرابت. _

 "چند دقیقه فقط "آرمیتا نگاه خشمگینش را نثار مارتین کرد، اما لورنس بی توجه به اعتراض مارتین، تنها به گفتن 

اکتفا کرد. صدای قدم هایشان روی سنگ فرش حیاط به همراه صدای قارقار کالغها سکوت آنجا را می شکست. 

 لورنس لب به سخن باز کرد:

سالها، روزهای سختی رو پشت سر گذاشتم. هیچ وقت نتونستم خاطره آیرین رو از می دونی آرمیتا من توی این  _

ذهن خسته ام که هر روز با تکرارش خسته تر می شد پاک کنم. وقتی خبر مرگشو شنیدم نزدیک بود دیوونه بشم، 

 اون با چشمهای قشنگش هیچ وقت رهام نکرد. راستش تو چرا انقدر چشمهات شبیه اونه؟

 ه ی ملیحی کرد و گفت:آرمیتا خند

 خب، شاید به این خاطر که مادرمه. _

 لورنس اشکهایش را پاک کرد و گفت:

 سوال احمقانه ای کردم! _

 آرمیتا با شرمندگی گفت:

 معذرت می خوام، من از خندیدنم منظوری نداشتم، ولی شما دارید گریه می کنید، آخه چرا؟ _

 لورنس این بار بی محابا می گریست.

به خاطر این که تو تموم این سالها سعی کردم جلوی این بغض لعنتی رو که هر بار با یاد آیرین می اومد سراغم  _

بگیرم. سعی کردم مرد باشم، سعی کردم خوددار باشم تا راحت تر فراموش کنم، اما نشد، اون رفت دنبال پدرت. اما 

س بود. من هرگز نتونستم ازدواج کنم چون سایه اش مثل من اونو بخشیدم، می دونی چرا؟ چون هنوز در نظرم مقد

 یه حضور همیشگی توی زندگیم افتاده بود. من هیچ وقت نتونستم نفرینش کنم نتونستم ...

سرفه هایش مجال ادامه صحبت را از او گرفت. صورت کبود و قرمزش آرمیتا را به وحشت انداخت و با فریاد، 

 مارتین را صدا کرد.

**** 

 3 -6 فصل
 

 مارتین با اشاره به آرمیتا گفت:

 بیا بریم مثل این که خوابید. تا بیدار شدنش منتظر بمون. _

 آرمیتا عصبانی در حالی که سعی می کرد ارتعاش صدایش موجب بیدار شدن لورنس نشود گفت:

 منتظرش بمونم، منظورت چیه؟ من که نمی تونم تا ابد اینجا بمونم. _

 ش تر هم صحبت کنی، در ضمن کسی ازت نخواست تا ابد اینجا بمونی.می تونی یوا _
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باشه، پس من همین االن از اینجا می رم، حتی اگه الزم باشه، با پای پیاده، تو هم نمی تونی جلومو بگیری، حاال  _

 فهمیدی؟

 می مونی.هی خانم کوچولو، اینجا تو نیستی که دستور می دی، تا زمانی هم که الزم باشه اینجا  _

 لورنس زیر لب گفت:

 مارتین بذار بره. _

 آرمیتا کنار تخت ایستاد و آهسته گفت:

 خواهش می کنم بهشون بگین منو از اینجا ببرن، حتما تا حاال پدرم خیلی نگران شده. _

 خب برو، من که حرفی نزدم، مارتین به راننده بگو آرمیتا رو برسونه. _

 آرمیتا به طرف در رفت.

 می تونم امید داشته باشم بازم ببینمت؟ نه به عنوان لورنس بلکه به عنوان یه دوست، خواهش می کنم. _

 لورنس که تردید آرمیتا را دید ادامه داد:

 این خواسته ی زیادیه که ... _

یدنتون ده که به دمتأسفم، نمی تونم قبول کنم، اگر پدر بفهمه خیلی ناراحت می شه، مطمئنم بهم این اجازه رو نمی  _

 بیام.

پس اجازه بده یک بار دیگه حد اقل برای آخرین بار ببینمت، آه آرمیتا به دیدنم می یای؟ فقط یک بار دیگه،  _

 خواهش می کنم.

 جواب دادن آرمیتا از نظر لورنس یک سال طول کشید.

 تو آزادی هر وقت که خواستی بری، حتی اگه برای لحظه ای اومده باشی. _

 رمیتا در حال خارج شدن، صدای لورنس را شنید:آ

 منتظرت هستم، یادت باشه قول دادی. _

 مارتین گام هایش را با آرمیتا هماهنگ کرد و گفت:

 فکر نمی کردم قبول کنی. _

 آرمیتا خیلی سرد گفت:

 ددم.اگر هم قبول کردم به این خاطر بود که دیگه دست از سرم بردارید هر چند که هنوزم مر _

 ابروهای مارتین باال رفت و گفت:

 ولی من فکر می کردم به خاطر اینه که شرمنده وجدانتون نشید! _

 مطئن باشید اگر هم اتفاقی برای اون بیفته به من مربوط نیست. _

 کاش ذره ای از توجهی که نسبت به نگرانی پدرت داشتی، به لورنس می کردی. _

 آرمیتا فریاد زنان گفت:

اون پدرمه! کسی که حاضرم تمام زندگیمو براش فدا کنم گذشته اون مردی هم که اون باال خوابیده به من مربوط  _

 نیست. چرا باید بهش توجه کنم؟ شما هم منو قاطی این بازی احمقانه نکنید.

 آرمیتا از شدت هیجان می لرزید و اشک می ریخت. مارتین مضطرب گفت:

 یست، شاید سردت شده ... نه؟تو چت شده؟ حالت خوب ن _
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 من ... من، می خوام برگردم خونه مون، همین االن، باید برم... _

 مارتین به سرعت سوئیچ را از راننده گرفت و در را برای آرمیتا گشود و گفت:

 باشه، خودم می رسونمت، خیلی زود... _

 ی کرد آرام باشد.آرمیتا سرش را که در حال انفجار بود میان دو دستش گرفت و سع

**** 

 صدای اعتراض شبنم بلند شد.

 بسه دیگه هانا جان، وقت خوابته، ساعت نزدیک یازده شبه. _

 نمی خوام بخوابم، می خوام اینجا باشم. _

شبنم دست هانا را گرفت و به دنبال خود برد. هانا با شیطنت دستش را از دست مادر بیرون کشید و به طرف پدرش 

 د را میان آغوشش پنهان کرد حامد گفت:رفت و خو

 ولش کن خانم، بذار راحت باشه. _

 تو هم شدی همدست این وروجک؟! _

با ورود شهیاد به سالن، صحبت هر دو قطع شد. شهیاد با لبخندی گرم سالم کرد و روی مبل ولو شد. هانا خود را به 

 بروهایش باال رفت و گفت:آغوش شهیاد انداخت و چیزی زیر گوشش زمزمه کرد. شهیاد ا

 خب دیگه چی خانم کوچولو؟ _

هانا دست کوچکش را روی صورت صاف شهیاد کشید و با حالتی کودکانه او را نگریست. انگار می خواست پاسخ 

 شهیاد را در ذهنش تجزیه و تحلیل کند.

 آهای چی بهت گفت؟ _

 هیچی خانم، خصوصی بود بین دایی و خواهر زاده! _

 تی پدر گفت قراره برای کاری یه ماهی از ایران بری.راس _

 آره. _

 کی؟ _

 شاید هفته بعد. _

 هانا کودکانه گفت:

 منم می بری دایی جون؟ _

 صدای خنده همه بلند شد. هانا بی خیال به طرف مادرش رفت و با کشیدن خمیازه ای گفت:

 خوابم می یاد مامی! _

 1 -7فصل 
 

 روی تخت غلتی زد. با صدای در اتاق،

 بله. _

 صدای مستخدم منزل بلند شد.

 خانم ببخشید یه آقایی باهاتون کار دارن. _
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 آرمیتا به خودش حرکتی داد و از جایش بلند شد.

 آقا نگفت کیه؟ _

 نخیر خانم، فقط گفتن خودتون می شناسینش. _

یاط رفت و از میان در نیمه باز، به بیرون سرک آرمیتا وقتی فرد ناشناس از داخل شدن سر باز زد. متعجب به ح

 کشید. چشمش به ماشین لورنس افتاد، مارتین به طرفش برگشت و گفت:

 سالم، یه پیغامی برات آوردم. _

 بفرمائید، حتما از طرف لورنسه. _

 آره از طرف اونه. _

 آرمیتا بی تفاوت گفت:

 بگین، منتظرم. _

 اد تو رو ببینه.تو باید با من بیای، می خو _

 آرمیتا با تمسخر گفت:

 خب، چرا نگفتید خودشون تشریف بیارن اینجا؟ _

 مارتین در حالی که سعی می کرد عصبانی نشود گفت:

 یادت باشه تو بهش قول دادی، اونم به خاطر قولی که دادی بهت اجازه داد... _

 آرمیتا با همان ماسک بی تفاوتی حرفش را ادامه داد:

 جازه داد تا پامو از اون خونه بیرون بذارم، نه؟ا _

 مارتین خشمگین گفت:

 خوبه! خیلی زبون دراز شدی! _

 آرمیتا پوزخندی زد و گفت:

نکنه فکر کردی انقدر احمقم که دوباره دنبالت به اونجا بیام؟ اگر هم به لورنس گفتم که یک بار دیگه به دیدنش  _

 می یام مجبور بودم.

 یاد زد:مارتین فر

 خیلی بی پروا شدی! _

 آرمیتا خونسرد گفت:

 چرا فکر کردی دوباره بهتون اعتماد می کنم؟ _

 سپس داخل حیاط شد و ادامه داد:

 بفرمائید داخل، البته می دونم باید برید، زیاد تعارف نمی کنم. _

 تگی گفت:مارتین که آرمیتا را در حال رفتن دید با عجله جلو پرید و با آرامشی ساخ

 صبر کن آرمیتا، خواهش می کنم، اصال من معذرت می خوام. _

 آرمیتا به طرف مارتین برگشت و چیزی نگفت. مارتین دوباره ادامه داد:

گوش کن آرمیتا تو می دونی و با چشمهای خودت حال لورنس رو دیدی، اون حتی نمی تونه به تنهایی غذا بخوره  _

به دیدنت بیاد؟ اون داره برای معالجه بر می گرده انگلیس، وقت زیادی نداره. باور پس چطوری توقع داری بتونه 
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کن خیلی دلش می خواد تو رو برای آخرین بار ببینه، بازم تصمیم با خودته اگه بخوای می تونی نیای و من تنها بر می 

 گردم اما اون منتظرته آرمیتا، خواهش می کنم...

ده را می شکافت و تنها گهگاهی تکان های جاده بود که آرمیتا را از خیال خود بیرون ماشین با سرعت زیاد سینه جا

می آورد. سرش را به صندلی ماشین تکیه داد و چشمهایش را بست، دلش می خواست در سکوت باقی بماند. 

دکتر این فرصت خیلی خوبیه،  "حرفهای پدر هنوز در گوشش زنگ می زد، نگاهش غمگین تر از همیشه بود: 

سرافراز دو روز قبل همراه یه تیم پزشکی به امریکا اعزام شده. وقتی ما بریم اونجا اونم کنارت هست. خیال منم 

 "راحت تره، تو هم اگر منو دوست داری باید قبول کنی، باشه؟

که  دلبخند کمرنگی روی لبهایش جای گرفت. چقد این قاطعیت مردانه به صورت پدرش می آمد انگار دستوری بو

 "می خوام برم پیاده روی. "باید بی چون و چرا اجرا می شد. پدر از جایش برخاست و گفت: 

 "آهای عروسک رابرت، همراهیم می کنی؟! "هنوز از سالن خارج نشده بود که برگشت و گفت: 

ی او حلقه ر بازوآرمیتا به سرعت به طبقه باال رفت تا لباسش را عوض کند. وقتی به نزدیک پدر رسید دستش را دو

 "معلومه که می یام. ممکنه دیگه این فرصت پیش نیاد! "کرد و گفت: 

**** 

 صدای مارتین او را از عالم خود بیرون کشاند. آرمیتا همراه او به داخل ساختمان رفت.

 لورنس با سر و وضعی مرتب منتظرش بود، چشمهایش برقی زد و گفت:

 خیلی منتظرت بودم، خوش آمدی! _

 آرمیتا روی مبلی نشست و لورنس ادامه داد:

 امروز قشنگترین روز زندگی منه! _

آرمیتا نگاهی به مارتین انداخت که توجهی به آن دو نداشت. لورنس هم ساکت شده و غرق در خیاالتش بود. 

 سکوت بینشان بیش از یک ربع طول کشید. آرمیتا آهسته گفت:

 من زیاد نمی تونم اینجا بمونم. _

 لورنس تازه به خود آمد و با نگاهی اخم آلود او را نگریست.

 تو دلت نمی خواد اینجا بمونی؟ _

آرمیتا زیر چشمی نگاهی به او کرد؛ فضای سنگین خانه بیش از اندازه آزارش می داد. لورنس لبخندی معنادار زد و 

 گفت:

 گیم همراهیم کنی، تو با من ازدواج می کنی!اما من دلم می خواد تو اینجا بمونی و در قشنگترین شب زند _

 آرمیتا احساس کرد گلویش خشک شده، لبهایش لرزید و گفت:

 من ... من منظورتون رو نمی فهمم! _

 لورنس نزدیک آمد و گفت:

 امشب شب من و توئه، پدرت خیلی خوشحال می شه، شاید کمی هیجان براش خوب باشه! _

است طوری که نزدیک بود صندلی واژگون شود. مارتین هم از جایش برخاست و آرمیتا به سرعت از جایش برخ

 گفت:

 لورنس، تو چی داری می گی، فکر نمی کنی کمی زیاده روی کردی؟ _
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 لورنس نزدیک آرمیتا رفت اما آرمیتا فریاد زد:

 من می خوام از اینجا برم تو هم جرأت نداری جلومو بگیری. _

طرف در ورودی رفت، اما با دیدن دو مرد اسلحه به دست، پوز خند زنان به جانب لورنس و با گفتن این حرف به 

 برگشت و گفت:

حالم ازت بهم می خوره، حاال می فهمم چرا مادرم حاضر نشد باهات ازدواج کنه، تو آدم دو رنگ و کثیفی هستی!  _

 تو آدم دورنگ و کثیفی هستی!

ا به جانب دیگری هل داد آرمیتا به میز عسلی برخورد و گوشه پیشانی لورنس عصبی به طرفش رفت و محکم او ر

اش به لبه آن اصابت کرد. دستش را جای ضربه کشید، خونی از آن بیرون زد و انگشتانش را به رنگ خود زینت داد. 

 آرمیتا خنده ای کرد و گفت:

 حتی قدرت شنیدن حقیقت رو هم نداری! _

 تر کرد و فریاد زنان گفت:خنده آرمیتا، لورنس را عصبی 

 نه! پدرت اونو مجبور کرد. _

 آرمیتا با لذت به عصبی شدن لورنس نگاه کرد. در این میان مارتین بدون هیچ حرفی به آن دو می نگریست.

 تو دختر بی پروائی هستی، تا حاال کسی اینو بهت گفته؟ _

 آرمیتا با تمسخر گفت:

 گفت، اونم وقتی که گفتم آدم نفرت انگیزی مثل تو ارزش دیدن دوباره نداره. چرا اتفاقا یه بار مارتین بهم _

 برعکس دفعه قبل لورنس خنده موذیانه ای کرد و گفت:

 پس تو هم آدم ساده و احمقی هستی که دوباره به اینجا اومدی! _

 احمق توئی که فکر کردی هر کاری بخوای انجام می دم. _

 نخوام نمی تونی از اینجا بری. ولی تو تا زمانی که من _

آرمیتا روی زمین نشست، زانویش را بغل کرد و سرش را روی آن گذاشت. جای زخمش به سوزش افتاده بود، 

 احساس درماندگی می کرد. لورنس حق داشت، آدم احمقی بود که دوباره به او اطمینان کرده بود.

 مارتین با دستمالی به طرفش آمد:

 از پیشونیت داره خون می یاد.بیا آرمیتا،  _

 آرمیتا دستمال را از دستش گرفت و روی جای زخمش فشرد و در حالی که می گریست گفت:

 چرا مارتین، چرا...؟ هیچ وقت نمی بخشمت، تو از سادگی من سوء استفاده کردی... _

 یش بلند شد و گفت:مارتین در حالی که از نگاه کردن به چهره معصوم دختر جوان طفره می رفت از جا

متأسفم، قسم می خورم من هیچ اطالعی از حرفهایی که لورنس بهت زد، نداشتم. اون گفت که فقط می خواد تو رو  _

 دوباره ببینه، همین جا!

یک ساعتی می شد که سکوت همه جا را گرفته بود. آرمیتا سر از روی زانویش برداشت و متوجه شد هیچ کس جز 

دنیای خودش غوطه ور بود در سالن نیست. از جایش برخاست و بدون آن که لورنس متوجه شود او ولورنس که در 

از در ورودی خارج شد، اما هنوز چند قدمی پیش نرفته بود که دستی لباسش را گرفت و او را به داخل سالن پرت 

بود، بلند شد و به طرف مهاجم  کرد. آرمیتا جیغی کشید و محکم به زمین خورد اما دوباره با سرعتی که از او بعید
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برگشت و با دست، محکم او را از پله ها به پائین پرت کرد. مرد نعره ای کشید و روی سنگ فرش حیاط ولو شد. 

آرمیتا به سرعت به پائین پله ها دوید و قبل از آن که مرد از جایش بلند شود اسلحه را که به گوشه ای افتاده بود 

 آن دو به طرف حیاط آمد. مرد خشمگین گفت: برداشت. لورنس با فریاد

 دختره بی چشم و رو، می کشمت! _

 مرد به طرف آرمیتا هجوم برد که با فریاد لورنس در جایش میخکوب شد.

 اگه یه مو از سرش کم بشه خودم دارت می زنم. _

 می کرد: آرمیتا مدام اسلحه را به طرف هر کدام نشانه می گرفت و دستپاچه و پشت هم تکرار

 اگه نزدیکم بیاید می زنم. _

 لورنس آهسته نزدیک تر رفت و گفت:

 صبر کن آرمیتا، اون اسلحه رو بذار زمین، یه وقت به خودت صدمه می زنی، خواهش می کنم... _

 برو لورنس، برو به خدا می زنم... من ... _

 رمیتا بلند شد:لورنس بی توجه به تهدید آرمیتا، همچنان پیش می رفت. فریاد آ

 لورنس می زنم، به خدا می زنم، می گم به من نزدیک نشو. _

صدای شلیک اسلحه ای فضای حیاط را پر کرد؛ لحظه ای تمام نگاه ها به طرف صدا گره خورد. مارتین سرجایش 

 میخکوب شده و مرد دیگری اسلحه به دست، در فاصله کمی با او حیران ایستاده بود.

ا روی شکمش گذاشت؛ خون تازه از میان انگشتانش خارج شد و قطره های آن روی زمین ریخت. آرمیتا دستش ر

قبل از این که فرصت بیشتری برای نگاه کردن به خون ها پیدا کند بیهوش روی زمین افتاد. لورنس مانند دیوانه ها 

 فریاد می کشید و آیرین را صدا می زد. مرد تازه وارد با ترس گفت:

 خواست به شما شلیک کنه، دست خودم نبود، من فقط نمی خواستم شما صدمه ببینید. اون می _

لورنس دیوانه وار اسلحه را از کنار آرمیتا برداشت و به طرف مرد نشانه رفت، اما در یک لحظه پشیمان شد و کنار 

م می آورد. سپس اسلحه رو آرمیتا نشست. طوری ضجه می زد و آیرین را صدا می کرد که دل هر ببینده ای را به رح

روی شقیقه اش گذاشت و قبل از این که مارتین بتواند جلویش را بگیرد گلوله ای در مغز خودش شلیک کرد. 

مارتین با قدم های لرزان پیش رفت، انگشتش را روی گردن لورنش گذاشت و سرش را با وحشت تکان داد. بعد 

 را درآورد و به سرعت مشغول شماره گیری شد.نبض آرمیتا را گرفت؛ خیلی ضعیف می زد تلفنش 
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آقای راکفلر در تمام طول راه نفهمید چطور خود را به بیمارستان رساند. سرعتش سرسام آور بود حتی اجازه نداد 

 راننده او برساند.

د. تحمل وزنش روی دو پا باز هم آسانسور اشغال بود، تحمل انتظار را نداشت. به زحمت خود را از پله ها باال کشی

سخت شده و سرش در گردش و دوران بود. نفهمید چطور به طبقه ششم رسید. حال بدی داشت. گیج و هراسان 

 وارد بخش شد.

 همراه بیمار راکفلر؟ _

 آقای راکفلر سرش را تکان داد:
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 لطفا همراه من بیایید. باید برگه عمل رو امضا کنید. _

 ستار و برانکادی که لورنس را حمل می کرد از کنارش گذشتند.مارتین به همراه دو پر

 لورنس؟ باورم نمی شه! _

 صدای پرستار او را به خود آورد:

 آقای راکفلر... _

بعد از امضاء، آقای راکفلر متوجه برانکاد دختر نازنینش شد؛ صورتی زرد و لبهایی سفید و خشک شده. زیر 

ردی از خون خشک شده، روی پیشانی و صورتش به چشم می خورد. آقای  چشمهایش را هالۀ کبودی گرفته و

 راکفلر با دستش صورت او را نوازش و در حالی که می گریست زیر گوشش زمزمه کرد:

 به خاطر من آرمیتا، به حرمت زحمتایی که برات کشیدم زنده بمون. _

که ناگاه دستی روی شانه اش احساس کرد، سرش را باال بعد ناتوان روز زمین زانو زد و مانند بچه ها گریه را سرداد 

آورد؛ آقای فرزام با لبخندی مهربان و دلداری دهنده به او نگاه می کرد. به زحمت از جایش بلند شد و سرش را 

 روی شانه او گذاشت و گریست. آقای فرزام با همان وقار و مردانگی همیشگی گفت:

 عا کنیم.بسه دیگه مرد بزرگ، باید براش د _

 چطور فهمیدی؟ _

 رفتم شرکت، راننده بهم گفت. _

 آقای راکفلر لبخندی تشکر آمیز زد و گفت:

 چه کار خوبی کردی اومدی. _

 یک ساعت و نیم انتظار کشنده برای آقای راکفلر به پایان رسید و باالخره دکتر از اتاق عمل خارج شد.

 دخترم ... _

 را حفظ کند اما به نظر زحمتش بی فایده بود. تأسف از چهره اش بیداد می کرد:دکتر سعی کرد خونسردی خود 

 ما سعی خودمون رو کردیم اما نبضش خیلی ضعیفه. _

برانکارد از در دیگری خارج شد؛ دخترک که آرام به خواب رفته بود میان تخت سفیدی نمایان شد و دل پدر را به 

 هم فشرد. دکتر ادامه داد:

 شما بودم دعا می کردم و از خدا می خواستم برش گردونه. اگه جای _

آقای راکفلر به همراه تخت به راه افتاد. کیسه خون و سرم قطره قطره از شلنگ باریکی سر می خوردند و از طریق 

رگ، به داخل بدنش سرازیر می شدند. پرستاری با ریختن موادی داخل سرم، رنگ آن را تغییر داد و رو به آقای 

 اکفلر گفت:ر

 خیلی زود، باشه؟ _

 "من می رم اگه کاری مونده انجام بدم "آقای راکفلر با تکان دادن سرش حرف او را تائید کرد. آقای فرزام با گفتن، 

 به دنبال پرستار از اتاق خارج شد. پدر صورتش را نزدیک صورت دخترش برد و آن را نوازش کرد و بوسید.

**** 
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تگی چشم از هم گشود و با نگاهی به ساعتش فهمید مدت طوالنی روی دست آرمیتا در خواب آقای راکفلر با خس

بوده، دوباره سرش را روی دست دخترش گذاشت و چشم هایش را بست. صدای دو پرستار جوان در عالم خواب و 

 بیداری به گوشش خورد:

 اینم از زیبای خفته ما! _

 و صدای دیگر:

 زه. دکترش می گفت هیچ امیدی بهش نیست، این پدرشه؟دلم خیلی براش می سو _

 این بار صدای اول آهسته تر گفت:

 نمی دونی چقدر نگران بود. _

 پرستار دیگر گفت:

 بهتره بیدارش کنم، سرم داره تموم می شه. _

خت، آهسته سپس آهسته آقای راکفلر را صدا زد، پدر سرش را بلند کرد و چشمهای خیس از اشکش را به آنها دو

 زمزمه کرد:

 یعنی دخترم دیگه چشماش رو باز نمی کنه؟ _

هر دو پرستار شرمگین سر به زیر انداختند. پدر به سختی از جایش برخاست، صورت دخترش را بوسید و بدون 

 هیچ سر و صدایی تلوتلو خوران از اتاق خارج شد.

چشم می خورد نور امید را به دل آقای راکفلر تاباند.  نمای بزرگ و زیبای کلیسا و صلیب زیبایی که باالی آن به

آهسته وارد کلیسا شد، پدر مقدس را دید که در حال خواندن دعا بود. آرام در مقابل قدیسه و پسرش زانو زد و در 

 حالی که اشک می ریخت چیزهایی زیر لب زمزمه کرد.

 پدر مقدس به کنارش آمد و با مهربانی گفت:

 مده پسرم؟مشکلی پیش او _

 آقای راکفلر با صدایی محزون گفت:

لعنت به این روزگار! آخه چرا فقط اون، چرا دختر من، چرا باید این طوری بشه ...؟ اگه اون نباشه... خدای من،  _

 حتی فکرشم تنم رو می لرزونه.

 پدر مقدس با همان صدای پرآرامش خود گفت:

 ین تنها کاریه که از دست ما بر می یاد.من دعا می کنم، تو هم باید دعا کنی، ا _

 آقای راکفلر صمیمانه تشکر کرد و چشمهایش را بست و مشغول دعا شد.

 دلم شور می زنه باید برگردم پیشش. _

 پدر با لبخندی به او خیره شد:

 برو فرزندم، امیدوارم خدا فرزندت رو بهت برگردونه. _

ر دل شوره اش بی مورد نبود؛ دور تخت آرمیتا پر از پرستار سفید پوش خود را به پشت اتاق دخترش رساند، انگا

 بود. قلبش از شدت هیجان بشدت می زد.صدای فریاد کسی بلند شد:

 می گم بزن یه بار دیگه! _

 صورت پرستار جوان خیس بود پریشان و عصبی گفت:
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 فایده ای نداره آقای دکتر، مگه نمی بینید؟ _

وک را گرفت برای آخرین با ناامیدانه فشرد. چهره ی همگی در لحظه ای رنگ شادی دکتر خودش دستگاه ش

 گرفت.

 برگشت آقای دکتر، برگشت! _

صدای پرستار با هیجان این جمله ها را ادا می کرد ولی خط های نمایشگر روی صفحه مونیتور بی خیال از نگاههای 

 نگران هنوز باعث نگرانی بود.

ه روی زمین زانو زد و با صدای بلند گریست. افراد داخل اتاق تازه متوجه حضورش شدند. آقای آقای راکفلر عاجزان

 فرزام به طرفش رفت و با زحمت او را از جایش بلند و به بیرون از اتاق هدایت کرد. آقای راکفلر با التماس گفت:

 خواهش می کنم بذار ببینم سر دخترم چه بالیی اومده. _

 حالی که سعی می کرد به اوضاع آشفته ی پیش آمده مسلط باشد گفت:آقای فرزام در 

چیزی نشده رابرت جان، خدا رو شکر بر طرف شد. تو االن حالت خوب نیست، وضعیت قلب خودت رو هم در  _

 نظر بگیر.

 آقای راکفلر خودش را روی صندلی رها کرد و سرش را میان دو دستش گرفت و گفت:

 شمام از دست می ره من چطور آروم باشم؟ اگه تو بودی می تونستی؟دخترم داره جلوی چ _

 سرش را رو به آسمان گرفت و زیر لب دعا کرد.

آقای فرزام به راحتی در میان کلماتش می شنید که از خدا می خواست باقی مانده عمرش را به تنها دلخوشی 

 زندگیش ببخشد.
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 توجه خود کرد:صدای مردانه ای آن دو مرد را م

 معذرت می خوام. _

آقای راکفلر سرش را بلند کرد و چشم به او دوخت؛ مردی با موهای روشن و چشمهای آبی، دستش را به طرف آنها 

 دراز کرد:

 آقای راکفلر؟! _

 البته خودم هستم. _

 من مارتین هستم. یکی از دوستان نزدیک لورنس. _

 خاست. در نگاهش خشم ونفرت موج می زد. با عصبانیت گفت:آقای راکفلر به سختی از جایش بر

 لطفا از اینجا برین! به اندازه کافی دردسر دارم، اسم اون لعنتی رو هم نمی خوام بشنوم. _

 مارتین لبخند تلخی زد و گفت:

 اون مرده. _

 اگه نمرده بود خودم می کشتمش. مطمئن باشید. _

 صحبت کنم؟ می تونم دقایقی تناها باهاتون _

 آقای فرزام به سرعت گفت:
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 من همین اطرافم رابرت، برمی گردم. _

 به خاطر آرمیتا متأسفم. _

 اگه اومده بودی اینو بگی حاال دیگه می تونی بری. _

 آقای راکفلر خواهش می کنم به حرفهام گوش کنید. _

 دان شما رو به اینجا کشونده، این طور نیست؟فکر می کنید چیز دیگه ای هم مونده که بگین؟ شاید هم عذاب وج _

 من ادعا نمی کنم که بی گناهم. بابت این شرایط پیش اومده خیلی متأسفم. _

 آقای راکفلر پوزخندی زد و گفت:

 پس اومدین اعتراف کنین؟ _

 مارتین آه سردی کشید و پاسخ داد:

 این طور نیست، من فقط نگران حال آرمیتا بودم. _

 حالش اصال خوب نیست.اون  _

 بله می دونم. _

 آقای راکفلر نگاه پرسشگرش را به او دوخت.

 از پزشک معالجش پرسیدم. _

 پس حرف دیگه ای باقی نمونده. _

 می تونم بنشینم؟ _

 بله صندلی زیاده. _

 فکر می کردم با دیدنم بخواین چیزایی از من بپرسین. _

 ن دوباره ادامه داد:آقای راکفلر پاسخی نداد و مارتی

 در مورد اون اتفاق ... _

 مهم نیست، نمی خوام چیزی در موردش بدونم. من فقط می خوام دخترم زنده بمونه. هر طور که شده، فقط همین! _

 متأسفم. _

 آقای راکفلر با کشیدن آهی گفت:

 ممنونم. _

 امیدوارم هر چه زودتر سالمتی شو بدست بیاره. _

 وارم ولی ...منم امید _

 صدایش با بغضی که شکست قطع شد، در حالی که آهسته می گریست ادامه داد:

 آرمیتا هنوز خیلی جوونه. _

 مارتین از جایش برخاست و با فشردن دست آقای راکفلر گفت:

 من برای آرمیتا دعا می کنم، توی این چند برخورد کوتاه متوجه شدم اون انسان الیق و بی نظیریه. _

 متشکرم. _

 شما مرد بزرگی هستید جناب رابرت، هیچ وقت فراموشتون نمی کنم، خدانگهدار. _

 آقای راکفلر نا توان در جایش نشست و پاسخ داد:
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 خدانگهدار. _

 آقای فرزام به همراه پزشک معالج ارمیتا، به طرفش آمدند. آقای راکفلر با دیدن آنها دوباره از جایش برخاست.

 ستید شکایت کنید.می تون _

 آقای راکفلر در پاسخ حرف دکتر گفت:

 این طوری حال دخترم بهتر میشه؟ _

 دکتر سکوت کرد و آقای راکفلر ادامه داد:

 حال دخترم چطوره؟ _

 دکتر لبخندی رضایت بخش زد و گفت:

 از اون شرایط بحرانی خارج شده. _

 اینو جدی می گین؟! _

 راکفلر زد و در حالی که از آنها جدا می شد نجوا کرد:دکتر دستی به شانه آقای 

 براش دعا کنید. _

یک هفته از آن وضع اسفبار می گذشت؛ آرمیتا همچنان در بیهوشی به سر می برد و در این میان، حال آقای راکفلر 

ام این را تم بدتر از بیمار بود. چشمهایش از بی خوابی بی فروغ شده و وضع جسمانیش چندان تعریفی نداشت.

 کسانی که برای مالقات آرمیتا می امدند فهمیده بودند.

باز هم چشمهای پدر به سبدهای گل خشکیده ای که اطراف آرمیتا را پر کرده بود افتاد. تقریبا زمان به یک ماه می 

د راکفلر هماننرسید که باالخره او به هوش آمد. رفته رفته سالمت جسمانیش را بدست می آورد و این برای آقای 

معجزه ای بود که انتظارش را می کشید. هر روز مالقات کنندگان با خوشحالی به دیدن دخترک می آمدند و 

دوستانش با شوخی و خنده سعی در بهبود روحیه از دست رفته او داشتند. روزهای آرمیتا در بیمارستان به یک ماه 

در این مدت تنها کسی که به دیدنش نیامد شهیاد بود، اما در کامل رسید که دکتر دستور مرخص شدن را صادر کرد. 

میان حرفهای گذرای آقا و خانم فرزام متوجه شد که شهیاد برای انجام کاری ایران را به مقصد انگلیس ترک کرده 

 است. هر بار که به یاد شهیاد می افتاد بی اختیار دلش برای او تنگ می شد.

**** 

انداخت؛ نیمه شب بود، میهمانی تمام شده و سکوت، خانه را فرا گرفته بود. چشمهایش را آرمیتا نگاهی به ساعت 

 بست تا خواب او را از دغدغه هایش جدا کند... صدای آهسته ضربه های در، او را به خود آورد.

 آرام گفت:

 بفرمائید! _

یک سال شکسته تر شده بود به طرفش آمد،  در باز شد و در تاریک و روشن اتاق، مردی که در این یک ماه به اندازه

 به نرمی لبه تخت دخترش نشست و گفت:

 مزاحمت که نیستم؟ _

 آرمیتا به احترام پدر برخاست:

 این چه حرفیه پدر جون! _
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و سرش را به زیر انداخت. پدر نگاه مهربانش را به او دوخت. آرمیتا بی اختیار به آغوش پدر رفت احساس کرد 

این آغوش پر مهر دور بوده. آنقدر در آن حالت ماند تا پلکهایش سنگین شد. پدر از جا برخاست و او را سالها از 

 روی تخت خواباند، بوسه ای از سرش گرفت و گفت:

 خوب بخوابی عزیزم. _

 آرمیتا آهسته گفت:

 پدر جون! _

 جانم! _

 آرمیتا سعی کرد بر خود مسلط باشد.

؟ چرا دعوام نمی کنید، چرا سرم داد نمی زنید، چرا حد اقل یه سیلی تو گوشم نزدید، حتی چرا هیچی بهم نمی گین _

 ارزش اینم نداشتم؟

پدر یک دفعه به طرف او برگشت و باز نگاه زیبایش را که دختر، عاشقانه آن را ستایش می کرد به او دوخت. آرمیتا 

 نگاه از پدر دزدید و زمزمه کرد:

 ، خیلی هم دوست دارم.دوست دارم پدر جون _

آقای راکفلر آه عمیقی کشید و قصد رفتن کرد. در حال خارج شدن از در، لحظه ای ایستاد و با مکثی نه چندان 

 طوالنی گفت:

 تو زنده ای آرمیتا، داری نفس می کشی، کنار منی و همین برای من کافیه! _

رسیده بود گذاشت و قبل از این که دختر جوان متوجه ناگاه دستش را روی قلبش که این روزها دردش به اوج خود 

 حال او شود به سرعت از اتاق خارج شد.

روزها از پی هم سپری می شدند، در حالی که آقای راکفلر همچنان با بیماری اش در جدال بود، آرمیتا رفته رفته 

نده اش آماده می کرد. غیبتهایش سالمت جسمانی اش را باز می یافت و خود را برای پیشروی در درس های عقب ما

 با کمک دکتر محتشم، از طرف دانشگاه، موجه اعالم شد و تا حدودی از نگرانی اش کاست.

**** 

 4 -7فصل 
 

آرمیتا نگاهی به ساعتش انداخت از پنج گذشته بود. پله ها را دو تا یکی می پیمود تا به موقع به منزل عسل برسد. 

ن خارج نشده بود که ماشین پدر با ترمز وحشتناکی در حیاط از حرکت ایستاد و به دنبال هنوز از در ورودی ساختما

آن اتومبیل دکتر نیکو که از طرف دکتر سرافراز قبل از رفتنش به خانواده راکلفر معرفی شده بود نمایان شد. راننده 

ین جای گرفته بود آقای راکلفر را از ماشبه سرعت از ماشین پیاده شد و به همراه دکتر نیکو و پرستاری که کنار پدر 

بیرون آوردند. آرمیتا با دیدن اوضاع پدر احساس کرد خون در رگهایش منجمد شد، دستهایش بی حال به دو طرف 

افتاد و کتابهایش روی زمین ریخت. پدر به سختی نفس می کشید و رنگ چهره اش به شدت پریده بود. آرمیتا مسخ 

گم بود که نفهمید چطور به همراه آنها خود را به طبقه باال رساند. دکتر برگه ای به راننده شده، آنقدر گیج و سردر

داد و خواست هر چه سریع تر آن داروها را تهیه کند و خودش در حالی که سعی می کرد عصبانیتش را پنهان سازد، 

 تماشا می کرد.مشغول صحبت با آقای راکلفر شد. آرمیتا مانند عروسکی بی جان فقط آنها را 
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چرا لجبازی می کنی؟ تو االن باید تو کلینیک باشی، نه اینجا. مسلما اگه می فهمیدی حالت چقدر خرابه حتما قبول _

 می کردی.

 آرمیتا از شدت ناراحتی زانویش خم شد و روی زمین افتاد.

 یا عیسی مسیح! کمکش کن._

 دکتر خیره شد و گفت:پدر رویش را به طرف او گرفت، سپس با درماندگی به 

 فقط بذار حرفامو به دخترم بزنم، بعد هر جا که می خوای منو ببر._

 دکتر از جایش بلند شد و پشت به آقای راکلفر ایستاد و با ناراحتی گفت:

 زود تمومش کن._

کنارش  م بلندصدایش آشکارا می لرزید. بعد از رفتن دکتر، دستهایش را به سوی آرمیتا گرفت، آرمیتا با چند قد

 زانو زد و دستهایش را محکم فشرد آقای راکلفر لبخندی زد:

 بهم یه قولی می دی؟_

 آرمیتا در میان گریه گفت:

 آره پدر جون، هر قولی که بخواین بهتون می دم به شرطی که شما خیلی زود خوب بشین، خیلی زود..._

 آقای راکلفر به سختی نفس عمیقی کشید و گفت:

ل بده هر اتفاقی که برای من افتاد قضیه عملت رو جدی بگیری، دیگه بهت اصرار نمی کنم کجا بری ولی باید بهم قو_

 عمل بشی، باید خوب بشی آرمیتا، باید!

 خواهش می کنم پدر جون! خواهش می کنم ادامه ندین._

 باشی.اینقدر بی تابی نکن آرمیتا، هر اتفاقی که برای من بیفته باید صبور و شکیبا _

آرمیتا دیگر نتوانست بی صدا گریه کند و صدای های های گریه اش بلند بود. پدر دستهای دخترش را فشرد و 

 گفت:

 دلم برای آیرین خیلی تنگ شده...._

آرمیتا در میان هق هق گریه، دستهای خود را دور گردن پدر حلقه کرد و صورت خیس اش را به صورت پدر 

 رد و گفت:چسپاند. حرفش را قطع ک

 پدر، پس من چی؟ من خیلی تنهام، تورو خدا پدر، منو تنها نذار، پدر..._

آرمیتا لحظه ای به صورت پدر نگاه کرد، جیغی کشید و شانه های اورا محکم تکان داد و از دکتر کمک طلبید. لحظه 

خل اتاق آمد و بعد از معاینه، ها به نظرش کشدار و سخت می گذشت، گویا همه چیز را در خواب می دید. دکتر به دا

 چشمهای نیمه بازش را بست و مالفه سفید را روی سرش کشید و با لحنی محزون گفت:

 متاسفم! اون مرد بزرگی بود، در تمام عمرم شخصی به بزرگواری ایشون ندیدم._

ق از سرش گذشت و دختر جوان ناباورانه به عقب قدم برداشت و دستش را روی دهانش فشرد. درد عجیبی مثل بر

 به زمین افتاد.

احساس می کرد در میان زمین و هوا معلق است تصویرهایی مثل سایه در نظرش می آمد و می رفت، گذشت زمان را 

 از دست داده بود، صداهایی که می شنید گاهی آشنا و گاهی نا آشنا بود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ساز عاشقی لحظه 

8 0  

 

ه به شدت تکان می خورد او را مثل سنگی به احساس می کرد کسی با وحشت او را صدا می زند. شانه های نحیفش ک

زمان حال پرتاب کرد. چشمهایش را لحظه ای گشود؛ تصویر آشنایی جلوی چشمانش جان گرفت، در ذهنش به 

 دنبال نام او می گشت، به سختی توانست به یاد آورد که خاله اش آنیس است. صدای بلند او، گوشش را آزرد:

 با خودت اینطوری می کنی؟ آرمیتا.... آرمیتا.... گریه کن دختر، گریه کن. چرا_

دستی او را کنار کشید، پدر بزرگ بود که آنیس در آغوشش از حال رفته بود. دستی روی صورتش کشیده شد، مادر 

بزرگش با گریه او را نوازش می کرد. چرا اینقدر همه چیز در نظرش گنگ و نا پیدا بود، پس پدرش کجا بود؟ نگاه 

رش را به تمام اتاق انداخت چرا نمی توانست پدرش را ببیند؟ احساس تهوع کرد، به سرعت از جایش بلند جستجو گ

شد و دستش را جلوی دهانش گرفت؛ سوزش عجیبی پشت دستش احساس کرد سوزن باریک سرم از آن درآمده 

 بود و خون از ان بیرون می ریخت. نفهمید چه شد که دوباره بیهوش روی تخت افتاد.

آرام و بی حال چشمهایش را گشود، نگاهش به عسل افتاد که با چشمهای پف کرده، او را می نگریست. لبخندی زد و 

 گفت:

 مثل اینکه حالت بهتر شده._

 آرمیتا لبهای خشکش را از هم گشود و پرسید:

 ساعت چنده؟!_

 نزدیک چهار صبح، چطور مگه؟_

دونم چرا اینقدر محکم شونه هامو تکون داد، اونقدر واقعی به نظرم  خواب بدی دیدم، خاله آنیس هم بود. نمی_

 رسید که هنوز دردشو احساس می کنم.

 عسل چشمهای گریانش را پنهان کرد. لحظه ای گذشت که آرمیتا فهمید خواب نبوده. عسل با لحنی آرام گفت:

 ما تو رو برای یه لحظه از دست دادیم، خاله ات شوکه شده بود..._

 رمیتا دیگر هیچ نفهمید. تنها تکان لبهای عسل را می دید. چیزی مثل جرقه از ذهنش گذشت.آ

 پدرم! عسل، پدرم کجاست؟ حتما بدون من...._

 عسل حرفش را قطع و در حالی که او را به آرامش دعوت می کرد گفت:

 نه عزیزم، نه هنوز..._

 سپس حرفش را ناتمام گذاشت و ادامه داد:

 منتظر بودیم تو حالت بهتر بشه. ما همه_

صدای ضربه ای به در، به گوش رسید و لحظه ای بعد آقای راکلفر بزرگ به همراه همسرش وارد شد. عسل عذر 

 خواهی کرد و با بوسیدن گونه آرمیتا، از اتاق خارج شد.

نجره رفت و در حالی که مادر بزرگ با چهره ای مغموم کنارش نشست و لبخندی نثارش کرد. ولی پدربزرگ کنار پ

 به بیرون می نگریست گفت:

 مثل اینکه حالت بهتر شده! فردا مراسم خاکسپاری پدرت و روبنه، تا االن هم خیلی دیر شده!_

آرمیتا لحظه ای به مادربزرگ و سپس به پدربزرگ که حاال به طرف او برگشته بود خیره ماند. شاید اسم روبن را 

 ا ادامه حرف پدربزرگ متوجه شد اشتباهی در کار نیست.اشتباه شنیده بود ولی ب

 تو می دونستی که اون دو ماه، به خاطر فشار روحی شدید، بستری بود؟_
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 آرمیتا به عالمت منفی سر تکان داد. لحن پدربزرگش غضب آلود به نظر می رسید:

 به خاطر جواب منفی ای که از تو شنید!_

 شد:صدای اعتراض خانم راکلفر بلند 

 بسه دیگه پاتریک، انگار متوجه نیستی این دختر حالش خوب نیست._

 پدربزرگ با ناراحتی از اتاق خارج شد. مادربزرک برای دلداری نوه اش گفت:

 خودتو ناراحت نکن عزیزم، اونم تو موقعیت بدی قرار گرفته._

د. چرا این سردرد لعنتی دست از سرش آرمیتا می خواست فریاد بزند. حتی اشکی نداشتت که در سوگ پدرش بریز

 برنمی داشت؟ چشمهایش را به هم فشرد و سعی کرد بخوابد، چقدر دلش برای آغوش پدر تنگ بود.

 با صدای خاله آنیس چشم از هم گشود. آرمیتا با دیدن او، لبخند محوی روی لب نشاند و محکم در آغوشش فشرد.

 بریم کلیسا. ببین این لباس مناسبه؟ آرمیتا جان، باید برای مراسم خاکسپاری_

 آرمیتا از جایش برخاست.

 می خوای کمکت کنم؟_

 آرمیتا بی رمق گفت:

 نه متشکرم._

آنیس از اتاق خارج شد و آرمیتا را تنها گذاشت. ضعف دردناکی بر وجودش چنگ می زد. احساس گرسنگی شدیدی 

لباسش، آنیس به همراه مستخدمی با سینی غذا داخل شد و می کرد، اما میلی به غذا نداشت. بعد از عوض کردن 

 گفت:

 بهتره اول یه چیزی بخوری._

 میل ندارم._

ولی با اصرار زیاد آنیس چند لقمه ای را به زحمت فرو داد. از اتاق که خارج شد لحظه ای نگاه ها به سوی او برگشت. 

وش کشیدند و اظهار تاسف کردند. آرمیتا محکمتر از آقا و خانم آیرنز به طرفش آمدند و او را به گرمی در آغ

همیشه آنها را به خود فشرد. همیشه این زن صبور و آرام را دوست داشت. به نظرش مهربانترین زنی بود که در دنیا 

 وجود داشت.

 دقایقی طول کشید تا آقای راکلفر بزرگ دستور رفتن داد.

 آرمیتا از سکوت استفاده کرد و پرسید:

 را روبن اینجا به خاک سپرده می شه؟چ _

 پدر بزرگ که لحنش همانند شب گذشته بود پاسخ داد:

خواست خودش بود. می گفت این طوری حد اقل بعد از مرگش هر وقت سر خاک پدر و مادرت می ری به اونم  _

 سر می زنی.

 آرمیتا عصبی رویش را به طرف پنجره برگرداند و به بیرون خیره شد.

 همیشه روبن رو دوست داشتم. مثل برادری که هرگز نداشتم.من  _

 اونم خیلی دوستت داشت. اونقدر که کارش به تیمارستان کشیده شد! این برات قابل درکه؟ _

 آرمیتا معترض گفت:
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 خواهش می کنم این طوری با من حرف نزنید پدربزرگ. _

 چطوری خانم جوان؟ _

 آرمیتا دوباره معترض گفت:

 ر بزرگ!پد _

 آقای راکفلر سرش را باتأسف تکان داد و گفت:

 واقعا نمی دونم چی باید بگم. _

اما پدربزرگ شما می دونید این ازدواج مضحک چیزی جز تمسخر اطرافیان رو به همراه نداشت. روبن مثل برادر  _

 من بود.

 ال مضحک و خنده دار نیست.اما اینجا امریکا نیست خانم راکفلر، ایرانه و این مسئله اینجا اص _

 آرمیتا آهسته گفت:

 روبن هیچ وقت نمی تونست اینجا زندگی کنه، حتی به خاطر من! _

 اما اون چهار سال به خاطر تو این کار رو کرد. _

 اون داشت اینجا درسشو می خوند. _

 پدر بزرگ با لحن آرامی گفت:

 دنیا می تونست درس بخونه اما به خاطر تو به ایران اومد.بی انصافی نکن دختر، اون هر جای دیگه ای تو  _

 اما من همیشه مخالف بودم و هیچ قولی بهش نداده بودم. _

 پدر بزرگ خیره نگاهش کرد و با صدایی آرام گفت:

 با این شرایط پیش اومده بهتره با ما برگردی. _

 خدای من! آخه برای چی؟ _

 رای لحظه ای به آرمیتا خیره شد و گفت:پدربزرگ چشمهایش را تنگ کرد و ب

 منظورت از این حرف چیه؟ _

 من ... من هیچ جا نمی یام. _

 آقای راکفلر متعجب گفت:

 آخه برای چی؟ دلیل خاصی برای موندت وجود داره؟ _

 آرمیتا به سرعت گفت:

 نه، نه اصال. _

 پس بهتره ما رو همراهی کنی. _

 گفت:آرمیتا با قاطعیت دوباره 

 اما من حرفم جدی بود.نمی خوام بیام. _

 آقای راکفلر کنجکاوانه پرسید:

 نمی فهمم، چی اینجاست که انقدر تو رو پابند خودش کرده؟ _

 آرمیتا قطره اشکی که از گونه اش سرخورد و به پایین افتاد را با پشت دست پاک کرد و گفت:

 پدر بزرگ خواهش می کنم مجبورم نکنید.... _
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 آقای راکفلر دلجویانه گفت:

 من دوست ندارم مجبورت کنم، اما از من نخواه که تنها رهات کنم و برم. _

 اما من اینجا تنها نیستم. _

 من که کسی رو نمی بینم! اگه منظورت اینایی هستن که برای تسلیت اومدن اونا خیلی زود فراموشت می کنن. _

 اما پدر بزرگ! _

 باره این موضوع صحبت کنیم.بهتره بعدا در _

 خانم راکفلر دست آرمیتا را فشرد و به آهستگی گفت:

 پدربزرگ خیلی دوستت داره. خودتم خیلی خوب می دونی. مگه نه عزیزم؟ _

 البته که می دونم. _

 اون فقط می خواد در کنار تو، مرگ رابرت رو فراموش کنه. _

 آرمیتا با افسوس گفت:

 همه دنیای من بود. پس من چی؟ پدر _

 اوه، این طوری حرف نزن آرمیتا. تو در هر وضعیتی باید شکر گزار باشی. _

 آرمیتا سرش را به شانه مادربزرگ تکیه داد و زمزمه کرد:

 من از خدا گله دارم. اون عزیزترین کسم رو ازم گرفت، پدرم رو. _

د جلب کرد. دو تابوت زیبا روی سکو به چشم می خورد. با رسیدن به کلیسا، جمعیت زیادی توجه آرمیتا را به خو

نمی دانست چرا قدم هایش این چنین کند و آهسته شده مثل دو وزنه ی سنگین، چرا نمی توانست راحت حرکت 

کند؟ به زحمت سعی کرد از حرکات غیر طبیعی اش جلوگیری کند. خود را به تابوت پدر رساند، پدر آرام و زیبا به 

 رو رفته بود.خواب ابدی ف

آرمیتا گل هایی که در سبد گل بود را دانه دانه جدا کرد و با حوصله اطراف پدرش گذاشت. صدای آنیس به گوشش 

 خورد:

 بلند شو عزیزم، می خوایم برای آرامش روح پدرت دعا بخونیم. _

بن کنار رفت و آرمیتا بعد از مراسم دعا، دو تابوت به آرامگاه خصوص برده شدند. در یک لحظه در تابوت رو

توانست او را ببیند. دیگر از آن روبن قبلی خبری نبود؛ چهره اش هیچ شباهتی با آخرین باری که او را دیده بود 

نداشت. بیش از اندازه الغر و تکیده شده و زیر چشمهایش کبود بود. از آن هیکل خوش فرم چیزی جز پوست و 

 فش را از او برگرداند و به قبر مادرش دوخت.استخوان باقی نمانده بود. نگاه پر تأس

تابوت ها به داخل قبر گذاشته شدند. آرمیتا نزدیکتر رفت و گلهایی که براش باقی مانده بود را در قبر انداخت، 

سپس مقداری از خاک سرد کنار قبر را روی آن ریخت. سرش را باال آورد و در پس هاله از اشک چهره ی آشنایی 

ت توجه اش را جلب کرد. پلکی زد و دو قطره اشک از روی گونه اش سرخورد. تصویر شفاف شد؛ در میان جمعی

شهیاد کنار پدرش ایستاده بود و سرش را پایین انداخته بود. لحظه ای بعد نگاهش را از قبر برداشت و به او خیره 

ییر حالت داد و خود را از میان شد. آرمیتا نفهمید چه چیزی خاطر مرد جوان را پریشان کرد که در یک لحظه تغ

جمعیت بیرون کشید. آقای فرزام که متوجه غیبت او شد به دنبالش رفت و او را دور از جمعیت در جای خلوتی 

 یافت.
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 1 -8فصل 
 

 شهیاد، پسرم. _

 شهیاد به طرف پدرش برگشت آقای فرزام گفت:

 می شه بپرسم تو یه دفعه چیت شد؟ _

 داخل موهایش برد و گفت: پسر جوان آشفته دستی

 هیچی پدر جون، باور کنید هیچ طوریم نیست. _

ولی من فکر می کنم بدونم چته. تو بعد از سفرت این طوری شدی، چون دایانا رو دیدی، درسته؟ به همین دلیله  _

 که این طور آزرده خاطر شدی.

 شهیاد عصبی نفس عمیقی کشید و زیر لب گفت:

 م.نه، یعنی نمی دون _

بذار یه چیزی رو بهت بگم! شبنم بهم گفته بود که نامزد دایانا رهاش کرده، گفته بود که نباید تو رو به این سفر  _

بفرستم، گفت که تو حالت خراب می شه، اما من فکر کردم تو فراموش کردی، تو روحیه ی عجیبی داری، گاهی وقتا 

ونم دایانا اومده پیشت که اوضاع روحیت بهم ریخته، می شه فکر می کنم هیچ کس نمی تونه تو رو بشناسه، می د

 بدونم اون چی بهت گفت؟

 شهیاد سرش را برگرداند.

 داری گریه می کنی شهیاد، اونم به خاطر دایان؟ _

 شهیاد پوزخند زنان گفت:

م، باورم نمی شه نه، نه پدر، به خاطر دایانا نیست، وجودش برام ارزشی نداره، دارم برای خودم گریه می کن _

موجودی به این پستی هم می تونه وجود داشته باشه، گاهی وقتا به این نتیجه می رسم حرفهایی که درباره ی این 

جنس ظریف و موذی می زنن عین حقیقته! که اونا تو دروغگویی و پستی و دورویی همتا ندارن، اونا حتی به شیطونم 

 درس می دن...

 صحبت را از او گرفت: صدای پر تحکم پدر، ادامه

بسه دیگه شهیاد، تو نباید رفتار یه نفر رو با بقیه مقایسه کنی، هیچ کس مثل کس دیگه نیست، این هیچ وقت یادت  _

 نره.

 شهیاد زیر لب عذر خواهی کرد و گفت:

 من می رم خونه، می خوام تنها باشم. _

 پدر با حرکت سر موافقت کرد و به سوی آرامگاه بازگشت.

**** 

 لحن پدربزرگ جدی و محکم بود:

 تو با ما می یای، چون دلیل خاصی برای موندنت وجود نداره. _

 خانم آیرنز کمی جلو امد و مودبانه گفت:

 ولی آقای راکفلر شما به آرمیتا اجازه حرف زدن نمی دین، بذارید حد اقل نظرشو بگه. _
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 یم اون هستم و باید به حرفم گوش بده.اون نظری نداره که بگه. بعد از پدرش، من ق _

 خانم آیرنز بعد از کمی مکث گفت:

 اما شما یه جوری صحبت می کنید که انگار... _

 با طوالنی شدن مکث خانم آیرنز، آقای راکفلر ادامه داد:

 انگار چی، نتونستین ادامه بدین؟ _

 خانم آیرنز سربه زیر انداخت و گفت:

ده آقای راکفلر، خیلی وقته که عوض شده. از همون روز نحس که اون بیماری سخت، شما رفتارتون عوض ش _

آیرین رو از ما گرفت و رابرت دچار حمله قلبی شد. بچه من که زیر خاک مدفون شده وحاال با مرگ رابرت دوباره 

ه همین یادت باش اون قصه تلخ تداعی شده و تو هیچ وقت نمی تونی گذشته رو فراموش کنی. درست گفتم نه؟ ولی

دختر معصومی که روبروی تو ایستاده دختر رابرته، از گوشت و خون اونه، تو با این رفتارت داری روح رابرت رو 

عذاب می دی، فکر می کنی اگه اون االن زنده بود و اینجا حضور داشت بازم می تونستی با عزیزش این طوری رفتار 

اجازه نمی داد با اون این طوری حرف بزنه، اگه شما االن فرزندتون رو  کنی؟ اون دخترشو می پرستید و به هیچ کس

 از دست دادید ما شونزده ساله که داریم این درد رو تو سینه مون تحمل می کنیم. این رفتار شما اصال منصفانه نیست.

 آقای راکفلر دستی به صورت صافش کشید و گفت:

ست ندارم اینجا بمونه، یعنی دیگه اینجا چیزی نداره که بخواد به خاطرش و این دختر، تنها بازمانده راکفلره! دو _

 بمونه.

 سپس رو به آرمیتا ادامه داد:

 شما دختر خانم، چرا به بقیه نمی گی که مایلی همراه ما بیای؟ _

 سکوت آرمیتا باعث شد که آقای راکفلر دوباره بگوید:

 خب، این سکوت تو نشون دهنده چیه آرمیتا؟! _

آرمیتا نگاه غمگینش را باال گرفت. احساس می کرد مثل عروسکی بازیچه دست دیگران شده است. اشک حلقه زده 

 در چشمش را فرو ریخت و به اتاقش پناه برد.

 آرمیتا، خانواده فرزام به دیدنت اومدن، لباستو عوض کن بیا پایین، می خوان تو رو ببینن. _

همراه آنیس به پایین رفت. آقا و خانم فرزام با دیدنش جلو آمدند و به گرمی  آرمیتا بعد از عوض کردن لباسش

احوالش را پرسیدند. آقای فرزام با تأسف، مرگ رابرت را به او تسلیت گفت. خانم فرزام هم مادرانه او را به آغوش 

افتاد و بعد از آن حامد که گرفت و سرش را به نرمی نوازش کرد. آرمیتا از فراز شانه خانم فرزام، نگاهش به شبنم 

 هانا در کنارش ایستاده بود.

 شبنم دستش را به سوی او دراز کرد، صمیمانه آن را فشرد و گفت:

 سالم عزیزم. خوشحالم که دوباره می بینمت. مرگ پدرت باعث تأسف همه ما شد. امیدوارم غم آخرت باشه. _

 ت:حامد هم مؤدبانه کمی خم شد و با لحنی دوستانه گف

سالم آرمیتا خانم. منم خوشحالم که می بینمت. پدرتون رو چند بار تو سفرهاش به منزل پدرخانومم دیده بودم.  _

 مرد فوق العاده ای بود. همدردی منم بپذیر!
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آرمیتا تشکر کرد و لبخند کمرنگی زد. آقای راکفلر همه را دعوت به نشستن کرد. آرمیتا به طرف هانا رفت و 

د و صورتش را بوسید. هانا هم بوسه ای به گونه اش زد و با او همراه شد. صدای خانم آیرنز محزون و کنارش خم ش

 گرفته بود:

 آرمیتا بعد از این اتفاق خیلی تنها شده. _

 آقای فرزام بعد از صحبت خانم آیرنز، گرم و پدرانه گفت:

 زمان که بخواد می تونه به منزل ما تشریف بیاره.چرا تنها می مونه خانم؟ ما اینجا هستیم. آرمیتا خانم هر  _

 اون تنها نمی مونه، چون قراره با ما بیاد نیویورک. _

 نگاه ها به طرف آقای راکفلر برگشت. صدای خانم فرزام که تعجب در آن موج می زد شنیده شد که گفت:

 آرمیتا قراره ایران رو ترک کنه؟ _

 نگاه پدر بزرگ فرار کند آهسته گفت:آرمیتا در حال که سعی می کرد از 

 من نمی یام. _

 صدای پدر بزرگ رگه های از عصبانیت داشت.

 نمی یای، چرا؟ _

آرمیتا نمی دانست چرا، ولی به صراحت یارای مخالفت با او را نداشت. رفتار پدربزرگ او را همیشه به یاد پدر می 

 سست. آرمیتا نفس اش را بیرون داد و گفت:انداخت. دوباره صدای پدر بزرگ رشتۀ افکارش را گ

 من نمی خوام ایران رو ترک کنم، من اینجا رو دوست دارم. _

 ولی تو به اینجا تعلقی نداری که بخوای بمونی. _

ولی من به جایی تعلق دارم که توش به دنیا اومدم، بزرگ شدم و زندگی کردم، مهم تر از همه پدر و مادرم االن  _

 نجان، چطور می تونم اونا رو تنها بذارم؟هردوشون ای

تو هم مثل پدر و مادرت کله شق و لجبازی! آیرین به خاطر عالقه اش به ایران اینجا موندگار شد و رابرت هم به  _

 خاطر آیرین، این از نظر من تأسف انگیزه!

 آقای آیرنز دخالت کرد و گفت:

ی؟ تو داری می گی به خاطر آیرین، رابرت از شما دور بود. منظورت چیه پاتریک، چرا پشت پرده حرف می زن _

 اون دختر فقط پنج سال با رابرت زندگی کرد.

 اما رابرت دیگه نتونست ایران رو ترک کنه. _

 اگه این طوره پس چرا بعد از مرگ آیرین دست دخترشو نگرفت و برنگشت نیویورک پیش شما؟! _

 بود. آقای راکفلر گفت: نگاه همه گویای حقیقتی انکارنکردنی

اینو دیگه همه خیلی خوب می دونن، بازم به خاطر وجود آیرین در اینجا بود، رابرت دلش می خواست برگرده،  _

اون هیچ عالقه ای به ایران نداشت، یه اتفاق باعث شد ما به ایران بیایم که تالقی شد با جشن تولد آیرین. وقتی 

قبول کرد تنها شرطش برای ازدواج، موندن تو ایران بود، اون حتی تو انتخاب اسم  آیرین پیشنهاد ازدواج رابرت رو

دخترش... حاال بگذریم شما هم وقتی خیالتون از طرف آیرین راحت شد بعد از سه سال برگشتید اسپانیا، می بینید 

 تنها دلیل موندن شما هم اینجا آیرین بود، درست گفتم؟

 گفت: آقای آیرنز از جایش برخاست و
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 این اصال درست نیست. موندن رابرت در ایران به خاطر آیرین یا هر دلیل دیگه ای تقصیر ما نیست. _

 ولی تو از عالقۀ بیش از اندازه ی من به رابرت مطلع بودی. چرا با آیرین صحبت نکردی؟ _

 اون حرف منو قبول نمی کرد، اون عاشق ایران بود. _

 وید که آقای فرزام از جایش برخاست:آقای راکفلر خواست چیزی بگ

 ببخشید، ما دیگه باید بریم، فکر می کنم بیش از اندازه مزاحمتون شدیم. _

 آقای راکفلر شرمنده از جایش برخاست، خانم راکفلر هم سر درگم گفت:

 هش می کنم.خواهش می کنم بنشینید، این آقایون همین االن بحث رو تموم می کنن، پاتریک، آقای آیرنز خوا _

 آقای راکفلر گفت:

 معذرت می خوام، نمی خواستم این طوری بشه، من فقط می خوام آرمیتا رو با خودم ببرم. _

 خانم آیرنز با ناراحتی گفت:

 اما شاید اون نخواد با شما بیاد. _

 برخاست. آقای فرزام با اشاره، از خانواده اش خواست از جا بلند شوند. آرمیتا هم به همراه بقیه

 آقای راکفلر رو به آرمیتا گفت:

 بدون این که بهانه بگیری، یا یه دلیل منطقی واسه موندنت می آری یا همراه ما برمی گردی. _

 آرمیتا از شدت ناراحتی می لرزید. آقای آیرنز اعتراض کرد:

 بس کن پاتریک! تو داری این دختر بیچاره رو عذاب می دی. _

می دم یا شما که با حرفهاتون این دختر رو هوایی کردین که اینجا بمونه؟ من فقط می خوام تنها من دارم عذابش  _

 بازمانده خانواده ام پیش خودم باشه، این خواسته زیادیه؟

 نه، ولی به شرطی که خودشم بخواد. _

 صدای فریاد آرمیتا همه را وادار به سکوت کرد:

 بزرگم می رم، خواهش می کنم بس کنید.تو رو خدا تمومش کنید، من با پدر _

 آنیس پسر کوچکش را که به خواب رفته بود به دست همسرش سپرد و به طرف آرمیتا رفت:

 تو مجبور نیستی... _

 آرمیتا حرفش را قطع کرد و اشک ریزان گفت:

 نه من مجبور نشدم، این چیزیه که خودم می خوام. _

 اه پاتریک درخشید. او بازی را برده بود.با گفتن این حرف، برق عجیبی در نگ

 2 -8فصل 
 

صدای آرام مادربزرگ که او را صدا می زد خبر از رسیدن به مقصد می داد. آرمیتا چشمهای پف آلودش را گشود، 

هنوز خستگی سفر را حس می کرد. وقتی قدم به کریدور متحرک دهانه هواپیما گذاشت به شدت احساس سرگیجه 

بی بر وجودش چنگ می انداخت و حالت تهوع داشت. نزدیک به یک سال از آخرین باری که آرمیتا کرد، حس عجی

پا به خاک نیویورک گذاشته بود می گذشت. حاال که تمام وجودش را در ایران به امانت سپرده بود اینجا دیگر 
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می کرد. در راه منزل آقای  جذابیت گذشته ها را برایش نداشت. شاید اگر توان داشت می گریخت و از همه فرار

 راکفلر، آرمیتا ساکت در ماشین نشسته بود و گهگاه از پنجره به بیرون نگاه می کرد.

وقتی مادر بزرگ اتاقش را به او نشان داد بی هیچ حرفی وارد آن شد و شروع به گریستن کرد، حتی به التماس های 

توجهی نشان نداد. قاب عکس پدر اولین چیزی بود که از  مادربزرگ که از او خواهش می کرد در اتاق را باز کند

 چمدان بیرون آورد، آن را به آغوش گرفت و با چشمهای خیس به خواب رفت.

**** 

 باز هم بحث پر جنجال پدربزرگ و آرمیتا شروع شده بود؛ آرمیتا با گریه گفت:

 ای دارین؟ من اصال علت اصرار شما رو نمی فهمم، آخه برای چی چنین خواسته _

 برای این که همیشه اینجا بمونی. _

 آرمیتا دندانهایش را به هم سائید و گفت:

 به چه قیمتی باید این خواسته شما تأمین بشه، بدبختی من؟ _

 پدر بزرگ پوزخندی زد و گفت:

ی کنند زندگی مپس ما هم بدبخت شدیم، پس پدرت هم تا وقتی اینجا بود بدبخت بود، پس همه کسایی که اینجا  _

 بدبختن!

نه اونا خوشبختن چون کنار خانواده هاشون دارن زندگی می کنند، کنار اون کسایی که دوستشون دارن، چون  _

 متعلق به اینجان.

 یعنی تو ما رو دوست نداری؟ _

فتم، من به من منظورم این نبود. من می خوام برگردم به جایی که پدر و مادرم هستن، به جایی که بهش خو گر _

 اینجا تعلق ندارم.

 پدر بزرگ سرسختانه گفت:

 تو به جایی تعلق داری که اجدادت تعلق داشتن. _

 نگاه آرمیتا حالت التماس آمیزی گرفت، پدر بزرگ سرش را تکان داد، لحظه ای متفکر به نقطه ای خیره شد و گفت:

شروع می کنی و تا پایان درست من کاری باهات ندارم،  باشه، ما یه کار دیگه می کنیم؛ تو درست رو در دانشگاه _

 اما بعد از تموم شدنش، من تصمیم می گیرم، باشه؟

 آرمیتا نگاه پرسشگرانه اش را به پدربزرگ دوخت و گفت:

 یعنی من فقط چهار سال می تونم آزادنه زندگی کنم، نه؟ _

 کایی بتونه مجبور به موندنت کنه.درسته، البته شاید تا اون موقع ازدواج با یه پسر آمری _

 آرمیتا در حالی که سعی می کرد صدایش را که از خشم و ناراحتی می لرزید، کنترل کند گفت:

شما نمی تونید منو مجبور به ازدواج کنید. من اینجا می مونم تا درسم تموم بشه، فقط باید قول بدید تا درسم تموم  _

 دوست ندارم. نشده منو مجبور به کاری نکنید که

 من دلم نمی خواد تو از پیشم بری. نمی خوام تو رو هم مثل پسرم از دست بدم. _

 آرمیتا سربه زیر انداخت و گفت:

 معذرت می خوام، نمی خواستم صدامو بلند کنم، حالم خوب نیست می خوام برم به اتاقم. _



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ساز عاشقی لحظه 

8 9  

 

 و در حالی که از پدربزرگ جدا می شد صدای آهسته اش را شنید:

 متأسفم، منم قصد ناراحت کردنت رو نداشتم اما نمی خوام این دفعه هم به سرنوشت ببازم. _

**** 

شهیاد سرش را میان بالش فشرد و سعی کرد بخوابد اما سردرد نمی گذاشت. با عصبانیت از جایش برخاست و 

وزید و موهایش روی صورتش  فریادش فضای اتاق را پر کرد. به طرف پنجره رفت و آن را گشود، باد خنکی می

پخش شد. در طول این چند روز فکر گذشته ها رهایش نمی کرد. آرمیتا بی صدا و آرام به قلبش وارد شده و حاال به 

همان نرمی از کنارش رفته بود. یاد دایانا دوباره خاطرش را مشوش کرد؛ تصویر گذشته ها مثل فیلمی در برابرش 

سه سال از دوستی او با دایانا می گذشت اما دایانا هیچ وقت جواب واضح و روشنی به جان گرفت. به زمانی که حدود 

درخواست ازدواج او نمی داد. آخرین قراری که باهم گذاشته بودند را، هیچ وقت نتوانست فراموش کند، انگار همین 

 دیروز بود...

 دایانا بی حوصله گفت:

بحث همیشگی رو شروع کنی من یکی اصال حوصله ندارم! بهتره که بس کن شهیاد اگه باز می خوای همون جر و  _

 تمومش کنی.

 شهیاد سرش را تکان داد و گفت:

بازم مثل همیشه! حوصله ندارم، تمومش کن... جر و بحث همیشگی... و ... دایانا من خسته شدم انقدر این جوابهای  _

 تکراری رو شنیدم.

 همیشگی رو ازت شنیدم، می شه یه دفعه بیام بیرون تو شروع نکنی؟ خب منم خسته شدم انقدر این حرفهای _

 اگه انقدر از شروعش بیزاری چرا تمومش نمی کنی که هردومون راحت بشیم؟ _

 به خاطر این که هنوز برای ازدواج خیلی زوده. _

 شهیاد تمسخر آمیز خنده ای کرد و گفت:

 بهانه ی تازه ای بیار! _

 ر گفت:دایانا بی حوصله ت

 اول این که تو هنوز درست تموم نشده، دوم این که منم هنوز درسم تموم نشده... _

 شهیاد حرفش را قطع کرد و پاسخ داد:

 من امسال درسم تموم می شه. _

 خوبه، پس هنوز چند ماه دیگه فرصت دارم. _

 پس تو فقط چند ماه دیگه فرصت می خوای؟ _

 نمی دونم باید فکر کنم. _

 هیاد با عصبانیت گفت:ش

 پس تو این سه سال داشتی چه کار می کردی؟ _

 یعنی من به عنوان یه دختر حق ندارم درباره ی زندگیم و مرد آینده ام کمی فکر کنم؟ _

 قبوله، فقط به من بگو چقدر دیگه باید منتظر بمونم. _

 دایانا چشمهایش را بست:
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 بازم نمی دونم. _

 ای من از این وضعیت راضی نیستن! دایانا، خانواده _

 این مشکل اوناست! به نظر من که شرایط اونقدرها هم بد نیست. _

 من ازت یه جواب واضح و روشن می خوام. _

 اگه بگم نه، خیالت راحت می شه؟ _

 شهیاد کامال به طرفش چرخید و گفت:

 نه؟! _

 بله، گفتم نه! _

 ت و گفت:شهیاد نگاهی گذرا به دایانا انداخ

 بهتره تمومش کنیم، نظرم عوض شد. _

صبر کن! اما من نمی خوام تمومش کنم. حاال که خودت خواستی بذار همین جا تموم بشه! من قصد ازدواج با تو رو  _

 ندارم.

 شهیاد با قدمی بلند خود را به او رساند و بازویش را گرفت و فشرد:

 ت.تو چی داری می گی؟ شاید حالت خوب نیس _

 دایانا چهره اش درهم رفت و گفت:

 دستم درد گرفت. _

 شهیاد بازویش را رها کرد، کمی عقب تر رفت و در سکوت به او خیره شد. سکوت طوالنی را شهیاد شکست:

 صبر کن، کجا داری می ری؟ _

 نیست. فکر نمی کنم موندن دیگه جایز باشه تو هم برو خونه کمی استراحت کن، انگار حال تو خوب _

 اتفاقا حال من خیلی هم خوبه، می خوام باهات حرف بزنم. _

 دایانا نفسش را بیرون داد و گفت:

 خب بگو دارم گوش می کنم. _

 شهیاد پر تحکم گفت:

 می خوام بدونم حرفهات تا چه اندازه جدی بود. _

 دایانا لبخند مضحک زد و گفت:

 هام کامال جدی بود.فکر کردی دارم باهات شوخی می کنم؟ حرف _

 شهیاد فریاد زد:

 پس اینو چرا توی این سه سال نگفتی، چرا منو به خودت وابسته کردی؟ _

 سکوت و بی تفاوتی دایانا، او را عصبی تر کرد. به طرفش رفت و با لحنی تمسخر آمیز گفت:

 پای کس دیگه ای در میونه، نه؟ _

 دایانا حتی نگاهش هم نکرد.

گو دایانا، دارم دیوونه می شم. این سکوت تو چه معنی داره، یعنی درست حدس زدم؟ تو رو خدا حرف یه چیزی ب _

 بزن.
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 بسه دیگه شهیاد، دیوونه ام کردی، من هیچ تعهدی به تو ندادم. _

کی ندادی؟ خنده داره، باورم نمی شه دایانا، اصال باورم نمی شه! فقط به یه سوال من درست جواب بده، منو به  _

 فروختی؟

 دایانا در حالی که به زمین چشم دوخته بود، با حالتی عادی گفت:

 باید زودتر بهت می گفتم. _

 شهیاد فقط سرش را تکان می داد و دیوانه وار می خندید. لحظه ای بعد گفت:

ل ساده به من و دتقصیر منه که به این آسونی به تو دل بستم. من احمق بودم که متوجه حضور رقیب نشدم. لعنت  _

 ام که اسیر تو شد!

 دایانا در سکوت به او می نگریست. شهیاد با تأسف سری تکان داد و پرسید:

 اون می دونه که تو با من بودی؟ _

 دایانا سرش را به عالمت منفی تکان داد. چشمهای شهیاد از شیطنت درخشید و گفت:

 و اگه بفهمه؟ _

 د گشود و گفت:دایانا چشمهایش را تا آخرین ح

 اون قرار نیست بفهمه! _

 چرا؟ _

 چون کسی بهش نمی گه. _

 شهیاد نزدیکتر رفت و گفت:

 من چی؟ _

 می دونم که نمی گی. _

 شهیاد ناگهان بی پروا فریاد کشید:

ن مفکر کردی من احمقم؟ آخه تو در مورد من چی فکر کردی؟ من عروسک کوکی جنابعالی نیستم که یه روز از  _

خوشت بیاد یه روز دیگه دلتو بزنم. تو فکر کردی هر کاری دلت بخواد می تونی بکنی، فقط بهم بگو اگه من باهات 

 چنین کاری می کردم، چه عکس العملی نشون می دادی؟!

دایانا دستش را جلوی صورتش گرفته بود و در برابر هجوم کلمات شهیاد، می گریست. شهیاد خنده بلندی کرد و 

 گفت:

 آره گریه کن، به حماقت من گریه کن، به خوش باوری های من گریه کن... _

 دایانا در میان گریه گفت:

 شهیاد... شهیاد... بس کن، تمومش کن، تو می خوای چه کار کنی؟ _

یا  ،من می خوام چه کار کنم، تو چی دلت می خواد؟ دلت می خواد خودمو از بلند ترین نقطه اینجا پرت کنم پائین _

ترجیح می دی رگ هر دو دستمو بزنم؟ یه کار جالبتر هم بلدم، می خوای همین امشب خودمو با تمام عکسات به 

 آتیش بکشم...

دایانا به سرعت کیفش را برداشت و از پارک خارج شد. شهیاد تا آخرین نقطه دور شدن دایانا به او خیره ماند. سپس 

 ت و با صدای بلند شروع به گریه کرد، با تمام وجود...نا توان خود را روی نیمکت پارک انداخ
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 آسمان هم به آرامی با او هم صدا شد.

 2 -8فصل 
 

صدای آرام مادربزرگ که او را صدا می زد خبر از رسیدن به مقصد می داد. آرمیتا چشمهای پف آلودش را گشود، 

نه هواپیما گذاشت به شدت احساس سرگیجه هنوز خستگی سفر را حس می کرد. وقتی قدم به کریدور متحرک دها

کرد، حس عجیبی بر وجودش چنگ می انداخت و حالت تهوع داشت. نزدیک به یک سال از آخرین باری که آرمیتا 

پا به خاک نیویورک گذاشته بود می گذشت. حاال که تمام وجودش را در ایران به امانت سپرده بود اینجا دیگر 

نداشت. شاید اگر توان داشت می گریخت و از همه فرار می کرد. در راه منزل آقای جذابیت گذشته ها را برایش 

 راکفلر، آرمیتا ساکت در ماشین نشسته بود و گهگاه از پنجره به بیرون نگاه می کرد.

وقتی مادر بزرگ اتاقش را به او نشان داد بی هیچ حرفی وارد آن شد و شروع به گریستن کرد، حتی به التماس های 

ادربزرگ که از او خواهش می کرد در اتاق را باز کند توجهی نشان نداد. قاب عکس پدر اولین چیزی بود که از م

 چمدان بیرون آورد، آن را به آغوش گرفت و با چشمهای خیس به خواب رفت.

**** 

 باز هم بحث پر جنجال پدربزرگ و آرمیتا شروع شده بود؛ آرمیتا با گریه گفت:

 ت اصرار شما رو نمی فهمم، آخه برای چی چنین خواسته ای دارین؟من اصال عل _

 برای این که همیشه اینجا بمونی. _

 آرمیتا دندانهایش را به هم سائید و گفت:

 به چه قیمتی باید این خواسته شما تأمین بشه، بدبختی من؟ _

 پدر بزرگ پوزخندی زد و گفت:

وقتی اینجا بود بدبخت بود، پس همه کسایی که اینجا زندگی می کنند پس ما هم بدبخت شدیم، پس پدرت هم تا  _

 بدبختن!

نه اونا خوشبختن چون کنار خانواده هاشون دارن زندگی می کنند، کنار اون کسایی که دوستشون دارن، چون  _

 متعلق به اینجان.

 یعنی تو ما رو دوست نداری؟ _

ه جایی که پدر و مادرم هستن، به جایی که بهش خو گرفتم، من به من منظورم این نبود. من می خوام برگردم ب _

 اینجا تعلق ندارم.

 پدر بزرگ سرسختانه گفت:

 تو به جایی تعلق داری که اجدادت تعلق داشتن. _

 نگاه آرمیتا حالت التماس آمیزی گرفت، پدر بزرگ سرش را تکان داد، لحظه ای متفکر به نقطه ای خیره شد و گفت:

ه، ما یه کار دیگه می کنیم؛ تو درست رو در دانشگاه شروع می کنی و تا پایان درست من کاری باهات ندارم، باش _

 اما بعد از تموم شدنش، من تصمیم می گیرم، باشه؟

 آرمیتا نگاه پرسشگرانه اش را به پدربزرگ دوخت و گفت:

 یعنی من فقط چهار سال می تونم آزادنه زندگی کنم، نه؟ _
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 ته، البته شاید تا اون موقع ازدواج با یه پسر آمریکایی بتونه مجبور به موندنت کنه.درس _

 آرمیتا در حالی که سعی می کرد صدایش را که از خشم و ناراحتی می لرزید، کنترل کند گفت:

سم تموم دید تا درشما نمی تونید منو مجبور به ازدواج کنید. من اینجا می مونم تا درسم تموم بشه، فقط باید قول ب _

 نشده منو مجبور به کاری نکنید که دوست ندارم.

 من دلم نمی خواد تو از پیشم بری. نمی خوام تو رو هم مثل پسرم از دست بدم. _

 آرمیتا سربه زیر انداخت و گفت:

 معذرت می خوام، نمی خواستم صدامو بلند کنم، حالم خوب نیست می خوام برم به اتاقم. _

 ی که از پدربزرگ جدا می شد صدای آهسته اش را شنید:و در حال

 متأسفم، منم قصد ناراحت کردنت رو نداشتم اما نمی خوام این دفعه هم به سرنوشت ببازم. _

**** 

شهیاد سرش را میان بالش فشرد و سعی کرد بخوابد اما سردرد نمی گذاشت. با عصبانیت از جایش برخاست و 

کرد. به طرف پنجره رفت و آن را گشود، باد خنکی می وزید و موهایش روی صورتش  فریادش فضای اتاق را پر

پخش شد. در طول این چند روز فکر گذشته ها رهایش نمی کرد. آرمیتا بی صدا و آرام به قلبش وارد شده و حاال به 

مثل فیلمی در برابرش  همان نرمی از کنارش رفته بود. یاد دایانا دوباره خاطرش را مشوش کرد؛ تصویر گذشته ها

جان گرفت. به زمانی که حدود سه سال از دوستی او با دایانا می گذشت اما دایانا هیچ وقت جواب واضح و روشنی به 

درخواست ازدواج او نمی داد. آخرین قراری که باهم گذاشته بودند را، هیچ وقت نتوانست فراموش کند، انگار همین 

 دیروز بود...

 ه گفت:دایانا بی حوصل

بس کن شهیاد اگه باز می خوای همون جر و بحث همیشگی رو شروع کنی من یکی اصال حوصله ندارم! بهتره که  _

 تمومش کنی.

 شهیاد سرش را تکان داد و گفت:

بازم مثل همیشه! حوصله ندارم، تمومش کن... جر و بحث همیشگی... و ... دایانا من خسته شدم انقدر این جوابهای  _

 ری رو شنیدم.تکرا

 خب منم خسته شدم انقدر این حرفهای همیشگی رو ازت شنیدم، می شه یه دفعه بیام بیرون تو شروع نکنی؟ _

 اگه انقدر از شروعش بیزاری چرا تمومش نمی کنی که هردومون راحت بشیم؟ _

 به خاطر این که هنوز برای ازدواج خیلی زوده. _

 گفت:شهیاد تمسخر آمیز خنده ای کرد و 

 بهانه ی تازه ای بیار! _

 دایانا بی حوصله تر گفت:

 اول این که تو هنوز درست تموم نشده، دوم این که منم هنوز درسم تموم نشده... _

 شهیاد حرفش را قطع کرد و پاسخ داد:

 من امسال درسم تموم می شه. _

 خوبه، پس هنوز چند ماه دیگه فرصت دارم. _
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 دیگه فرصت می خوای؟ پس تو فقط چند ماه _

 نمی دونم باید فکر کنم. _

 شهیاد با عصبانیت گفت:

 پس تو این سه سال داشتی چه کار می کردی؟ _

 یعنی من به عنوان یه دختر حق ندارم درباره ی زندگیم و مرد آینده ام کمی فکر کنم؟ _

 قبوله، فقط به من بگو چقدر دیگه باید منتظر بمونم. _

 ایش را بست:دایانا چشمه

 بازم نمی دونم. _

 دایانا، خانواده ای من از این وضعیت راضی نیستن! _

 این مشکل اوناست! به نظر من که شرایط اونقدرها هم بد نیست. _

 من ازت یه جواب واضح و روشن می خوام. _

 اگه بگم نه، خیالت راحت می شه؟ _

 شهیاد کامال به طرفش چرخید و گفت:

 نه؟! _

 بله، گفتم نه! _

 شهیاد نگاهی گذرا به دایانا انداخت و گفت:

 بهتره تمومش کنیم، نظرم عوض شد. _

صبر کن! اما من نمی خوام تمومش کنم. حاال که خودت خواستی بذار همین جا تموم بشه! من قصد ازدواج با تو رو  _

 ندارم.

 ت و فشرد:شهیاد با قدمی بلند خود را به او رساند و بازویش را گرف

 تو چی داری می گی؟ شاید حالت خوب نیست. _

 دایانا چهره اش درهم رفت و گفت:

 دستم درد گرفت. _

 شهیاد بازویش را رها کرد، کمی عقب تر رفت و در سکوت به او خیره شد. سکوت طوالنی را شهیاد شکست:

 صبر کن، کجا داری می ری؟ _

 تو هم برو خونه کمی استراحت کن، انگار حال تو خوب نیست. فکر نمی کنم موندن دیگه جایز باشه _

 اتفاقا حال من خیلی هم خوبه، می خوام باهات حرف بزنم. _

 دایانا نفسش را بیرون داد و گفت:

 خب بگو دارم گوش می کنم. _

 شهیاد پر تحکم گفت:

 می خوام بدونم حرفهات تا چه اندازه جدی بود. _

 د و گفت:دایانا لبخند مضحک ز

 فکر کردی دارم باهات شوخی می کنم؟ حرفهام کامال جدی بود. _
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 شهیاد فریاد زد:

 پس اینو چرا توی این سه سال نگفتی، چرا منو به خودت وابسته کردی؟ _

 سکوت و بی تفاوتی دایانا، او را عصبی تر کرد. به طرفش رفت و با لحنی تمسخر آمیز گفت:

 ونه، نه؟پای کس دیگه ای در می _

 دایانا حتی نگاهش هم نکرد.

یه چیزی بگو دایانا، دارم دیوونه می شم. این سکوت تو چه معنی داره، یعنی درست حدس زدم؟ تو رو خدا حرف  _

 بزن.

 بسه دیگه شهیاد، دیوونه ام کردی، من هیچ تعهدی به تو ندادم. _

نمی شه! فقط به یه سوال من درست جواب بده، منو به کی ندادی؟ خنده داره، باورم نمی شه دایانا، اصال باورم  _

 فروختی؟

 دایانا در حالی که به زمین چشم دوخته بود، با حالتی عادی گفت:

 باید زودتر بهت می گفتم. _

 شهیاد فقط سرش را تکان می داد و دیوانه وار می خندید. لحظه ای بعد گفت:

ستم. من احمق بودم که متوجه حضور رقیب نشدم. لعنت به من و دل ساده تقصیر منه که به این آسونی به تو دل ب _

 ام که اسیر تو شد!

 دایانا در سکوت به او می نگریست. شهیاد با تأسف سری تکان داد و پرسید:

 اون می دونه که تو با من بودی؟ _

 ت:دایانا سرش را به عالمت منفی تکان داد. چشمهای شهیاد از شیطنت درخشید و گف

 و اگه بفهمه؟ _

 دایانا چشمهایش را تا آخرین حد گشود و گفت:

 اون قرار نیست بفهمه! _

 چرا؟ _

 چون کسی بهش نمی گه. _

 شهیاد نزدیکتر رفت و گفت:

 من چی؟ _

 می دونم که نمی گی. _

 شهیاد ناگهان بی پروا فریاد کشید:

کردی؟ من عروسک کوکی جنابعالی نیستم که یه روز از من فکر کردی من احمقم؟ آخه تو در مورد من چی فکر  _

خوشت بیاد یه روز دیگه دلتو بزنم. تو فکر کردی هر کاری دلت بخواد می تونی بکنی، فقط بهم بگو اگه من باهات 

 چنین کاری می کردم، چه عکس العملی نشون می دادی؟!

مات شهیاد، می گریست. شهیاد خنده بلندی کرد و دایانا دستش را جلوی صورتش گرفته بود و در برابر هجوم کل

 گفت:

 آره گریه کن، به حماقت من گریه کن، به خوش باوری های من گریه کن... _
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 دایانا در میان گریه گفت:

 شهیاد... شهیاد... بس کن، تمومش کن، تو می خوای چه کار کنی؟ _

خواد خودمو از بلند ترین نقطه اینجا پرت کنم پائین، یا من می خوام چه کار کنم، تو چی دلت می خواد؟ دلت می  _

ترجیح می دی رگ هر دو دستمو بزنم؟ یه کار جالبتر هم بلدم، می خوای همین امشب خودمو با تمام عکسات به 

 آتیش بکشم...

پس ره ماند. سدایانا به سرعت کیفش را برداشت و از پارک خارج شد. شهیاد تا آخرین نقطه دور شدن دایانا به او خی

 نا توان خود را روی نیمکت پارک انداخت و با صدای بلند شروع به گریه کرد، با تمام وجود...

 آسمان هم به آرامی با او هم صدا شد.

  3 -8فصل 
 

احساس می کرد میان جهنمی وحشتناک دست و پا می زند. صدای مادر باعث شد تا کمی چشمهایش را باز کند. پدر 

شانه هایش را گرفت و کمی او را باال آورد تا دهانش را برای خوردن قرص باز کند. شهیاد به زحمت قرص به آرامی 

 را فرو داد، پدر دوباره او را روی تخت جابه جا و با دستمال عرق پیشانی اش را خشک کرد و با خشمی پنهان گفت:

 ؟ نکنه واقعا عقلتو از دست داده بودی؟!آخه مرد حسابی کدوم آدم عاقلی شب تا صبح زیر بارون می مونه _

 شهیاد با صدای خفه ای گفت:

 می خوام تنها باشم، لطفا. _

 با دایانا صحبت کردم، جواب درستی بهم نداد. _

 شهیاد چشمهایش را فشرد و گفت:

 پدر خواهش می کنم. _

 پدر با ناراحتی سرش را تکان داد و دوشادوش همسرش از اتاق خارج شد.

 هیاد با اطمینان از رفتن آنها، تلفن را برداشت و شماره دایانا را گرفت.ش

 بله؟ _

 به زحمت آب دهانش را فرو داد و گفت:

 سالم. _

 صدایش گرفته و بی رمق بود. با سکوت دایانا، دوباره گفت:

 سالم بی معرفت! _

 سالم، کاری داشتی؟ _

 ناکش دوباره شروع و چند لحظه طول کشید تا آرام شد.شهیاد خواست چیزی بگوید که سرفه های وحشت

 خوبی؟ _

 اگه فقط برای این زنگ زده بودی آره خوبم، من کار دارم، دیرم شده. _

 دایانا؟! _

 دایانا بی حوصله گفت:

 هان! _
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 نمی خوای چیزی بگی؟ _

 چیزی بین ما نگفته باقی نمونده! _

 شهیاد محزون و آرام می گریست.

 س احساس من چی می شه؟پ _

 این مشکل من نیست مرد شرقی! چرا سعی نمی کنی باهاش کنار بیای؟ _

 شهیاد چشمهایش را بست تا از ریزش اشکهایش جلوگیری کند اما انگار دست خودش نبود.

 کاری نداری؟ _

 شهیاد برخالف میلش التماس کرد:

 .نمی خوای به دیدنم بیای؟ خیلی دلم برات تنگ شده _

 نه، گفتم که کار دارم. _

 شهیاد عصبی گفت:

 واقعا که نمی شه شما زنها رو شناخت، تا می بینید یکی عاشقتون شده خیلی راحت ترکش می کنید. _

صدای بوق پی در پی تلفن، گوشش را آزرد. روی تختش دراز کشید، خس خس سینه اش سخت آزارش می داد. 

 ا را باور نداشت. بعد از سه روز توانست بر بیماریش غلبه کند.سعی کرد بخوابد، هنوز رفتن دایان

 کجا می ری پسرم؟ هنوز حالت خوب نیست. _

 شهیاد با صدایی گرفته گفت:

 می رم کمی هوا بخورم، زود برمی گردم. _

 خانم فرزام نگاه مهربانش را به او دوخت و گفت:

 مراقب خودت باش. _

انقدر غرق در خیاالت خود کرد که نفهمید چطور جلوی آپارتمان دایانا رسید. سرش را  قدم زدن در هوای تازه او را

باال آورد و نفس عمیقی بیرون داد، بخاری که از دهانش خارج شد هنوز نشان دهنده سردی هوا بود. چشمهایش را 

حالت بود که ناخود آگاه  بست و سعی کرد خاطراتش را با دایانا در ذهنش مرور کند. نمی دانست چند دقیقه در آن

چشمهایش را گشود، متوجه دو نفر شد که هم قدم با هم از آپارتمان خارج شدند. چشمهایش را کمی تنگ کرد انگار 

نمی توانست چیزی را که می بیند باور کند. دست دایانا را دور بازوی پسر جوانی حلقه شده و روی صورتش لبخند 

تازه متوجه او شد لحظه ای به او نگاه کرد اما آنقدر بی تفاوت از کنارش گذشت که  زیبایی جا گرفته بود. دایانا که

شهیاد لحظه ای فکر کرد چشمهایش اشتباه دیده است، اما وقتی پسر جوان در ماشین را برایش گشود لحظه ای 

 مردد ایستاد و بعد سرش را باال آورد و بار دیگر به شهیاد نگریست.

 کرده است. دایانا به سرعت در اتومبیل نشست و تنها چند دقیقه طول کشید که از نظر ناپدید شد.تازه فهمید اشتباه ن

سوز و سرما باعث شد تا شهیاد یقه ی پالتویش را باال بزند و سرش را تا نیمه، میان آن پنهان کند. نمی دانست به 

به. در میان بهت و حیرت، راه منزل را در خاطر سرماست که اشک در چشمهایش جمع شده یا دیدن دایانا با آن غری

 پیش گرفت.

 مزاحمت که نیستم. _

 شهیاد به احترام مادر، روی تخت جابه جا شد و نشست.
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 بیدارت کردم؟ _

 نه، دیگه باید بیدار می شدم، اصال نفهمیدم کی خوابم برد. _

 تکان داد.خانم فرزام با لبخند، نگاهی به لباس پسرش کرد و سرش را به آرامی 

 شهیاد که متوجه منظور مادر شده بود، خجالت زده گفت:

 معذرت می خوام، حوصله نداشتم لباسمو عوض کنم. _

 مادر نگاهی موشکافانه به او کرد و گفت:

 تو مطمئنی حالت خوبه؟! هیچ وقت این طوری ندیدمت. _

 با سکوت شهیاد، خانم فرزام ادامه داد:

 شام بخوری؟ می یای پایین با ما _

 من میل ندارم. _

 پس خودم برات می یارم باال؟ _

 نه، گفتم که میل ندارم. اگه گرسنه ام شد می یام پایین یه چیزی می خورم. _

به محض رفتن مادر، تلفن را برداشت و شماره دایانا را گرفت. بوق آزاد و منظم تلفن که هنوز به گوش می رسید 

 داد، اما در لحظه ای که تصمیم گرفت تماس را قطع کند، صدای او را شنید:خبر از نبودن دایانا می 

 سالم. _

 سالم دایانا. _

 برای چی اینجا زنگ می زنی؟ _

 شهیاد پوزخندی زد و گفت:

 دوست جدیدت آدم جالبیه! _

 ما باهم قصد ازدواج داریم. _

 ماهم قصد ازدواج داشتیم، یادته؟! _

 ود.لحنش پر از تمسخر ب

 چرا دست از سر من برنمی داری شهیاد؟ _

 صدای فریاد دایانا در میان کوبیده شدن گوشی روی دستگاه گم شد. 

شهیاد یک هفته با خودش کلنجار رفت تا دایانا را فراموش کند. هر بار خواست با دایانا تماس بگیرد به زحمت جلوی 

 برود، اما باالخره طاقت نیاورد و راهی آپارتمان او شد.خودش را گرفت. نمی خواست ته مانده غرورش از بین 

 توئی؟! _

 می خوام باهات حرف بزنم. _

 باز شد؟ _

 آره، مرسی. _

به کندی از پله ها باال رفت، نفس عمیقی کشید و خواست زنگ بزند که دایانا در را گشود، سپس خود را کنار کشید و 

 گفت:

 بیا تو! _
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 اهی به دایانا انداخت؛ موهای خیسش پشت سرش رها شده بود.شهیاد داخل شد و نگ

 لطفا بشین. _

 شهیاد روی مبلی نشست و دایانا ادامه داد:

 چای می خوری یا قهوه؟ _

 هیچ کدوم. _

دایانا، شهیاد را ترک کرد و در لحظه ای بعد با دو فنجان قهوه برگشت و روبروی او نشست، زیر رگبار نگاهش سر 

انداخت و مشغول بازی با انگشتانش شد. با این که نمی خواست خود سر صحبت را باز کند اما نتوانست بیش به زیر 

 از این جلوی کنجکاوی اش را بگیرد، سرش را بلند کرد و گفت:

 خب، گفته بودی می خوای حرف بزنی. _

 شهیاد ابروهایش را باال انداخت و گفت:

 حرف تازه ای نیست، تو بگو. _

 یانا با عصبانیت غرید:دا

 زندگی خصوصی من به خودم مربوطه، الزم نیست برای تو توضیحی داشته باشم. _

 اما زندگی من و تو به هم ربط داره، مگه نه؟ _

 این مربوط به گذشته اس چرا نمی فهمی؟ _

 بس کن دایانا! من دارم تو این جهنم می سوزم. _

 دایانا تحقیر آمیز گفت:

 بیرون، کسی مجبورت نکرده که داخلش بمونی! خب بیا _

 شهیاد عصبی از لحن دایانا گفت:

 این جهنم رو تو برام درست کردی. _

چرا همه چی رو فراموش نمی کنی شهیاد؟ همون کاری که من کردم، برای تو مثل من زیاده، برای منم مثل تو  _

 زیاده.

 ش حالت خاصی گرفته بود. با لحنی تأسف بار گفت:شهیاد از جا بلند شد و به طرف او رفت، چشمهای

راست می گی، برای من مثل تو زیاده، یه دختر دروغگو و پست فطرت بی معرفت که خیلی زود عاشق می شه  _

 خیلی زودم دل می کنه و نمی دونه از زندگی چی می خواد!

 نیشخندی گوشه لب دایانا جای گرفت و با خونسردی گفت:

 تر یه چیز رو خوب می دونه؛ این که دیگه تو رو نمی خواد!اما این دخ _

دست شهیاد باال رفت و لحظه ای بعد روی گونه دایانا فرود آمد. چشمهایش از سوزش سیلی پر از اشک شد. بدون 

هیچ عکس العملی به شهیاد خیره شد، شهیاد احساس کرد بار سنگینی را از روی دوشش برداشته است. دلش به حال 

ش می سوخت. دایانا هم چنان مبهوت و بغض کرده در آن حالت مانده بود. شهیاد نگاه معنادارش را به او خود

 انداخت و گفت:

تو لیاقت عشقمو نداشتی، حتی لیاقت این سیلی رو هم نداشتی، آدم بوالهوسی مثل تو لیاقت هیچی رو نداره فقط  _

 بیاره، ولی یادت باشه اون موقع دیگه حق نداری سراغ من بیای. امیدوارم کاری رو که با من کردی یه روز یکی سرت
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 سپس با برداشتن پالتویش به سرعت از در خارج شد.

  4 -8فصل 
 

 خانم و آقای فرزام مشغول خوردن شام بودند که شهیاد وارد شد. آقای فرزام نگاهی به پسر جوانش کرد و گفت:

 ر.دیر کردی، چرا ایستادی؟ بیا شام بخو _

 شهیاد پشت میز غذا خوری جای گرفت و زیر نگاه پر سوال پدر و مادرش سر به زیر انداخت.

 خانم فرزام گفت:

 چرا غذاتو نمی خوری شهیاد؟ فقط داری باهاش بازی می کنی. _

 شهیاد دست از غذا کشید و رو به پدرش گفت:

 باید باهاتون صحبت کنم. _

 در چه مورد؟ _

 ام برگردم ایران.من ... می خو _

 بین آقا و خانم فرزام نگاهی سریع ردو بدل شد و خانم فرزام با چشمهای متعجب گفت:

 برگردی ایران، آخه برای چی؟! _

شهیاد نفس عمیقی کشید و سعی کرد با بغض وحشتناکی که هر آن آماده ترکیدن بود، مبارزه کند. آقای فرزام که 

 متوجه حالش شد گفت:

 د از شام تو اتاق کار من در موردش صحبت می کنیم.باشه بع _

 خانم فرزام خواست چیزی بگوید که همسرش با نگاهی او را به آرامش دعوت کرد. 

 صدای چند ضربه ای مالیم به در، باعث شد آقای فرزام سر از دفاتر کاری اش بردارد:

 بفرمائید. _

ت میز برخاست روی مبل جای گرفت و او را دعوت به نشستن کرد. شهیاد در را باز کرد و داخل اتاق شد پدر از پش

 شهیاد روبه روی پدر جای گرفت و گفت:

 امیدوارم بدموقع نیومده باشم. _

 پدر لبخندی زد و گفت:

 خب نگفتی برای چی می خوای برگردی ایران. _

 شهیاد سعی کرد توضیح بدهد:

وام بعد از گرفتن مدرکم برم ایران، راستش دیگه نمی تونم... یعنی من چند ماه دیگه تخصصم رو می گیرم، می خ _

 نمی خوام اینجا بمونم، من ... 

سکوت کرد تا کمی آرام شود. پدر از جا برخاست، به طرفش رفت و دستش را روی شانه او فشرد. شهیاد هم از جا 

 پدر آرام آرام او را نوازش کرد و گفت:برخاست، خود را به آغوش پدر سپرد و به اشکهایش مجال جاری شدن داد. 

می گن مرد نباید گریه کنه ولی من همیشه مخالف این نظر بودم. مرد هم باید در لحظه های سخت زندگیش اشک  _

 بریزه تا روحش آروم بشه.
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و با  سپس بازوهای شهیاد را گرفت و او را از خود جدا کرد، پدر نگاهی سرشار از غرور و رضایت به او انداخت

 لبخندی گرم ادامه داد:

پسرم چقدر بزرگ شده، جذاب و زیبا! فکر می کنی نمی دونم چی شده، فکر می کنی نمی دونم داری با چه مشکلی  _

 دست و پنجه نرم می کنی؟

 شهیاد چشمهای سیاه و مرطوبش را به پدر دوخت. آقای فرزام با اطمینان گفت:

ن یه تاجر موفقه، سرمایه ای که برای این کار احتیاج داری می فرستم برای اون، یکی از دوستان نزدیک من تو ایرا _

تو این مدتی که فرصت داری درستو تموم کنی اون خودش همه کارها رو درست می کنه، یه چیز دیگه، وقتی 

گردی ربرگشتی ایران تا آخر سال شمسی بهت فرصت می دم تا تصمیم قاطع بگیری، اگه پشیمون شدی می تونی ب

 اما اگه تصمیمت عوض نشد من و مادرت هم برای همیشه به ایران بر می گردیم. 

شهیاد با ناباوری به پدر خیره شد؛ از شدت هیجان نمی دانست چه عکس العملی نشان دهد. دست پدرش را گرفت 

این را آقای فرزام هم به و پیاپی بوسید. برایش روشن بود که بدون پدر و مادرش توان ماندن در ایران را نداشت و 

 خوبی می دانست.

اعالم شماره پرواز شهیاد خبر از جدا شدن او را از پدر و مادرش می داد. آقای فرزام شهیاد را بغل کرد و سرش را 

 بوسید و زیر گوشش زمزمه کرد:

 به خاطر اتفاقی که برات افتاد متأسفم! _

ه مادر چشم دوخت. خانم فرزام چشمهای اشک آلودش را پاک کرد شهیاد نگاه تشکر آمیزی به پدر انداخت، بعد ب

 و با لبخندی گفت:

 می گن پشت سر مسافر نباید گریه کرد، مخصوصا مسافری که اینقدر عزیز باشه. _

 شهیاد مادرش را به آغوش گرفت و گفت:

 گریه نکن عزیز من، ما خیلی زود دوباره همدیگه رو می بینیم، مگه نه؟ _

 شهیاد را از خود جدا کرد و با نواختن بوسه ای به گونه اش گفت: مادر،

 به خدا می سپارمت، مراقب خودت باش. _

 نگاه شهیاد غباری از غم گرفت و گفت:

 متأسفم! _

 خانم فرزام دست او را گرفت فشار مالیمی داد و گفت:

 ا که کسی مثل تو رو از دست داد.منم متأسفم! هم به خاطر موضوعی که پیش اومده و هم برای دایان _

با بلند شدن هواپیما از خاک انگلیس، شهیاد احساس کرد قلبش بشدت فشرده شد. خوب می دانست که باید تمام 

خاطراتش با دایانا را آنجا به خاک بسپارد و با قلبی خالی از عشق به ایران پا بگذارد تا گذشته ها ذهنش را نیازارد. به 

 دیگر هرگز عشق هیچ دختری را به دل راه ندهد. خود قول داد که

 

**** 

 خانم راکفلر دستی به موهای نرم و طالیی نواه اش کشید و گفت:

 خیلی دلم می خواد ببافمش. _
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 آرمیتا با تعجب چشمهایش را به مادر بزرگ دوخت و با خنده گفت:

 ببافین؟! _

 شاید بهت بیاد. _

 فت:آرمیتا با شیطنتی کودکانه گ

 ببافین، می خوام ببینم چطوری می شم. _

 خانم راکفلر با حوصله مشغول آرایش کردن موهایش شد، وقتی دومین گره روبان را زد گفت:

 تموم شد. _

 آرمیتا به طرف مادر بزرگ برگشت و گفت:

 خب، چطوری شدم؟ _

 خود کرد: هنوز خانم راکفلر چیزی نگفته بود که صدای پدربزرگ، آن دو را متوجه

 آرمیتا... آرمیتا کجایی؟ _

صدایش پر از خشم بود. دخترک خدمتکار ترسان جلو آمد تا کیف و کتش را بگیرد، اما او عصبانی به دخترک و دو 

 خدمتکار دیگری که در سالن بودند گفت:

 همتون برین بیرون، خیلی زود! نمی خوام کسی مزاحم ما بشه، متوجه شدید؟ _

 عت خارج شدند و آقای راکفلر در حالی که کیفش را روی مبل می انداخت گفت:هر سه به سر

 درم پشت سرتون ببندید. _

 خانم راکفلر متعجب گفت:

 چه خبره پاتریک، چی شده؟ _

آرمیتا هرگز در عمرش پدربزرگ را این گونه وحشتناک ندیده بود. با چشمهای پر از ترس به او نگریست که از 

م صورت و گردنش عرق کرده بود. آقای راکفلر کتش را درآورد، دستمال گردنش را گشود و آن شدت خشم، تما

 را روی صورت عرق کرده اش کشید. خانم راکفلر متعجب از حرکات او گفت:

 چه کار داری می کنی پاتریک، هیچ معلومه چت شده؟ _

 و گفت:آقای راکفلر بدون آن که به همسرش نگاه کند، رو به آرمیتا کرد 

 از آرمیتا بپرس، نوه ی عزیزت! _

آرمیتا دلش نمی خواست از کنار مادربزرگ تکان بخورد، چهره و لحن عصبانی پدر بزرگ او را می ترساند. آقای 

 راکفلر چشمهای جذابش را که شباهت فوق العاده او را به پاتریک آشکار می کرد کمی تنگ کرد و گفت:

 ضح و روشن بدی.دلم می خواد جواب منو وا _

 من چه چیزی باید بگم پدربزرگ؟ _

 آقای راکفلر بی مقدمه گفت:

 امروز دکتر سرافراز به دیدنم اومده بود. _

 آرمیتا با وحشت از جایش برخاست، آقای راکفلر با صدایی پر تحکم گفت:

 بشین سرجات! _

 م راکفلر معترض گفت:آرمیتا دوباره سرجایش نشست و نفسش را به سختی بیرون داد. خان
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 دیدن دکتر سرافراز چه ربطی به آرمیتا داره؟ تو که از ترس مارو کشتی پاتریک! _

 آقای راکفلر پاسخ داد:

چرا اینقدر بی حوصله شدی خانم عزیز؟ آرمیتا قراره کمی برامون حرف بزنه، البته بعد از تموم شدن صحبتهای  _

 من.

رد و با نگاهی غمگین به پدربزرگ نگریست. قلب پدربزرگ در سینه درد بزرگی را آرمیتا سرش را به آرامی باال آو

 حس کرد.

دکتر سرافراز برای تسلیت پیش من اومد، تعجب کرده بود چرا برای به خاک سپردن رابرت خبرش نکردیم. می  _

 گفت آرمیتا شماره تماس اونو داشته و بعد ... حال بیمارشو پرسید.

 تعجب به او خیره شد. پدربزرگ سیگاری روشن کرد و ادامه داد:خانم راکفلر با 

می دونی وقتی بهش گفتم منظورشو از مریضش نمی فهمم از تعجب نزدیک بود پس بیفته! چرا در مورد بیماریت  _

 چیزی به ما نگفتی؟

گ به همسر و نوه اش آرمیتا کمی سرش را باال آورد، صورتش از اشک خیس بود. خانم راکفلر که مانند آدمهای گن

 نگاه می کرد، دیگر نتوانست طاقت بیاورد و با لحنی التماس آمیز گفت:

 تو رو خدا یکی برای منم توضیح بده چی شده، پاتریک... آرمیتا ... _

 آقای راکفلر با سکوت آرمیتا، عصبانی گفت:

 مه بدونیم!گریه تحویل من نده آرمیتا، نمی خوای چیزی بگی؟ باشه من می گم تا ه _

 کمی سکوت کرد و ادامه داد:

 حماقت کردی آرمیتا، حماقت کردی چیزی بهمون نگفتی. _

 چرا فریاد می زنی پاتریک؟ دیوونه شدم، واضح تر حرفتو بزن. _

می تونم آروم باشم؟ می تونم فریاد نزنم از دست نادونی های این دختر؟! االن همه چی رو روشن و واضح به  _

 ی رسونم؛ نوه من، آرمیتا خانم، دختر عزیز رابرت، تنها فرد باقی مونده از خانواده ما تومور داره...عرضتون م

آقای راکفلر با ناراحتی می گریست. خانم راکفلر وحشت زده از جایش برخاست و در حالی که تمام اندامش می 

 لرزید با ناباوری گفت:

 نه حقیقت نداره، نمی تونم باور کنم! _

 س سرش را به سمت آرمیتا چرخاند و گفت:سپ

 بگو آرمیتا، بگو دروغه. _

 آرمیتا از جایش برخاست. 

 من می خوام به اتاقم برم. _

 پدربزرگ به طرفش رفت و با عصبانیت گفت:

 تو هیچ جا نمی ری تا زمانی که به سؤال من جواب بدی، می خوام علت این کار تو رو بدونم. _

 نیست پدر بزرگ، می خوام تنها باشم.من حالم خوب  _

 باشه ولی قبلش در مورد کار احمقانه ات توضیح بده. _

 آرمیتا با صدای بلند شروع به گریستن کرد و گفت:
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چی رو می خواین از من بشنوید، چی باید بهتون بگم؟ از این که من از دست این زندگی، از دست همه اون کسایی  _

گیرن خسته شدم؟ منم آدمم مثل شما، مثل مادربزرگ، مثل همه اون کسایی که دارن واسه  که به جای من تصمیم می

خودشون زندگی می کنن. می فهمید پدربزرگ، دارن زندگی می کنن. من دارم عذاب می کشم چون دیگران دارن به 

ام از زندگی لذت جای من تصمیم می گیرن، به جای من نفس می کشن. من از این تنهایی خسته شدم، منم می خو

ببرم، خودم تصمیم بگیرم نمی خوام عروسکی باشم که بقیه هر جور دلشون می خواد باهام رفتار کنن. من دیگه یه 

دختر بچه کوچولو نیستم، بزرگ شدم، من ... من خسته شدم، واسه همین دلم می خواد بمیرم و راحت بشم، می خوام 

 برم پیش پدر و مادرم.

 ناراحت گفت:پدربزرگ متعجب و 

بس کن آرمیتا! ممکنه کارت به شیمی درمانی بکشه، اول موهاتو از دست می دی بعد هم یواش یواش بنیه ات رو،  _

 تو اگه به انتظار مرگ نشستی الهه مرگ این طوری به دیدنت میاد نه یکباره.

 آرمیتا وحشت زده فریاد کشید:

 طوری نمرد. نه دروغه، همتون دروغ می گین، مادر من این _

 پدربزرگ خسته و پریشان از لجبازی های نواه اش گفت:

آیرین این طوری نمرد، چون قبل از این که این اتفاق ها براش پیش بیاد تن به عمل داد، اما قبل از این که از اتاق  _

 عمل بیرون بیاد جونشو از دست داد.

 گویی از اعماق زمین بیرون می آمد گفت:آرمیتا به طرف اتاقش دوید. خانم راکفلر با صدایی که 

 ما داریم اونم از دست می دیم پاتریک، درسته؟! _

 آقای راکفلر برای دلداری همسرش گفت:

 نه عزیزم، ما اونو از دست نمی دیم، بهت قول می دم هر کاری بکنم تا زنده بمونه، قسم می خورم. _

ف حیاط رفت، روی زمین زانو زد و دستهایش را به آسمان بلند خانم راکفلر به سرعت از سالن خارج شد و به طر

 کرد و با فریاد گفت:

خدایا... خدایا... من دیگه تحمل از دست دادن یکی دیگه رو ندارم، اگه قراره اونو از ما بگیری قبلش منو ببر، خدایا  _

 آخه چرا؟ ما که دیگه جز او کسی رو نداریم.

 ر تکیه داده بود و غمگین نگاهش می کرد گفت:سپس رو به همسرش که به دیوا

 این دختر امانت پسرمونه، اگه بالیی سرش بیاد، اگه اتفاقی براش بیفته... _

 آقای راکفلر سعی می کرد همسرش را به آرامش دعوت کند اما همه چیز یکباره به هم ریخته بود.

 مستخدم ورود دکتر سرافراز را اعالم کرد.

 اکفلر؟ مگه قرار نبود تا اومدن من چیزی بهشون نگین؟چی شده آقای ر_

 متآسفم من خیلی عصبانی بودم. _

 دکتر سرش را تکان داد و گفت:

حاال که خود آرمیتا هم موضوع رو فهمیده بهتره همین امشب ببریمش، من با تیم پزشکی صحبت کردم آزمایشها  _

 ونیم تومور چقدر پیشرفت کرده.باید تکرار بشه همین طور عکس و سی تی اسکن تا بد

 در همین لحظه آرمیتا قدم به داخل حیاط گذاشت و دکتر با دیدن او، خوشحال به طرفش رفت:
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 سالم خانم آرمیتا، واقعا خوشحالم که دوباره می بینمتون. _

 آرمیتا با دیدن دکتر سرافراز، بی اختیار به گریه افتاد.

بیشتر از اینها روت حساب می کنم، تو می دونی به خاطر بیماری تو روح پدرت  تو دختر عاقلی هستی آرمیتا، من _

 داره عذاب می کشه، من باید زودتر از اینها به دیدنت می اومدم، اما نمی دونستم، امیدوارم باور کنی.

 آرمیتا سرش را بلند کرد و گفت:

یفته، من همین امشب با شما می آم اما اجازه بدین حرفاتون رو شنیدم، دیگه برام مهم نیست چه اتفاقی می خواد ب _

 قبلش به کلیسا برم.

 دکتر با رضایت سری تکان داد و گفت:

 من منتظر می مونم تا برگردی. _

فضای آرام و پاک کلیسا حال و هوای عجیبی داشت؛ آرمیتا مقابل محراب زانو زد، بی اختیار اشکهایش روان شد و به 

چقدر به این آرامش احتیاج داشت مدتها بود نتوانسته بود روی آرامش را ببیند. نگاهی حالت خلسه فرو رفت. 

غمگین به اطراف انداخت، نگاهی که هر کسی برای آخرین بار به اطرافش می کند. سعی کرد جزئیات را ببیند. 

 ریزش اشکهایش دریایی از معنویت به وجودش ریخت. حس کرد کسی پشت سرش ایستاده است.

 سالم پدر مقدس! _

 پدر با لبخندی گرم جوابش را داد:

 می خوای چند صفحه از کتاب مقدس برات بخونم؟ بهت آرامش می ده. _

 آرمیتا با پشت دست، اشکهایش را پاک کرد. پدر مقدس نگاه پر عطوفتش را به دخترک کرد و گفت:

 من برات دعا می کنم. _

 ت:آرمیتا چند بار سرش را تکان داد و گف

 متشکرم. _

 لحظه ای سکوت دلنوازی در فضای معنوی کلیسا برقرار شد، سپس آرمیتا با لحن غم باری ادامه داد:

 نمی دونم چرا یه دفعه همه چی بهم ریخت، انگار خدا دیگه دوستم نداره. _

 کشیش سری تکان داد و گفت:

 از رحمت خدا ناامید نشو دخترم. _

 آرمیتا حسرت بار گفت:

 اگه االن زنده ام همین امید به خداست که کمکم کرده. _

 بعد از بازگشت از کلیسا، آرام و مطمئن از لطف خدا، آماده بود تا خود را به دست دکتر سرافراز بسپارد.

به بیمارستان بازگشت. آقای راکفلر با دیدن او از روی صندلی بلند شد و به طرفش رفت. نگاه دکتر و خانم راکفلر 

 به طرف او چرخید: هم

 دکتر، من آماده ام. _

 من باید باهات صحبت کنم دخترم. _

 دکتر، بهتره بریم بیرون از اتاق. _

 دکتر سری به عالمت منفی تکان داد و گفت:
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 نه، نه همین جا خوبه، می خوام همتون بشنوید. _

 موضوع خاصی وجود داره؟ _

 دکتر لبخندی سرشار از رضایت زد و گفت:

اومدم مژده بدم، یه پدیده نادر اتفاق افتاده، تیم پزشکی هم باورش نمی شه، تومور از آخرین آزمایش تا به حال،  _

 هیچ پیشرفتی نکرده به اندازه یه سر سوزن، باورتون می شه؟ اگه بگم کمتر از معجزه نیست، باور می کنید؟

 خانم راکفلر در میان گریه گفت:

 می مونه؟! آره، زنده می مونه...یعنی آرمیتا زنده  _

 دکتر با اطمینان گفت:

نه تنها زنده می مونه بلکه تیم پزشکی قول دادن که هیچ لطمه ای به بینائیش نخوره، اون سالم از اتاق عمل بیرون  _

 می آد، شما فقط باید براش دعا کنید.

 سپس به طرف آرمیتا رفت، نگاهی مهربان به او انداخت و گفت:

 انگار یکی اون باال خیلی هواتو داره! دعا کن پیش پدرت روسفید بشم. _

 آرمیتا با آرامش بیشتری خودش را آماده رفتن به اتاق عمل کرد.

 1 -9فصل 
 

نفهمید چه مدت گذشت که نوری چشمهایش را آزرد. با کم تر شدن نور، چهره ای جلوی چشمهایش جان گرفت؛ 

 ی از چشمهای آرمیتا را با انگشت باز نگه داشته بود، گفت:دکتر سرافراز در حالی که یک

 می تونید منو ببینید خانم آرمیتا؟ _

آرمیتا چشمهایش را گشود دکتر دوباره نور را جلوی صورتش گرفت و دخترک به سرعت چشمهایش را بست. 

 دکتر لبخندی پیروزمندانه زد و گفت:

 تو دختر شجاعی هستی، خوشحالم!خیلی خوبه! همه چیز خیلی خوب پیش رفت،  _

خانم و آقای راکفلر بی صبرانه منتظر آمدن دکتر سرافراز بودند. با خارج شدن تیم پزشکی از اتاق، آقای راکفلر 

 مضطرب به طرف آنها رفت و رو به دکتر سرافراز پرسید:

 چی شد دکتر، حالش خوبه؟ _

عد از این که هوشیاریش رو کامل بدست آورد می تونید به به نور حساسیت نشون داده و این عالمت خوبیه، ب _

 دیدنش برید.

 خانم راکفلر در حالی که از خوشحالی اشک می ریخت گفت:

 خیلی متشکرم دکتر، این از لطف شما بود. _

 دکتر لبخندی زد و گفت:

 نه خانم، هر چی هست لطف خداست. _

 ادبردن شهیاد کرده بود، دلش بشدت هوای او را می کرد.در دوران نقاهت، علی رغم تالشی که برای از ی
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زمان پیش میرفت و حال آرمیتا روز به روز بهتر می شد. باید خود را برای ورود به دانشگاه آماده می کرد و این 

یعنی شروع یک زندگی جدید و بدون خاطرات خوب و بد گذشته! شب قبل پدر بزرگ گفته بود که دختر یکی از 

 رابرت هم در رشته او پذیرفته شده و مشخصات ظاهری او را برای آرمیتا شرح داده بود:دوستان 

می خواستم امشب دعوتشون کنم، اما ظاهرا منزل یکی از دوستانشون دعوت بودن. وقتی خودم به دیدنش رفتم تا  _

ق به اینجا ت کنه اصالتا متعلبیشتر باهاش آشنا بشم، عکسی از تو نشونش دادم به نظرم فردا بتونه به راحتی پیدا

نیستن اهل ترکیه ان، وقتی کاترینا پنج ساله بود پدرش به خاطر بعضی از مسائل کاری به اینجا اومد، بعد از مدتی 

خانواده اش هم به اون ملحق شدن. می بینی آرمیتا زندگی کردن اینجا اون قدرکه تو فکر می کنی برای غریبه ها 

 جوری سعی کردن عادت کنند، کاری که تو هم باید یاد بگیری. سخت نیست، به هر حال یه

 آرمیتا اصال حوصله بحث نداشت بنابراین سعی کرد سکوت کند.

**** 

با ورود به محوطه دانشگاه، حس کرد شوق و ذوقش برای درس خواندن فزونی یافته است. به نرمی راه ساختمان را 

دگی در این محیط تازه چقدر می تواند او را در تصمیمی که گرفته در پیش گرفت، حتی خودش هم نمی دانست زن

مردد کند ولی به خوبی می دانست باید تا پایان تحصیالتش باید صبر کند. با رسیدن به داخل ساختمان نگاهی به 

 شماره کالسش انداخت، در لحظه ورود به کالس نگاه ها به سویش چرخید. روی یک صندلی در گوشه ای از کالس

 جای گرفت. پسری که جلویش نشسته بود به طرفش برگشت و با لودگی گفت:

 سالم دختر زیبای شرقی! _

 آرمیتا لحظه ای به پسر خیره شد و چشمهای پرخشمش را به او دوخت، پسرک ابروهایش را باال داد و گفت:

 اوه، چه بد اخالق! _

دانشجویان انداخت و بعد از سالم، ورود آنها را به دانشگاه با ورود استاد، سر و صداها خوابید. استاد نگاهی به 

 تبریک گفت و برایشان آرزوی موفقیت کرد. در کالس دوباره باز شد و دختری با شیطنت داخل شد.

 سالم استاد، معذرت می خوام. _

 نگاهی گذرا به کالس انداخت و روی چهره آرمیتا ثابت ماند و با خوشحالی فریاد کشید:

 ی ... تو ...ه _

 صدای تک سرفه ای استاد، او را متوجه جو کالس کرد. دخترک صاف ایستاد و دوباره گفت:

 معذرت می خوام. _

صدای خنده بچه ها بلند شد. آرمیتا نگاهی دقیق تر به دخترک انداخت؛ همان طور که پدربزرگ گفته بود کاترینا 

بروی مشکی و موهایی بی حالت و پر کالغی که روی شانه هایش افتاده دختری بود با قیافه ای کامال آسیایی، چشم و ا

بود. اما پوستش کمی گندمی به نظر می رسید. کاترینا از استاد اجازه نشستن خواست، آرام به طرف صندلی خالی 

درس باشد  بهکنار آرمیتا رفت و روی آن جا گرفت و به سالم کوتاه به او اکتفا کرد. آرمیتا بیشتر از آن که حواسش 

به کاترینا بود. دختری که به اندازه شیطنتی که از نگاهش می بارید ساعی به نظر می آمد. استاد نگاهی به ساعتش 

انداخت و اتمام درس را اعالم و ضمن آرزوی موفقیت در طول ترم، کالس را ترک کرد. کاترینا قبل از این که 

 برگشت و دستش را صمیمانه فشرد:وسایلش را جمع کند با اشتیاق به طرف آرمیتا 

 دوباره سالم، من کاترینا هستم تو هم باید آرمیتا باشی. _
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 آرمیتا لبخندی زد و گفت:

 بله خوب منو شناختین. _

 کاترینا متعجب به آرمیتا نگریست و لحظه ای بعد با خنده گفت:

 تو چقدر با مزه انگلیسی صحبت می کنی! _

 ن شروع به صحبت کرد. آنقدر غرق صحبت بود که هیچ کدام متوجه گذر زمان نشدند.سپس با همان شیطنت شیری

 وای، کاترینا دیر شد! _

هر دو به سرعت کالس را ترک کردند و با رسیدن به پشت در کالس بعدی لحظه ای نفس تازه کردند و وارد شدند. 

 استاد لحظه ای نگاهش را به هر دوی آنها انداخت و گفت:

 نمی کنید خیلی دیر رسیدین خانومها؟فکر  _

 آرمیتا آهسته گفت:

 متأسفم، ما متوجه گذر زمان نشدیم. _

 لحظه ای نگاه ها متوجه آرمیتا شد و استاد گفت:

 تو ایرانی هستی؟! _

 آرمیتا سرش را تکان داد و گفت:

 بله استاد. _

کرده بود و با قدمهای مصمم می خواست جذبه استاد کمی به آنها نزدیک شد. موهای سفیدش را پشت سرش جمع 

 اش را به نمایش بگذارد.

 بعد از معرفی کردنتون می تونید بنشینید. _

 هنگامی که آرمیتا نام راکفلر را بر زبان راند استاد متعجب سرش را بلند کرد و گفت:

 آرمیتا راکفلر! پس تو باید نوۀ پاتریک باشی. _

 بله، همین طوره. _

 لبخندی پر محبت زد و گفت: استاد

و دختر رابرت، پاتریک از دوستان نزدیک منه و رابرت پسرش از دانشجویای خودم در این دانشکده. اون پسر  _

 فوق العاده باهوشی بود. به خاطر مرگش متأسفم.

 آرمیتا تشکر کرد.

 خوای کنار پدربزرگت بمونی اون پاتریک بهم گفته دختر رابرت در این دانشکده پذیرش شده. خوشحالم که می _

 خیلی تنهاست.

 آرمیتا لحظه ای سکوت کرد و گفت:

 من بعد از تموم شدن درسم باید برگردم. _

 استاد سرش را تکان داد و گفت:

برات آرزوی موفقیت می کنم، من دکتر ملسون هستم، استاد ادبیات انگلیسی، امیدوارم لحظات خوشی رو با همه  _

 باشم.شما داشته 

**** 
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 هنگام صرف شام، بعد از دعا پدربزرگ قبل از این که شروع کندد رو به آرمیتا گفت:

 امروز به طور اتفاقی دکتر ملسون رو دیدم. _

 آرمیتا سرش را باال آورد و گفت:

 با من بودید؟! _

 بله، با شما هستم. _

 آرمیتا متعجب گفت:

 خب! _

 گفتی بعد از تموم شدن درست می خوای برگردی ایران؟صحبت در مورد تو بود. بهش  _

آرمیتا نگاه معناداری به مادربزرگ انداخت، انگار با خواهش می گفت که اصال حوصله آن بحث پر جنجال را ندارد. 

 خانم راکفلر روبه همسرش گفت:

ول موضوع به بعد از شام موکپاتریک! تو که عادت نداشتی سر میز غذا صحبت کنی، می شه لطفا بحث درباره این  _

 بشه؟

 اما آقای راکفلر که همچنان به آرمیتا نگاه می کرد گفت:

 می خوام بدونم... مگه ما با هم قرار نذاشتیم؟ _

 آرمیتا سرش را پایین انداخت:

 نمی دونستم خبرچینهاتون تو دانشکده هم دست از سرم برنمی دارن. _

 بس کن! تو خیلی گستاخ شدی. _

 میتا سکوت کرد.آر

 پدربزرگ قاطع و محکم گفت:

 تو همین جا می مونی حرف دیگه ای نداریم. _

 آرمیتا بدون این که دست به غذایش بزند از پشت میز بلند شد و گفت:

 شب بخیر، من باید بخوابم. _

 پدربزرگ فریاد زد:

 آرمیتا تو داری لج می کنی. _

 خانم راکفلر اعتراض کرد:

 ک خواهش می کنم.پاتری _

 آرمیتا لحظه ای مردد ایستاد و سپس از سالن خارج شد. آقای راکفلر هم برخاست.

 می شه بپرسم می خوای چه کار کنی پاتریک؟ _

 نمی دونم، باید بیشتر فکر کنم. _

 این اوضاع تا کی باید ادامه داشته باشه؟ من خسته شدم. _

 ، سکوت کوتاهی برقرار شد و سپس گفت:آقای راکفلر لحظه ای به همسرش نگریست

 فکر می کنم روش اشتباهی رو انتخاب کردم، شاید کمی تغییر الزم باشه. _

 و در میان حیرت همسرش سالن را ترک کرد.
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اصرارهایش به پدربزرگ برای یک سفر کوتاه به ایران، بی فایده بود و آقای راکفلر اجازه نداد آرمیتا برای تعطیالت 

 ان برود. پدر بزرگ بدون این که به او بنگرد گفت:به ایر

 گوش کن آرمیتا، نه االن نه هیچ وقت دیگه تو این چهار سال بهت اجازه نمی دم، اینو مطمئن باش. _

لحظه ای احساس کرد از همه چیز بیزار است حتی از خودش، با آن لبخندهای تصنعی که شب عید به مهمانها می زد 

ابراز خوشحالی می کرد. نگاهش به هدایای دوستانش افتاد که قبل از کریسمس به دستش رسیده و از آشنائی شان 

 بود. مطمئنا آنها شب خوبی را پشت سر گذاشته بودند.

پدربزرگ شیوه جدیدی در پیش گرفت و این در نظر آرمیتا و مادربزرگ کامال مشهود بود. آقای راکفلر بیش از 

بیشتر وقتش را با همسر و نوه اش می گذراند و مسؤلیت اکثر کارهایش را به دست  اندازه تغییر کرده بود. او

وکیلش سپرده بود. آرمیتا اصال سر در نمی آورد اما به هر حال مجبور بود به همراه آنها در مجالس مختلف جشن و 

 او فکر دختر جوان را آنمهمانی و رقص و مسافرتهای گوناگون شرکت کند. آقای راکفلر به خوبی راهش را بلد بود 

چنان درگیر این مسائل کرده بود که کمتر معطوف گذشته شود. پدربزرگ نمی خواست تنها یادگارش را از دست 

بدهد. می دانست آرمیتا یک دختر جوان است و می تواند خودش را به محیط جدید عادت بدهد فقط کمی توجه و 

رد تا تنها وارث راکفلر را نزد خودش نگه دارد. زمان پیش می رفت رسیدگی الزم داشت. او نهایت سعی اش را می ک

و آرمیتا به این باور رسیده بود که متعلق به این زندگی است. او چنان محصور شده بود که گاهی فکر می کرد 

زیبا گذشته ها و تغییر دینش به نظر احمقانه و مسخره می آمد. او جوان، خوش پوش، خوشرو، در عین حال مغرور، 

 و جذاب بود، به بهترین شکل در مجالس حضور پیدا می کرد و ناخواسته دل هر مرد جوانی را می برد.

از گذشته ها در ذهنش به جز تصویری محو، چیزی باقی نمانده بود و شهیاد در ذهنش خاطره ای بی تکرار باقی 

 ماند....

 و به این ترتیب پنج سال گذشت.

**** 

 2 -9فصل 
 

 کاترینا به جعبه زیبای جلوی ماشین جلب شد.نظر 

 می تونم داخلشو ببینم؟ _

 آرمیتا نیم نگاهی به جعبه کرد و گفت:

 البته. _

 کاترینا با دقت در جعبه را گشود و با فریادی از شوق گفت:

 سرویس برلیان! فوق العاده ست، یه شاهکار هنریه! _

 آرمیتا آرام گفت:

 جشن فردا شب ازش استفاده می کنم. هدیه پدر بزرگه، در_

 فردا شب بزرگیه، مگه نه؟ _

 آرمیتا لبخند کمرنگ و زیبایی زد. کاترینا دوباره ادامه داد:

 تو باید فردا شب، فرد مورد نظرت رو برای ازدواج اعالم کنی، این کار رو می کنی؟ _
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 و با سکوت آرمیتا، لبخندی زد و با صمیمیت گفت:

 لیاقت تو رو داشته باشه.امیدوارم  _

 آرمیتا باز هم سکوت کرد.

 کاترینا با جمله ای او را برآشفت:

 فردا این گردنبندی رو که گردنته دربیار، خیلی قدیمی شده. _

 را با دست لمس کرد. "اهلل"آرمیتا هراسان دست به گردنش برد و پالک 

 دا بشم.نه کاترینا! این یه خاطره اس، دلم نمی خواد ازش ج _

 با نزدیک شدن به مرکز خرید، کاترینا گفت:

 آرمیتا داخل ماشین منتظر بمون، فقط باید تحویل بگیرم، زود می یام. _

ده دقیقه از رفتن کاترینا می گذشت، آرمیتا از ماشین پیاده شد و نگاهی به اطراف انداخت خبری از او نبود به ماشین 

باید  "فردا شب، شب بزرگی در زندگی من خواهد بود! "د ... حق با کاترینا بود؛ تکیه داد و در افکارش غرق شد شای

مهم ترین تصمیم زندگیش را اعالم می کرد. این قول را دو سال پیش زمانی که تصمیم قاطع خود را برای ماندن 

رد. ج تصمیم بگیگرفت به پدربزرگ داد. او قول داده بود شب جشن کریسمس، بعد از تمام شدن درسش برای ازدوا

صدای دختر بچه ای که به فارسی سالم داد او را از سرزمین افکارش بیرون کشید. متعجب سربلند کرد و از دیدن 

 صحنه روبه رویش میخکوب شد.

 بی اختیار به جلو خم شد:

 هانا جان! _

 هانا لبخند دلنشینی زد، آرمیتا به طرفش رفت و او را در آغوش کشید:

 و بزرگ شدی! چقدر زیبا _

 هانا مؤدبانه تشکر کرد. آرمیتا متعجب گفت:

 تو اینجا چه کار می کنی، تنهایی؟! _

 هانا گفت:

 نه، با مامی و دایی شهیاد اومدم، ما امشب می خوایم بریم پاریس، برای جشن کریسمس. _

 سپس اشاره ای به همان مرکز خریدی که کاترینا رفته بود کرد و گفت:

 الن اونجان.اونا ا _

آرمیتا احساس کرد چیزی در درونش آتش گرفت و وجودش را به لرزه انداخت. نفسش به سختی باال آمد، تمام 

خاطرات گذشته برای لحظه ای مقابل دیدگانش جان گرفت و او را با خود همراه ساخت. زمانی که به خود آمد قطره 

 پرسید:های اشک، صورتش را خیس کرده بود. هانا کنجکاوانه 

 داری گریه می کنی؟! _

دستمالی از جیب پالتویش درآورد و به دست او داد. آرمیتا در میان گریه، لبخندی زد و تشکر کرد. صدای کاترینا 

 آن دو را متوجه کرد:

 ببخشید که دیر شد، داشتن سفارش... _
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جایش تکان خورد و به نرمی گونه هانا را اما با دیدن چهره گریان آرمیتا، حرفش را فرو خورد. آرمیتا ناتوان از 

 بوسید و گفت:

 من باید برم! _

 هانا که همچنان با کنجکاوی او را می نگریست گفت:

 دلم برات تنگ می شه. _

آرمیتا لحظه ای مردد ایستاد، اما به سرعت تصمیمش عوض شد و به طرف ماشین رفت. قبل از رسیدن بی اختیار 

ید برگشت و درست در همان لحظه، شهیاد قدم به بیرون گذاشت و ناخودآگاه چشمهایش نگاهش به جلو مرکز خر

به آن سو چرخید. از دیدن او به شدت شوکه شد طوری که احساس کرد توان حرکتش را از دست داده است. چیزی 

هم  فت. کاترینادر درونش لرزید، چشمهایش را بست و سعی کرد آرام بگیرد. آرمیتا به نرمی داخل ماشین جای گر

 پشت رل نشست.

 شما چی به هم گفتین، نمی فهمم آخه چرا گریه می کنی؟! _

 آرمیتا آهسته گفت:

 هیچی! _

 حاال این دختر کوچولوی خوشگل، انگلیسی متوجه می شه؟ _

 آرمیتا به نشانه تائید سرش را تکان داد. کاترینا به طرف هانا برگشت و گفت:

 لو.خداحافظ خانم کوچو _

آرمیتا هنگام دور شدن، لحظه ای به عقب برگشت. هانا به آرامی دستش را برایش تکان داد، اما دیگر اثری از شهیاد 

 نبود.

**** 

 صدای مادر بزرگ به گوشش رسید:

 آرمیتا عزیزم، مهمونا به خاطر تو اومدن، امشب شب توئه، خواهش می کنم... سریع تر بیا پائین. _

باز شد و خانم راکفلر به داخل آمد. آرمیتا به طرفش چرخید و قدمی نزدیک تر رفت؛ خانم راکفلر با در به آرامی 

هیجان و اشتیاق به او چشم دوخت. یادگار رابرت، در لباس زیبایش فوق العاده شده بود. دستهایش در دستکش 

تاج بلند و درخشنده، صد چندان  های بلند ساتن سفیدی پنهان شده و میک آپ صورت و آرایش موهایش با آن نیم

 جذابترش کرده بود.

نگاه مهربان مادر بزرگ روی آرمیتا ثابت ماند. چشمهای آرمیتا به اشک نشسته بود. فاصله بینشان را با قدمهایی 

 کوتاه طی کرد و با نوازش گونه هایش گفت:

 تو چت شده آرمیتا؟ _

 و با لبخندی به شوخی ادامه داد:

 نداری زحمت آرایشگر رو حروم کنی؟ پس لطفا اشکاتو پاک کن. تو که قصد _

آرمیتا کمی سرش را باال گرفت و به طرف جعبه جواهری که روی میز توالت بود رفت. مشتش را گشود؛ گردنبندی 

 که شهیاد به او داده بود شروع به خود نمایی کرد. مادربزرگ به طرفش رفت.

 خدای من، خیلی زیباست! _
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 یه دوسته در آخرین جشن کریسمس تو ایران. هدیه _

 دوست خوش سلیقه ای داشتی. _

 متشکرم. _

 خب حاال این دختر خوب می خواد با من بیاد؟ _

 آرمیتا گردنبند را در جعبه اش قرار داد و همراه مادر بزرگ از اتاق خارج شد.

ش را در جستجوی کاترینا به اطراف چرخاند، در کنار مادر بزرگ با ابهت به تمام میهمانان خوش آمد گفت و نگاه

 لحظه کوتاهی متوجه صحبت مونیکا شد که از کنارش می گذشت.

 این طور که از خانم راکفلر شنیدم یه پسر مسلمان ایرانیه، گویا پسر یکی از دوستان رابرت بوده! _

 الیزا با هیجان گفت:

 ا نمی دونستم پسراشم تا این حد جذابند!شنیده بودم مشرق زمین دخترای زیبایی داره ام _

 مونیکا متوجه آرمیتا شد و گفت:

 طوری شده آرمیتا؟ _

 آرمیتا به طرفشان برگشت و با لبخندی گفت:

 اوه، نه، فقط کفشام کمی اذیتم می کنه، فکر می کنم به خاطر پاشنه های بلند باشه، معذرت می خوام من باید برم. _

 آرمیتا را در فکر فرو برد که متوجه کاترینا نشد.حرفهای آنها آنقدر 

 آرمیتا، با توام آرمیتا! حواست کجاست؟ _

 آرمیتا به طرفش برگشت. کاترینا فریادی از شوق کشید و گفت:

 هی دختر، تو محشر شدی! کریسمس مبارک. _

 کریسمس شما هم مبارک، تو کجا بودی؟ _

 کاترینا کمی به او نزدیک شد و گفت:

 تو اون پسره رو دیدی؟! _

 کدوم پسره؟! _

 اون پسر جذاب و زیبای شرقی، همه دارن درباره اون صحبت می کنن. _

 آرمیتا متعجب گفت:

 نمی دونم در مورد کی صحبت می کنی! _

 کاترینا دستش را گرفت و گفت:

 بیا بریم، شاید پدربزرگت بتونه جواب بده. _

 آرمیتا کالفه و کنجکاو گفت:

 پس چرا من نمی بینمش؟ _

 هنوز چند قدمی با پدربزرگ فاصله داشتند که ویلیام جلویش ظاهر شد.

 معذرت می خوام آرمیتا، می تونم چند دقیقه باهات صحبت کنم؟ _

 کاترینا با عذرخواهی از آنها جدا شد. ویلیام نگاه مشتاقانه ای به آرمیتا انداخت و گفت:

 ...تو امشب، خب تو امشب  _
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آرمیتا منتظر ماند تا حرفش را تمام کند اما ویلیام دستش را گرفت و آن راکمی باال آورد و با لبخندی خم شد و بر 

پشت آن بوسه ای نواخت. در همان لحظات کوتاه، آرمیتا ناباورانه چشم به روبرو دوخته و برجایش میخکوب شده 

ر کنار پدربزرگ ایستاده بود و با لبخندی زیبا او را می بود. احساس کرد به شدت در حال سقوط است. شهیاد د

نگریست. آرمیتا برای چند ثانیه چشمهایش را بست و زمانی که دوباره گشود، به جای آن صورت خندان ویلیام را 

دید و نگاه پرخشمش را پیشکش او کرد. پسر جوان در حالی که به شدت از رفتار آرمیتا متعجب شده بود دستش را 

کرد و با ناراحتی از او جدا شد. دوباره جلوی دیدش گشوده شد اما دیگر از آن تصویر خبری نبود و این بار جای  رها

 خود را به یکی از دوستان پدربزرگ داده بود. آرمیتا مغموم و پوزخندزنان گفت:

 دی!لعنت به من، لعنت به تو، لعنت به این رویای احمقانه! شهیاد ببین باهام چه کار کر _

 3 -9فصل 
 

عطر آشنایی فضای اطرافش را پر کرد؛ لحظه ای فکر کرد به گذشته ها برگشته و در گذر تکرار لحظه ها قرار دارد 

به شدت دچار هیجان شده بود با این که دلش می خواست همه چیز، واقعی و او با تمام وجود نظاره گرش باشد، 

احساساتی رفتار نکند. اگر این بار هم رویا بود دلش می شکست.  سعی کرد آرام بماند و مانند دختر بچه های

لحظات به کندی می گذشت، شهیاد بی تابانه با دو قدم کوتاه مقابلش قرار گرفت. آرمیتا به سرعت چشمهایش را 

 بست. صدای گیرای شهیاد در کنار گوشش زمزمه وار گفت:

 ا من دلم برات تنگ شده بود.سالم فرشته کوچولو! می دونم منو از یاد بردی ام _

 سپس با ظرافت، صورتش را باال آورد.

 حاال می تونی چشماتو باز کنی و مطمئن باشی من رویا نیستم، این واقعیته! _

 آرمیتا چشمهایش را گشود. شهیاد درست روبرویش ایستاده بود؛ در فاصله یک قدمی او.

 سالم. _

 ه پرحرارتش را به چشمهای ناباور او دوخته بود.لبهای آرمیتا حرکتی نکرد. شهیاد نگا

 آرمیتا آهسته گفت:

 تو االن باید پاریس باشی! _

 شهیاد با لحن طنز آلودش گفت:

خوشحالم که صداتو شنیدم، دیگه داشتم از شنیدن صدات ناامید می شدم. می دونی چند ساله منتظرم تلفن زنگ  _

 بزنه و صداتو بشنوم؟

 ا به سرعت رنگ عوض کرد و سکوتش باعث شد تا شهیاد با لحنی شیطنت بار بگوید:گونه های آرمیت

اصوال وقتی دختر خانم های جوان مرد مورد عالقه شون رو می بینن اینطور دچار هیجان می شن و گونه هاشون گل  _

 میندازه!

 رام و جدی گفت:آرمیتا تنها به نیم نگاهی به جای پاسخ اکتفا کرد. شهیاد این بار با لحنی آ

 چقدر عوض شدی آرمیتا! _

شهیاد درست می گفت، حرفش فکر دختر جوان را به گذشته ها کشاند؛ به آخرین جشن کریسمس که در ایران 

 برگزار شد و آن مکالمات شیرین و طنز آلودی که بینشان رد و بدل شده بود.
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 بخندی زد و متقابال با شیطنت گفت:و حاال آرام و مطمئن روبروی شهیاد ایستاده بود. آرمیتا ل

 شاید به این خاطره که امشب باید فرد مورد عالقه ام رو برای ازدواج اعالم کنم. _

 شهیاد سر به زیر انداخت و آرمیتا دوباره گفت:

گذشت زمان آدما رو عوض می کنه. شاید هم عاقل تر. این حرفت رو می ذارم به پای تجربه ای که تو گذشته  _

 شتی!دا

 شهیاد همان طور که به پایین می نگریست گفت:

 بذار پای تجربه ای که در یه روز برفی با دختری که یه زمانی دیوانه وار عاشقم بود کسب کردم! _

آرمیتا احساس کرد حرارتی داغتر از همیشه به صورتش دمید. شهیاد لحظه ای به چشمهای آرمیتا خیره شد، نگاهش 

بود و دخترک نمی فهمید چرا نمی توانست از کمند نگاه او بگریزد. چشمهای سیاهرنگ و زیبای مستقیم و سوزنده 

 شهیاد بارانی شد. آرمیتا آهسته گفت:

 همه دارن نگاهمون می کنن. _

 شهیاد با لحنی عصبی گفت:

 دیگه خسته شدم اینقدر مراقب نگاه دیگرون بودم. _

 آرمیتا با صدای بغض آلودی گفت:

 یاد؟!شه _

 شهیاد نگاهش را به او دوخت و با مهربانی گفت:

 جانم. _

 و با سکوت آرمیتا با آهنگ زیبایی زمزمه کرد:

کاش می دونستم دختری که هر روز دزدانه روی شیشه ماشینم یه شاخه گل می ذاشت و با تلفن های شبانه اش  _

 ه.خواب رو تا صبح از چشمای من می دزدید حاال چه احساسی دار

 آرمیتا سعی کرد دل سرکشش را مهار کند و خونسرد باشد. شهیاد دوباره گفت:

 من امشب به خاطر تو اینجام، فقط بهم نگو که خیلی دیر اومدم. _

 آرمیتا مستقیم به شهیاد نگریست و خواست چیزی بگوید که شهیاد پیش دستی کرد:

 تر ازم نمی مونه.این طوری نگام نکن که با آتیش نگات چیزی جز خاکس _

سپس دستش را رها کرد و از او جدا شد. آرمیتا به خوبی فهمید که او همان موقع مجلس را ترک خواهد کرد. به 

 مسیر رفتنش چشم دوخت و شهیاد در پشت پرده اشک به نرمی گم شد.

 با هم صحبت کنند. جشنآقای راکفلر به همراه آرمیتا از سالن جشن خارج شد، تا به خواستش در جای خلوتی کمی 

به دقایق پایانی خود می رسید اما هنوز کسی از دوشیزه زیبای مجلس جوابی نشنیده بود. لحن دختر جوان التماس 

 آمیز بود:

 پدر بزرگ خواهش می کنم. _

 پدربزرگ متفکر از حرفهایی که از آرمیتا شنیده بود نگاهش کرد و گفت:

سالن منتظر شنیدن جواب تواند چند وقته صبر کردن؟ شاید یه سال، دو سال ... می دونی بعضی از اونایی که تو  _

 اصال خودت بگو!
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 پدربزرگ خواهش می کنم، امشب نه، بهم فرصت بدین. فقط چند روز. _

 آقای راکفلر سرش را تکان داد و گفت:

 باشه، ولی یادت باشه من تا هفته آینده ازت جواب می خوام، متوجه شدی؟ _

 میتا با خوشحالی صورت پدربزرگ را بوسید و گفت:آر

 ممنونم. _

 و با گرفتن بازویش دوباره به سالن جشن بازگشتند.

**** 

چشمهای پدربزرگ از آن چه شنیده بود گرد شد و رنگ صورتش لحظه به لحظه عوض می شد. ناگهان صدای 

 به شدت از جا پراند:فریادش آن چنان به هوا برخاست که آرمیتا و خانم راکفلر را 

 می فهمی چی داری می گی؟! _

 آرمیتا سعی کرد بر خود مسلط باشد.

 من ... من چیزی رو گفتم که خودتون منتظر شنیدنش بودین. _

 آقای راکفلر متعجب از بی پروایی نوه اش، عصبانی گفت:

 تو خیلی گستاخ شدی! _

 آرمیتا معترض گفت:

 ی کنید پدربزرگ.شما دارید به من توهین م _

لطفا ساکت باش، نمی خوام چیزی بشنوم. بعد از این همه وقت که ما رو چشم انتظار گذاشتی این چه جوابیه که می  _

 دی؟

 آرمیتا خواست حرفی بزند، اما آقای راکفلر عصبانی تر از قبل گفت:

 چه کسی رو برای ازدواج انتخاب کردی؟حرفها تو نشنیده می گیرم و دوباره ازت می پرسم؛ از مهمانهای شب عید  _

 آرمیتا آهسته گفت:

 ولی من منصرف نشدم. _

آقای راکفلر زیر چشمی نگاهی به آرمیتا انداخت و خود را روی مبل رها کرد. آرمیتا احساس کرد پدربزرگ به 

سپرد آقای  سختی سعی در کنترل رفتارش دارد. نزدیک مادربزرگ رفت و دستهای یخ زده اش را به دست او

راکفلر در حالی که دستمال گردنش را شل می کرد بی حوصله از جایش برخاست و با کشیدن چند نفس عمیق رو به 

 آرمیتا گفت:

 خیلی دلم می خواد یکی بهم بگه تمام حرفهایی که شنیدم یه کابوس وحشتناک بود. _

ورد و بعد از آن صدای خشمگین پدربزرگ، سکوت سنگینی که در سالن جا خوش کرده بود تنها لحظه ای دوام آ

 مانند موجی سنگین به آن دو برخورد کرد:

من باید با تو چه کار کنم آرمیتا؟ یک هفته از اون جشن گذشته و حاال داری می گی می خوای برگردی ایران و با  _

 یک پسر مسلمان ازدواج کنی؟

کرد از فرو ریختن اشکهایش جلوگیری کند. پدربزرگ لحظه  آرمیتا سر به زیر انداخت و با چند بار پلک زدن، سعی

 ای به چهره درهم یگانه نوه اش خیره شد پشت به او کرد و آهسته گفت:
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 می ری به اتاقت و تا زمانی که نظرت عوض نشده حق بیرون اومدن نداری. _

 خانم راکفلر معترض و ناراحت گفت:

 پاتریک، خواهش می کنم. _

 م!همین که گفت _

 آرمیتا بی صدا سالن را ترک کرد، خانم راکفلر که صدایش از بغض می لرزید گفت:

 چقدر بی احساسی ... چقدر سخت... _

 و لحظه ای بعد در سالن کسی جز آقای راکفلر که در افکارش غرق شده بود، به چشم نمی خورد.

بیرون داد، با آن همه خستگی حتی خواب هم از آرمیتا اندام خسته اش را روی تخت انداخت و نفس عمیقی از سینه 

چشمهایش فرار می کرد. لحظه ای از یاد شهیاد جدا نمی شد، وجود تشنه اش از دیدن دوباره او هنوز سیراب نشده 

 بود و لحظه ای بعد مادربزرگ را باالی سرش دید. به احترام او از جا برخاست و لبه تخت نشست.

 نمی خوای تمومش کنی؟ _

 میتا به جای جواب، آرام و بی صدا اشک ریخت. خانم راکفلر با مهربانی دستاش را در دست گرفت و گفت:آر

کاش می دونستم کسی که لیاقت ریختن این همه اشک پاک و بی ریا رو پیدا کرده کیه! آخه تو این همه اشک رو  _

 از کجا می یاری دخترکم؟

 شهر با همه بزرگیش برام مثل زندانی شده که دارم توش خفه می شم. دلم گرفته مادربزرگ! احساس می کنم این _

 سپس آهسته زمزمه کرد:

 مادربزرگ من باید برگردم، خواهش می کنم. _

 ما دوستت داریم آرمیتا، می تونی اینو باور کنی؟ _

 آرمیتا نگاه مغموم و اشک آلودش را به مادر بزرگ دوخت و گفت:

ید برگردم ایران، من باید برگردم ... به خدا منم قلب دارم احساس دارم... دیگه طاقت اگه دوست دارید بذار _

 ندارم.

 مادربزرگ تنها با درماندگی سرش را تکان داد و او را تنها گذاشت.

خاطرات شهیاد و نگاه آخرش دست از سرش برنمی داشت، بی تاب شده بود به نقطه ای خیره و در افکارش غوطه 

 ور شد.

اید اگر آن روز با کاترینا برای گرفتن سفارش همراه نمی شد... شاید اگر هانا با هوش زیادش او را نمی شناخت و ش

 متوجه اش نمی شد... شاید اگر شهیاد به جشن نمی آمد ...

 صدای ضربه های در، آرامش و خلسه اش را در هم شکست.

 آرمیتا، عزیزم بیداری؟ _

 ید.بله مادر بزرگ، بفرمائ _

 صدایش خسته و بی روح بود.

 تو حالت خوبه؟! _

 آرمیتا با حرکت سر پاسخ مثبت داد.

 پس بهتره همراه من بیای پایین، پدربزرگ می خواد باهات صحبت کنه. _
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 آرمیتا ناباورانه به چهره مادربزرگ نگریست.

 در مورد ... _

 نده چند روزه اش را پایان داد.حرکت سر خانم راکفلر به نشانه تأئید، انتظار خسته کن

 آرمیتا مانند بچه ای بی قرار به آغوش مادربزرگ پرید.

 مادربزرگ بازویش را آهسته فشرد و با لبخندی گرم گفت:

 بهتره لباستو عوض کنی و همراه من بیای. _

 می جابه جا شد.آقای راکفلر که در مبل فرورفته و به نقطه ای خیره شده بود، با ورود همسر و نوه اش ک

 سالم... پدربزرگ! _

 سالم، می شه خواهش کنم روبروی من بنشینی؟ _

 آرمیتا آهسته گفت:

 البته. _

 خانم راکفلر هم کنار همسرش جای گرفت:

 فکر می کنم بدونی می خوایم در چه مورد صحبت کنیم. _

 آرمیتا پاسخی نداد، پدربزرگ دوباره گفت:

 خب ... _

 ث کرد و ادامه داد:لحظه ای مک

تو آزادی با هر کسی که خواستی ازدواج کنی، اما تو یه راکفلری و حق نداری ما رو تنها بذاری. نمی تونم اجازه بدم  _

 به ایران برگردی. تو تنها یادگار رابرتی.

 آرمیتا در حالی که سعی می کرد خوددار باشد گفت:

 نمی رسیم. بهتره به اتاقم برگردم، ظاهرا به نتیجه _

 آقای راکفلر خود را به نادانی زد وگفت:

 متوجه منظورت نمی شم. _

 شما غیر مستقیم از من می خواید که نظرمو در مورد ازدواج عوض کنم. _

 پدربزرگ مستقیم به آرمیتا چشم دوخت و گفت:

 این نظر توئه اما حرف من همینه که گفتم. _

 گفت:آرمیتا مانند جرقه از جا پرید و 

 شما نمی تونید پدربزرگ... _

 آقای راکفلر خونسرد جواب داد:

 چی رو نمی تونم آرمیتا؟! _

 هیچ وقت تصمیمم عوض نمی شه، حتی اگه مجبور باشم تمام عمر تو اون اتاق زندانی باشم. _

 پدربزرگ پوزخندی زد و گفت:

 ت این حرفو به خودش بگه!!(می دونم چقدر لجبازی، تو هم مثل پدرتی آرمیتا! )یکی نیس _

 اگه غیر از این بود که حاال اینجا نبودم. من دختر پدرم هستم. _
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 تو عقلتو از دست دادی دختر. _

 آرمیتا آخرین تیرش را رها کرد:

 آره، ترجیح می دم بی عقل باشم تا بی عشق! _

 آقای راکفلر از جایش برخاست با صدای بلند و جدی گفت:

 خورم آرمیتا اگه نخوای تصمیمت رو عوض کنی برای همیشه از خانواده راکفلر طردت می کنم.سوگند می  _

 خانم راکفلر آشفته و پریشان به سرعت رو به همسرش گفت:

 پاتریک، تو حق نداری ... _

 من چه حقی ندارم خانم، چه حقی ندارم؟! _

 پاتریک ... خواهش می کنم. _

 فت:پدربزرگ جدی تر و سخت تر گ

 نه تنها طردش می کنم بلکه از ارث بزرگ راکفلرها هم محرومش می کنم. _

 این اجازه رو بهت نمی دم پاتریک، آخه چرا؟! _

 چون اون همه ما رو فریب داد و با همه ما در تمام این مدت بازی کرد. _

 آرمیتا بغض آلود گفت:

استم فریبتون بدم. قسم می خورم این یه اتفاق بود. این طور نیست پدربزرگ، من قصدی نداشتم، من نمی خو _

 سرنوشت ...

 آقای راکفلر با نگاهی سرزنش آمیز گفت:

 چرا زودتر بهمون نگفتی آرمیتا؟ چرا زیر قولت زدی؟ _

آرمیتا فقط سکوت کرد و هیچ جوابی نداد. حق با پدربزرگ بود و می دانست سکوتش اوضاع را از آن چه هست 

 د، اما هر چه کرد نتوانست چیزی بگوید. آقای راکفلر آرامتر شده بود.خرابتر می کن

 چرا زودتر بهم نگفتی؟! _

 آرمیتا اشک ریزان گفت:

 نمی دونستم این طوری می شه پدربزرگ، به روح پدر قسم نمی دونستم. _

 حاال برامون توضیح بده. _

وی آنها نگریست. فضای سالن در سکوت فرو رفته بود. آرمیتا با پشت دست اشکش را پاک کرد و لحظه ای به هر د

 پدربزرگ با لحنی معنادار گفت:

 آره، نمی دونی، تو هر موقع که نمی خوای جواب بدی می گی نمی دونم. مثل همیشه! _

 تو می خوای چی کار کنی پاتریک، منظورت از این لحن حرف زدن چیه؟ _

 ه به آرمیتا نگاه کند گفت:آقای راکفلر در پاسخ همسرش، بدون این ک

 من دیگه چیزی نمی گم، اگه این شرایط رو نمی پذیره باید زودتر اینجا رو ترک کنه. _

 خانم راکفلر عصبی گفت:

بهت اجازه نمی دم این کار رو بکنی، پاتریک آرمیتا نوه ماست، دختر رابرت، اگه تو می تونی به راحتی چشماتو  _

 ی تونم، می فهمی؟روی همه چیز ببندی من نم
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 در صدای آقای راکفلر خشم و ناراحتی موج می زد:

حرفمو پس نمی گیرم، تنها کاری که برات می تونم بکنم اینه که با وکیل پدرت صحبت کنم تا رسما اداره اموال  _

ما باید برای رابرت رو به عهده بگیره و مقدمات ورودتو آماده کنه. امیدوارم زندگی راحتی اونجا داشته باشی، ا

 همیشه ما رو فراموش کنی.

 آرمیتا بغض آلود گفت:

 برام آرزوی خوشبختی کنید پدربزرگ! _

 آقای راکفلر آهسته و غمگین زمزمه کرد:

 پدرت هم یه روز همین رو ازم خواست. از سرنوشت گریزی نیست. _

 و آرام از سالن خارج شد.

**** 

برمی گشت احساس خوبی داشت، ولی طرد شدن نزد تنها کسانی که برایش  از این که به خانه دوران کودکی اش

مانده بودند به شدت آزارش می داد. حاال تنهایی را با تمام وجود حس می کرد. چشمهایش به ساعت خیره ماند. 

 چهار ساعت دیگر راننده به دنبالش می آمد و باید برای همیشه با عزیزانش وداع می کرد.

 اق باز شد و کاترینا نفس زنان وارد شد:ناگهان در ات

 آر ... آرمیتا... _

 کاترینا! _

 کاترینا با قدمهای بلندی خود را به او رساند، دستهایش را گرفت و در میان هق هق گریه گفت:

 تو ... یعنی تو داری برای همیشه از اینجا می ری؟ من ... نمی تونم ... _

 و گفت: آرمیتا تبسم تلخی بر لب نشاند

 همه تون رو دوست دارم، دلم براتون تنگ می شه. _

 هنوزم باورم نمی شه، نمی دونم چی باید بگم. _

 آرمیتا نجوا کنان گفت:

 هیچی نگو عزیزم، تو دیگه سرزنشم نکن، من به جایی می رم که از اول هم باید می موندم. _

 :کاترینا سرش را تکان داد ودر حالی که می گریست گفت

 نه! نه، نمی خوام سرزنشت کنم. _

 سپس با لبخند گرمی بازوهای آرمیتا را با مالیمت فشرد:

مطمئنم بهترین راه رو برای خوشبختیت انتخاب کردی. منم از صمیم قلب برات همین آرزو رو دارم، فقط... فقط  _

 قول بده، هیچ وقت فراموشم نکنی.

 نجوا کرد:آرمیتا به سختی او را به خود فشرد و 

 متشکرم. _

 1 -11فصل 
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با صدای کاپیتان که ورود به خاک ایران را اطالع می داد، تپش قلبش شدت گرفت. هنوز برایش مشکل بود باور کند. 

بی اختیار چشمهایش از اشک پر شد. دلش می خواست قبل از هر چیز به دیدن پدر و مادرش برود. نفهمید چه موقع 

اه به اتمام رسید و در ماشین جای گرفت. زمانی به خود آمد که در حال رفتن به سوی کلیسا کارش در سالن فرودگ

بود. دسته گل هایی که گرفته بود در دستش عرق کرده بودند. زمانی که به گورستان رسید نفس عمیقی کشید و با 

رشان گذاشت و نگاهی به جایگاه قدم هایی منظم و آرام به سوی آرامگاه پدر و مادرش رفت. دسته گل ها را روی قب

روبن انداخت به آخرین دسته گل در دستش نگریست قدمی جلوتر رفت و آن را با رضایت به روبن سپرد، لبخند 

 کمرنگی زد و برای آرامش روح همگی آنها دعا خواند.

**** 

 آرمیتا...؟! _

 آرمیتا سالم کرد اما دیگر صدایی نشنید، دوباره گفت:

 لطفا در رو باز کن! عسل جان، _

اما باز هم سکوت، متعجب به عقب رفت و به بدنه ماشین تکیه داد. ناگهان در باز شد و عسل در آستانه آن قرار 

 گرفت. چشمهایش درخشید و با لبخند زیبایی گفت:

 سالم، من اومدم! _

ره دسته گل را به طرفش گرفت و دوبا عسل همچنان ناباورانه و با قدم های سنگین فاصله بینشان را طی کرد، آرمیتا

 گفت:

 سالم کردم عسل خانم! _

عسل ناگهان او را محکم به آغوش کشید و با صدای بلند گریست. آرمیتا کمی منتظر ماند تا آرام شود سپس او را از 

 خود جدا کرد و با اشاره به گل ها، با اخمی ظاهری گفت:

 حکم بغلم کردی که خراب شدن!دختر بد! ببین چه کار کردی، انقدر م _

عسل با تبسمی دلنشین نگاه مهرباشن را به او دوخت، آرمیتا سر به زیر انداخت و به نرمی به آغوشش بازگشت. 

 عسل نجوا کنان گفت:

 خوش اومدی، دلم خیلی برات تنگ شده بود. _

 منم همین طور، اومدم که بمونم. _

 عسل با شادی وصف ناپذیری گفت:

 می گی، چطور پدربزرگ اجازه داد؟ جدی _

 آرمیتا به تلخی گفت:

 برای همیشه طردم کردند. _

 عسل با چشمهایی که از فرط تعجب، بیش از اندازه گرد شده بود پرسید:

 طردت کردند، تو چی داری می گی، برای چی؟! _

 دختر جوان با صدایی که موجهایی از خشم و ناراحتی در آن حس می شد گفت:

 نمی دونم، یعنی ... بهایی بود که برای به دست آوردن عشقم پرداخت کردم. _

 عسل با صدای لرزانی زمزمه کرد:
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 خدای من! تو چه کار کردی؟! _

آرمیتا سرش را کمی باال برد و به آسمان ابری چشم دوخت؛ سرمای استخوان سوزی وجودش را لرزاند، نفس عمیقی 

 به اشکهایش آزادی بخشید. کشید و با حرکت آرام پلکها،

 صدای عسل او را به خود آورد:

 متأسفم! _

 مجبور شدم، اونا منو سر دوراهی بدی قرار داده بودن. _

 عسل همچون گذشته دستش را با صمیمیت فشرد و با همدردی گفت:

 می فهمم! _

ش مهربانش گریه کند. عسل آرمیتا چشمهای غمگینش را به عسل دوخت، چقدر دلش می خواست ساعتها در آغو

 در حالی که او را به طرف داخل می برد، با شادی و محبتی که در صدایش موج می زد گفت:

می خوام امشب تو رو به قشنگ ترین شب سال دعوت کنم، به شرطی که قول بدی برای امشب همه چی رو  _

 فراموش کنی به جز من و خودت رو!

 کرد و عصبی گفت: آرمیتا به سرعت اشکهایش را پاک

به خودم قول داده بودم به تنهائی غلبه کنم و احساس ضعف نکنم، تصمیم گرفتم قوی باشم و مشکالتم رو به  _

 تنهائی حل کنم، اما گاهی وقتا واقعا نمی شه. تو این لحظه ها از خودم به خاطر این که دچار ضعف می شم بدم می آد.

 عسل شانه هایش را فشرد و گفت:

 تو دختر قوی و محکمی هستی، اینو مطمئن باش. _

 آرمیتا نفس عمیقی کشید و گفت:

 همیشه دوست داشتم یه دختر خودساخته باشم. _

 هستی عزیزم، هستی! _

کمتر از یک هفته از آمدن آرمیتا می گذشت، در این مدت تمام دوستان و آشنایان به دیدنش آمده بودند و در این 

همیشگی شهیاد بود! صبح ششمین روز آمدنش در سالن نشیمن مشغول مطالعه کتابی بود که میان باز هم غایب 

 خدمتکاری، آمدن عسل را خبر داد. آرمیتا با خوشرویی به استقبالش رفت.

 عسل دعوت نامه ای را به دستش داد و گفت:

 برای توئه! _

 به چه مناسبت؟! _

 پاسخ داد:عسل در حالی که قهوه اش را شیرین می کرد 

 سومین سالگرد ازدواج تینا و الکس. _

 سپس به شوخی ادامه داد:

 معلوم نیست این پیرزن، پیرمرد تا کی می خوان سالگرد ازدواجشون رو این طوری جشن بگیرن! _

 آرمیتا با صدا خندید و گفت:

 اگه جرأت داری جلوی تینا بگو. _

 عسل چشمکی زد و گفت:
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 خودمون بمونه، تو که می یای؟ترجیح می دم بین  _

 حتما می یام. _

 عسل با رضایت سرش را تکان داد و گفت:

 پس خودم می یام دنبالت. _

**** 

آرمیتا برای آخرین بار نگاهی در آینه انداخت و از اتاق خارج شد. مثل همیشه پله ها را دو تا یکی طی کرد تا عسل 

 را بیش از این منتظر نگذارد.

 رسیدن به محل برگزاری جشن، حس عجیبی وجود آرمیتا را در برگرفت و مضطرب گفت:بعد از 

 نمی فهمم یه دفعه چرا دلشوره گرفتم. _

 عسل ماشین را پارک کرد و نگران پرسید:

 تو حالت خوبه؟! _

 آرمیتا لحظه ای کوتاه چشمهایش را بست و فقط گفت:

 خوبم. _

 بایی تزئین شده بود، از ماشین پیاده شد و گفت:عسل با برداشتن سبد گلی که به زی

 بریم؟! _

آرمیتا سرش را به نشانه تأئید تکان داد. تینا با دیدن آنها لبخند زنان به استقبالشان رفت و در جواب سالم هر دو 

 گفت:

 سالم، خوش اومدید. _

 سپس رو به آرمیتا ادامه داد:

 خوشحالم که اومدی. _

 منم خوشحالم. _

 عسل به همراه سبد گل، دو جعبه کادوی کوچک را به دست تینا سپرد و گفت:

 تبریک من و آرمیتا رو هم بپذیر. _

 لبهای خوش فرم تینا به لبخندی زیبا زینت گرفت و گفت:

 مرسی، لطف کردین. _

 آرمیتا پرسید:

 پس لنا کوچولو کجاست؟! _

 شد.پیش پرستارش، با حضور در این جشن خسته می  _

 تینا دقایقی نزد آن دو بود و با ورود مهمانهای تازه، برای خوشامد گویی آنها را ترک کرد.

او  "معذرت می خوام، االن برمی گردم "عسل متوجه یکی از دوستانش شد که برایش دست تکان می داد و با گفتن 

ا نمی شناخت و کمی احساس غریبگی می را تنها گذاشت. آرمیتا قدم زنان به طرف دیگر باغ رفت. اکثر مهمانها ر

کرد. ناگاه از حرکت ایستاد در یک لحظه نفسش بند آمد. به چشمهایش مطمئن بود، اما دوباره نگاه کرد، خود او 

بود. با همان چشمهای جذاب و گیرا که در یک لحظه سرش را چرخاند و نگاهش با نگاه او پیوند خورد. شهیاد در 
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گر ایستاده بود. با دیدن آرمیتا ابروهای کشیده اش با حالت زیبایی باال رفت و برق نگاهش را کنار الکس و دو نفر دی

در آن فاصله به راحتی به نمایش کشید. با لبخندی سرش را تکان داد که انگار ورودش را خوشامد می گفت. آرمیتا 

اره نگاهش را به او انداخت، گرم لرزش خفیفی را در دستهایش احساس کرد. گرما تمام وجودش را فرا گرفت دوب

صحبت با اطرافیانش بود. بی اختیار به طرفش قدم برداشت و در کمال ناباوری دید شهیاد هم به طرفش می آید، 

قلبش به شدت می زد، دو قدم مانده بود تا کامال روبرویش قرار بگیرد که متوجه نگاه شهیاد شد که پشت سرش را 

شهیاد در یک لحظه به چشمهایش نگاه کرد و از کنارش رد شد، کنار میهمان تازه واردی  نشانه رفته بود )چه ضایع(؛

ایستاد و با او مشغول احوالپرسی شد. آرمیتا غم زده سرش را پایین انداخت و به گوشه ای رفت. رفتار شهیاد برایش 

 با د به همه چیز پشت پا زده و حاالقابل توجیه نبود. به خودش لعنت فرستاد که چرا بازگشته است. او به خاطر شهیا

دیدن برخورد عاری از احساس او به شدت پشیمان شده بود. چشمهایش به اشک نشست و از جمع فرار کرد. صدای 

گام هایی از پشت سرش سکوت را شکست. مطمئن از حدسی که زده بود با نفس عمیق و کوتاهی خود را آماده کرد 

ه طرفش برگشت، شهیاد در فاصله چند قدمی او ایستاده بود و او را می نگریست. آن تا با او روبرو شود. بی خیال ب

 چند قدم را پیمود و بعد از سکوت کوتاهی گفت:

 باالخره اومدی؟! _

 آرمیتا به زحمت جلوی اشکهایش را گرفت. هرگز فکر نمی کرد اینگونه دچار احساسات شود.

 طوری شده؟! _

کرد در حال فرو افتادن است. چقدر بی رحمانه، بی تفاوتی خود و هیجان و احساس او را به  آرمیتا برای لحظه ای فکر

رخ می کشید. چقدر سنگدل شده بود، انگار که اصال حضور آرمیتا را فراموش کرده بود و برایش چندان اهمیتی 

و دوگانه ای داشت، از این نداشت. به سختی در جایش چرخید و با دو قدم به عقب، پشت به او ایستاد. حس عجیب 

جشن و همه کسانی که در آن حضور داشتند از این مردی که در کنارش ایستاده بود و حتی از خودش که انقدر 

 ضعیف به نظر می رسید، بیزار بود و احساس حقارت می کرد. شهیاد دوباره گفت:

 جوابمو ندادی آرمیتا، پرسیدم طوری شده. _

می دانست او هم سردرگم شده اما چیزی نداشت که بگوید. به طرفش برگشت. شهیاد در  کالمش عصبی بود. آرمیتا

برابر نگاه غضب آلودش تنها تبسم کمرنگی کرد. آرمیتا با قدم هایی کند و لرزان از کنارش گذشت و با فاصله 

گونه اش را می  گرفتن از او به سمت دیگر باغ رفت. حتی برای لحظه ای به عقب برنگشت. حرارت داغ اشکها،

 سوزاند. با دیدن تینا که با دو ظرف بستنی به طرفش می آمد اشکهایش را پاک کرد و سعی کرد آرام باشد.

 تینا لبخند زد و یکی از بستنی ها را به دستش داد و گفت:

 چرا تنها ایستادی؟ عسل کجاست؟! _

 آرمیتا با گرفتن بستنی تشکری کرد و گفت:

 دوستاش صحبت می کنه.داره با یکی از  _

 تینا اولین قاشق بستنی را در دهانش گذاشت و در حالی که با ولع آن را مزه مزه می کرد کودکانه گفت:

 من عاشق بستنی ام! _

 آرمیتا به حالت با مزه تینا در هنگام خوردن بستنی نگریست و لبخند شیرینی زد. تینا کنجکاوانه پرسید:

 .سرحال به نظر نمی رسی _
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 نه، نه، حالم خوبه. _

 پس چرا بستنی تو نمی خوری؟! _

 ممنونم، میل ندارم. _

تینا متوجه الکس شد که به طرفشان می آمد. الکس با رسیدن به آنها با خوشرویی، دقایقی را با آرمیتا صحبت کرد و 

 سپس رو به تینا گفت:

 . می خوان تو رو ببینن.عزیزم، می شه همراه من بیای؟ خانواده سارا تازه اومدن _

 تینا رو به آرمیتا گفت:

 معذرت می خوام که تنهات می ذارم. دوباره می یام پیشت. _

 آرمیتا با تبسمی آن دو را بدرقه کرد.
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 صدای آشنایی از پشت سرش گفت:

 آرمیتا! _

 بی اختیار به طرف شهیاد برگشت.

 بستنی دوست نداری؟! _

 بستنی آب شده در دستش نگاهی انداخت، ظرف آنرا روی میز کنارش گذاشت و فقط گفت:آرمیتا به 

 نه. _

 سپس در جهت مخالف او به راه افتاد، اما شهیاد مصرانه به دنبالش رفت و گفت:

 باورم نمی شد دوباره تو رو ببینم. _

سکوت زیبایی بینشان حاکم بود. شهیاد بغضش اجازه جواب دادن را از او گرفت، شهیاد کامال با او همقدم شد. 

 دوباره گفت:

 خوشحالم که برگشتی. _

فقط همین! رفتار دور از انتظار شهیاد وجودش را یکباره از عشق تهی کرد. دلش می خواست تالفی تمام حرفها و 

 رفتارش را بکند. با لحنی ظاهرا بی تفاوت گفت:

 یزی از تو به یاد ندارم.اومدم، اما نه به خاطر تو. من ... دیگه چ _

وقبل از این که اجازه هر حرفی را به شهیاد بدهد او را مبهوت و متعجب در جای خود باقی گذاشت و با قدم های 

 تندی از او جدا شد.

 عسل با لبخند گفت:

 کجا خانم؟! چرا اینقدر با عجله؟ _

 می خوام برگردم خونه. _

 لبخند از لبهای عسل محو شد.

 ردی، آخه برای چی؟!برگ _

 و با سکوت آرمیتا دوباره گفت:
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 چرا مضطربی؟ چی شده؟ _

لبهای آرمیتا از هم گشوده شد، اما با دیدن شهیاد که به طرفشان می آمد سکوت کرد.صدایش لحن غریبی داشت و 

 نگاهش حالت خاصی گرفته بود.

 آرمیتا؟! _

 دختر جوان جوابش را نداد و او دوباره گفت:

 تو چت شده؟! _

 من هیچ طوریم نیست. _

 شهیاد رنجیده از لحنش گفت:

 جواب سوال من این نبود. _

 اما من چیز دیگه ای ندارم که بگم. _

 شهیاد ناباورانه زمزمه کرد:

 اما من منتظرت بودم. برای اومدنت لحظه شماری می کردم. _

 آرمیتا محکم گفت:

 در هر صورت اشتباه کردی.از استقبال پرشورت متوجه شدم!  _

پاسخ آرمیتا که بی اراده به زبان آورده بود برای لحظه ای نگاهشان را بهم گرده زد. انگار زمان به عقب برگشت و 

 هر دو را در گذر لحظه هایش غوطه ورساخت. شهیاد لبخند تلخی بر لب راند و اندوهگین گفت:

 سر درنمی آرم. به چه جرمی مجازاتم می کنی؟ _

 آرمیتا شرمگین سر به زیر انداخت و پاسخ داد:

 من ... باید برم. _

و به نرمی از آنها فاصله گرفت. عسل مبهوت در جایش ایستاده بود. باور نمی کرد این مرد جوان همان کسی باشد 

ر ر در گمی دکه آرمیتا به خاطرش به همه چیز پشت پا زده. شهیاد که انگار حضور عسل را فراموش کرده بود با س

 خالف جهت حرکت آرمیتا از او دور شد.

 نیمه شب بود اما هنوز صدای موزیک ادامه داشت. آرمیتا چشمهای خواب آلودش را چند بار به هم فشرد.

 من خیلی خسته ام. _

 عسل گفت:

 می خوای بریم؟ _

عد نگاه شهیاد مانند سایه به دنبالش بود اما بآرمیتا به جای پاسخ، نگاهی موشکافانه به اطراف انداخت. تا قبل از شام، 

 از آن دیگر او را ندیده بود. عسل شیطنت بار گفت:

 اوناهاش، اونجاست! کنار تینا و الکس ایستاده. _

 آرمیتا مسیری را که عسل نشان داد، دنبال کرد و با دیدن شهیاد اخمی کرد و گفت:

 اما من که دنبال اون نمی گشتم. _

 دی پر شیطنت زد:عسل لبخن

 به من دروغ نگو! بهتره بریم از تینا و الکس خداحافظی کنیم. _
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 آرمیتا به سرعت دستش را پس کشید و گفت:

 اوه، ما که قرار نیست بریم، نظرم عوض شد، بهتره تا پایان جشن بمونیم. _

 عسل چند بار سرش را تکان داد و با تعجب ابروهایش باال رفت.

 گفت: آرمیتا زیرلب

 معلوم نیست اون اینجا چی کار می کنه؟! _

 عسل بالفاصله پاسخ داد:

 اون یکی از دوستای صمیمی الکسه. _

 آرمیتا متعجب گفت:

 کی؟! _

 عسل با خنده و نگاه زیرکانه ای گفت:

 شهیاد! _

 انه هایش را باال انداخت.آرمیتا متوجه شد باز هم افکارش را بلند بر زبان آورده است. با این حال بی تفاوت ش

ساعات باقی مانده جشن را به زحمت تحمل کرد. به نظرش این جشن تمامی نداشت. به همراه عسل به طرف تینا و 

 الکس رفت. تینا لبخندی زد:

 امیدوارم بازم از این کارا بکنی. _

 آرمیتا صمیمانه گفت:

من اصال به دیدنتون نمی یام، انقدر که من وابسته لنا شدم  این طور که تو حرف می زنی هر کی ندونه فکر می کنه _

 فکر کنم باید هفته ای دو سه بار مزاحمت منو تحمل کنی.

 تینا با اخم ظریفی گفت:

 تو اصال مزاحم نیستی، من از دیدن تو و عسل واقعا خوشحال می شم. _

از ماشین عسل ایستاده بود و به آنها می  با رسیدن به محوطه بیرون باغ، متوجه شهیاد شد که در فاصله کمی

 نگریست، انگار منتظرشان بود.

 آرمیتا بی تفاوت نگاه از او گرفت. نزدیک ماشین که رسیدند شهیاد کامال به آنها نزدیک شد و گفت:

 آرمیتا؟! _

 آرمیتا بی آنکه نگاهش کند در ماشین را گشود و گفت:

 بله. _

 انیت در ماشین را بست و گفت:شهیاد دست پیش برد و با عصب

 دارم باهات حرف می زنم. _

 اما من نمی خوام گوش کنم. _

 شهیاد یکی از ابروهایش را باال برد و با نگاه نافذی که جذابیتش را صد چندان می کرد گفت:

 فکر کنم بدونم چت شده، می دونی که خوندن افکار تو برای من آسونه! _

 یش را به هم فشرد و زیر لب گفت:آرمیتا عصبانی دندانها

 هیچی تو ذهن من نیست، ولم کن بذار برم. _
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 اما من می خوام حرفامو بشنوی بعد بری. _

 بهت اجازه نمی دم بهم دستور بدی. _

 چهره شهیاد حالت خاصی گرفت و گفت:

نیدم بی قرارت بودم. وقتی شمجبوری که بشنوی! فکر کردی نمی فهمم چت شده، آرمیتا منم مثل تو وقتی دیدمت  _

برگشتی نمی تونستم باور کنم. منتظر بهترین فرصت بودم که با تو روبرو بشم، کی می دونه برای دیدنت ثانیه ها رو 

 شمردم، اگر االن اینجام مهمترین دلیل حضورم توئی. اما توقع داشتی چه کار کنم؟

رافیان را جلب نکند به تالفی حرف آن شب در رستوران، آرمیتا در حالی که سعی می کرد ارتعاش صدایش توجه اط

 گفت:

 مطمئن باش انتظار نداشتم که جلوی پام زانو بزنی و ازم تقاضای ازدواج کنی! _

 شهیاد متعجب از رفتار او، لحظه ای سکوت کرد تا افکار درهم ریخته اش را جمع و جور کند.

 ، تو چرا اینقدر عوض شد آرمیتا؟سردر نمی آرم چی تو رو اینقدر ناراحت کرده _

 من تغییر نکردم، فقط یاد گرفتم اونقدر جسور باشم تا به راحتی به بازی گرفته نشم. _

 فریاد شهیاد بلند شد:

 اما من تو رو بازی ندادم لعنتی! چرا متوجه نیستی؟ _

 د:آرمیتا بی توجه صورتش را از شهیاد برگرداند. شهیاد با لحن غریبی ادامه دا

 تو برگشتی آرمیتا، به خاطر من، اگر غیر از اینه همین االن بهم بگو، منم قسم می خورم که دیگه منو نبینی. _

 آرمیتا قبل از اینکه باز اشکهای مزاحمش دیده شوند، به سرعت سوار ماشین شد و زمزمه کرد:

 لعنت به تو! _

ین توسط آرمیتا، به خود آمد و به سرعت سوار شد اما قبل عسل که منگ و گیج ایستاده بود با کوبیده شدن در ماش

از این که ماشین را روشن کند صدای بلند شهیاد نه به گوش آن دو، بلکه به نظر آرمیتا به گوش تمام کسانی که آن 

 اطراف ایستاده بودند، رسید:

ال که دوباره پیدات کردم به این گوش کن دیوونه کوچولو! من که به این راحتی ها دست از سرت برنمی دارم. حا _

 سادگی ها ازت دست نمی کشم، حاال ببین!

 آرمیتا پلکهایش را به هم فشرد و آهسته گفت:

 برو عسل، زود باش برو. _

 عسل نگاهی به آرمیتا و بعد به شهیاد کرد و بدون حرفی پا روی پدال گاز فشرد و از آنجا دور شد.

**** 

نداخت؛ باز هم بی خوابی های شبانه به سراغش آمده بود. از جایش برخاست و بی صدا از آرمیتا نگاهی به ساعت ا

اتاق خارج شد، به طرف اتاق پدر رفت و در را گشود. هر زمان که احساس دلتنگی به او فشار می آورد به اینجا می 

ش کرد، بعد قاب را به جای آمد و آرامش می یافت. قاب عکس پدر را از روی میز برداشت و آن را با صورت نواز

 اولش برگرداند و از اتاق خارج شد.
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با رسیدن به کنار پنجره، گوشه پرده را کنار زد و به تاریکی چشم دوخت. هر لحظه به تعداد دانه های درشت برف 

روشن  و اضافه می شد و مسلما تا صبح حیاط را سفیدی برف می پوشاند. چند لحظه ای بیشتر آنجا نماند و در تاریک

 فضای سالن به کنار شومینه رفت، خود را روی صندلی کنار آن انداخت و به رقص شعله های آتش خیره شد.

بی اختیار افکارش او را به گذشته ای نه چندان دور کشاند، پلکهایش را بر هم نهاد و اجازه داد تا ذهن آشفته اش 

 تداعی کند... دلش برای خانواده اش تنگ شده بود... آخرین لحظات در کنار عزیزانش را برای بارها و بارها

**** 

 دسته کیفش را محکم در میان دستهایش فشرد و زمزمه کرد:

 می دونستم نمی یاد. _

 راننده برای چندمین بار، یکی از خدمتکارها را برای تذکر ساعت پرواز فرستاده بود.

 مادر بزرگ به طرفش رفت و با مهربانی گفت:

 بزرگ خیلی دوستت داره.پدر _

 آرمیتا با بغضی که آماده ترکیدن بود آهسته گفت:

 می دونم! _

سرش را بلند کرد و به چهره دوست داشتنی مادربزرگ که در پشت هاله های اشکش محو و ناپیدا بود خیره شد. 

 مادربزرگ نجوا کرد:

 متأسفم! _

 را پاک کرد و با ناراحتی گفت:رد سوزش اشک بر گونه اش او را می آزرد، اشکهایش 

 می خواستم ببینمش. _

 خانم راکفلر دست نوه اش را فشرد و گفت:

 اون احتیاج به زمان داره، خواهش می کنم درکش کن. باشه؟ _

 می فهمم. _

از مادر بزرگ لبخندی از سر همدردی زد. آرمیتا آخرین بوسه را بر گونه اش نهاد و با دلی ماالمال از اندوه، 

 ساختمان خارج شد...

اتومبیل از جا کنده شد و با سرعت به حرکت درآمد. اشکهایش بی اختیار از البه الی پلکهای بسته جاری شد. لحظه 

ای بعد چشم گشود تا برای آخرین بار به اطراف بنگرد مطمئن نبود چه زمانی بر خواهد گشت. احساس عجیبی 

د. ناگهان دیدن اتومبیل مشکی رنگ پدر بزرگ او را از جا پراند، اما سرعت داشت، اما هر چه بود از آن لذت می بر

 زیاد راننده باعث شد در کمتر از چند لحظه از آن فاصله بگیرند. آرمیتا با صدای لرزان و بلندی گفت:

 نگه دارید لطفا، نگه دارید. _

 گویی راننده چیزی نشنید.

 فریاد زد:

 بهتون می گم نگه دارید! _

 راننده پاسخ داد:

 متأسفم خانم جوان، آقای راکفلر دستور دادن تحت هیچ شرایطی توقف نکنم.
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آرمیتا نگاه پر خشمش را به راننده انداخت و دوباره به عقب برگشت. هیچ اثری از اتومبیل پدر بزرگ نبود. با 

 ناامیدی سرجایش قرار گرفت، سرش را به عقب تکیه داد و زیر لب زمزمه کرد:

 دوستت دارم پدربزرگ! _

_ ... 

**** 

دخترک با یاد آوری موقعیت فعلی خود کمی در جایش جابه جا شد و بدون آن که زحمت رفتن به اتاقش را به خود 

بدهد، چشمهایش را برهم نهاد. گرمای شعله های آتش لذت مطبوعی را به وجود خسته اش بخشید و کم کم دنیای 

 رد.خواب او را در خود فرو ب

**** 
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 خانم فرزام به همسرش نگاه کرد و گفت:

 بازم دیر کرده. _

 آقای فرزام در حالی که سعی می کرد همسرش را به آرامش دعوت کند، گفت:

 نگران نباش، اون که دیگه بچه نیست، خودش بهتر می دونه داره چه کار می کنه. _

کن. از دو نیمه شب هم گذشته. از وقتی از پیش شبنم برگشتیم رفتارش به فرزام، خواهش می کنم به ساعت نگاه  _

 کلی عوض شده. نگو که متوجه نشدی.

در همین لحظه شهیاد از در ورودی سالن گذشت. خانم فرزام به سرعت از جا برخاست، اما همسرش بازویش را 

 گرفت و به آرامی گفت:

 من باهاش صحبت می کنم. _

 الی که می کوشید خوددار باشد زمزمه کرد:خانم فرزام در ح

 متشکرم. _

 شهیاد میان پله ها با صدای پدرش ایستاد.

 شهیاد. _

مکث کوتاهی کرد تا ظاهرش را نزد پدر حفظ کند، کمی در جایش چرخید و برای فرار از نگاه پدر سربه زیر 

 انداخت:

 سالم. _

 به اتاق من؟ سالم، می خوام باهات حرف بزنم. می شه بریم _

 شهیاد آشفته دستی به داخل موهایش کشید.

 من حالم خوب نیست، می شه بذارید برای یه فرصت دیگه؟ _

 آقای فرزام نگاه معناداری به او انداخت، شانه هایش را فشرد و با مهربانی گفت:

 تو چت شده مرد جوان؟ _

 ت:قطره ای اشک از روی گونه شهیاد فرو ریخت و به سختی گف



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ساز عاشقی لحظه 

1 3 1  

 

 هیچی! _

 آقای فرزام سرش را تکان داد و گفت:

 شهیاد، مادرت نگرانه. منم نگرانتم. تو که از این عادتا نداشتی. _

 باور کنید پدر، منزل خودم بودم. _

 باور نمی کنم، چون نبودی. _

 سپس صورت او را به طرف خود گرفت و گفت:

 بودی؟ _

 ه کرد:شهیاد پلکهایش را به هم فشرد و زمزم

 نه! _

 شرکتم نبودی، همراهت خاموش بود، چرا؟ _

 شهیاد سکوت کرد و آقای فرزام ادامه داد:

پسر خوب! زمان برگشت تو به منزل مهم نیست. رفتارت چند وقتیه که عوض شده و اینو خودت بهتر می دونی،  _

 هنوزم نمی خوای علتشو بگی؟

 شهیاد مغموم و مؤدبانه به جای پاسخ گفت:

 پدر، می شه یه وقت دیگه صحبت کنیم؟ _

 پدر نگاهی به چهره پریشان پسرش انداخت و گفت:

 هر جور مایلی. اما دوست دارم این فرصت پیش بیاد، باشه؟ _

شهیاد لبخندی زد و به طرف اتاقش رفت. روی تخت افتاد و به سقف خیره ماند. بعد از بازگشت آرمیتا همه جا مانند 

لش بود. رفتار دخترک گاهی سرد و بی اهمیت و گاهی آنقدر سخت و غیر قابل نفوذ بود که شهیاد می سایه به دنبا

ترسید به او نزدیک شود. امشب هم که او را دید آن چنان بی تفاوت از کنارش گذشت که انگار هرگز او را نمی 

ون، انگار او را به قعر جهنم دعوت شناخت. دستش را روی شقیقه فشرد؛ درد آزارش می داد و حرارتی سوزان از در

 می کرد، همانند همان جهنمی که دایانا برایش ساخته بود.

 افکارش به سوی دیداری که با دایانا در آخرین سفرش به انگلستان داشت به پرواز درآمد...

ا فت. دایاندر را گشود و تصویر آشنایی که برای فراموش کردنش زحمت زیادی کشیده بود رو به رویش جان گر

 نگاهش را به او دوخت و گفت:

 سالم. _

 تو اینجا چه کار می کنی؟! _

 دایانا ابروهایش باال رفت و با حالت خاصی گفت:

 این منم که باید این سوال رو بپرسم. _

 شهیاد بی تفاوت گفت:

 برای انجام کاری اومدم. _

 دایانا لبخند مسحور کننده ای زد:

 نمی خواست برگردی؟یعنی خودت دلت  _
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 شهیاد صورتش را به طرف دیگری متمایل کرد:

 چندان مهم نبود. _

 رنگ نگاه دایانا را هاله ای از غم تیره کرد.

 دعوتم نمی کنی بیام داخل؟ _

 شهیاد خود را کنار کشید:

 اگه دوست داری. _

 دایانا به نرمی داخل شد و با خوشحالی گفت:

 ود.دلم برات تنگ شده ب _

 چرا نمی شینی؟ _

 دایانا به شوخی پاسخ داد:

 آخه هنوز صاحب خونه دعوتم نکرده! _

 شهیاد خیلی رسمی گفت:

 لطفا بشین. خوش اومدی. _

 دایانا قدمی به سویش برداشت و متعجب گفت:

 شهیاد، چرا این طوری باهام حرف می زنی. منم دایانا، یادته؟ _

 نه چندان! _

 ؟ نه چندان.منظورت چیه _

 منظورم اینه که حاال دیگه نیستی. دایانا برای من مرد! _

دایانا دست در کیفش فرو برد و دقایقی بعد، دو حلقه زیبا در دستش مقابل شهیاد شروع به خودنمایی کرد. با صدای 

 بغض آلودی گفت:

 برای تحویل گرفتنش نرفتیم. این همون انگشتراییه که ماهها پیش به اصرار تو سفارش دادیم و هیچ وقت _

 بود دایانا، یه زمانی بود. حاال دیگه نیست! _

 اگه تو بخوای دوباره هست. _

 شهیاد زمزمه کرد:

 می رم قهوه درست کنم. _

 دایانا مقابلش ایستاد و سرسختانه گفت:

 جواب منو ندادی. _

 شهیاد پوزخندی تحویلش داد و طنز آلود گفت:

 جواب! _

 اد خواهش می کنم ...شهی _

 نه، خواهش نکن، چون اصال نمی پذیرم. _

 دایانا در میان گریه گفت:

 یه فرصت دوباره بهم بده. _
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 متأسفم دایانا، تو همه چی رو خراب کردی._

 شهیاد خواهش می کنم، همه چی رو از نو می سازم، اگه تو بخوای. _

 شهیاد حسرت بار گفت:

شناختمت وضع فرق می کرد، اما حاال می شناسمت و نمی پذیرم که می تونی همه چی رو تغییر  نه دایانا، اگه نمی _

 بدی.

 دایانا فریاد کشید:

 منم یه آدمم، اشتباه کردم و حاال می خوام جبران کنم. _

 شهیاد سرش را تکان داد:

 دایانا، همه چیز از دست رفته. _

 اما او مصرانه ادامه داد:

شهیاد، قول می دم که عوض بشم. هر جور که تو بخوای، می فهمی؟ من برگشتم. خواهش می کنم  عوض می شم _

 منو ببخش.

برگشتی که چی بشه؟ که زخم کهنه دوباره سر باز کنه؟ تو منو، احساسمو، عشقمو، عالقه مو، همی چی رو داغون  _

ز حس بیزاری، من هیچی از تو و خاطراتت به کردی و به نابودی کشیدی. تو رفتی و با رفتنت هیچی برام نذاشتی ج

 یاد ندارم جز قلب شکسته خودم!

 شهیاد بذار یه بار دیگه امتحان کنم. از اشتباه من بگذر. _

من مدتهاست از تو و اشتباهت گذشتم. اما تو خودت هیچ وقت عوض نمی شی، اگر هم االن برگشتی نه به خاطر  _

خوای که خالء تنهائیت رو با یکی پر کنی و گرنه برات فرقی نمی کنه کی باشه. تو من بلکه بخاطر خودته، تو فقط می 

فقط می خوای تنها نمونی و اگه باز برات کهنه بشم خیلی راحت دوباره ترکم می کنی. تو خنده هات، حرفات، نگاهت 

 همی؟همه دروغ بود و من یه امید واهی داشتم که یه روز همه چی درست می شه اما نشد، می ف

 دایانا می گریست.

 دایانا نمی دونم برای چی دوباره اومدی، من دیگه هیچ احساسی ندارم. _

 دایانا اشک ریزان زمزمه کرد:

 نامزدم منو برای همیشه ترک کرد. _

 شهیاد پوزخند تلخی زد. بازی زندگی چه تقدیری برای بی وفایی دایانا رقم زده بود.

 زمزمه کرد:

 متأسفم! _

 فکر می کردم هنوز جایگاهمو تو قلبت حفظ کردم. _

 دایانا نگاه پر معنایش را به شهیاد دوخت.

 برو دایانا، برو... قلب من دیگه جایی برای تو نداره. _

 دایانا به همان سادگی که آمده بود رفت و شهیاد احساس کرد آمدنش تنها خیالی بود که در ذهنش جریان داشت.

ی دیده از هم گشود. خانم فرزام دستش را روی پیشانی پر حرارتش گذاشته بود و با مهربانی به با تماس جسم خنک

 او می نگریست.
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شهیاد لبخندی زد و دستهایش را باال آورد. دست ظریف و خنک مادر را میان دستهای داغ خود فشرد و آن را به 

ش نیم خیز شود که خانم فرزام به دست دیگر، لبهایش نزدیک کرد و بوسه ای بر پشت آن نواخت. خواست در جای

 شانه هایش را فشرد و گفت:

 تو باید استراحت کنی، راحت باش. _

 شهیاد با صدای بغض آلودی گفت:

 مادر؟ _

 جانم. _

 شهیاد شرمزده از این که نمی توانست در حضور مادر احساساتش را کنترل کند، با گریه گفت:

 گناهمو پس می ده... قلب من داره تقاص کدوم _

لحظه ای صبرکرد تا احساسات سرکوب شده اش را که با اشک بیرون می ریخت کنترل کند، اما نتوانست و بی 

 اختیار گفت:

 مادر... مادر... بغلم کن. _

 خانم فرزام اندام ورزیده و کشیده پسرش را میان آغوش کوچک خود جای داد و زمزمه کرد:

 عزیز من! _

ضش باعث شد خانم فرزام دو روز به او اجازه حرکت ندهد حتی اگر خودش هم میخواست اوضاع جسمانی حال مری

حتی  _اش به او این اجازه را نمی داد. حس می کرد هرگز نمی تواند از این برزخ خالصی یابد. دیدن هر روزه آرمیتا 

ود، ند رفتار آرمیتا کامال غیر قابل پیش بینی ببرایش عادتی شده بود که به شدت به آن دلبسته بود هر چ _دورا درو 

 اما همین مقدار برای فرو نشاندن عطش تند وجودش که بی تابانه او را طلب می کرد کافی بود.

باز هم حس ملموسی او را به سوی میعادگاه چند روزه می کشید. حالش چندان مساعد نبود اما همین دیدارهای 

داشت و یکباره خود را در مقابل منزل آقای راکفلر یافت، اما این بار نزدیک رفت  تکراری و زودگذر برایش جذابیت

 و زنگ را فشرد و منتظر ماند صدای خانم میانسالی به گوش رسید:

 بفرمائید. _

 سالم، می تونم خانم راکفلر رو ببینم؟ _

 بله، لطفا چند لحظه صبر کنید تا بهشون اطالع بدم. _

 متشکرم. _

 مضطرب و منتظر در سالن نشسته بود که صدای پای آرام آرمیتا او را متوجه کرد. از جا برخاست و گفت:شهیاد 

 سالم. _

 آرمیتا کمی مردد به او نگریست و پاسخ داد:

 سالم، تو اینجا چه کار می کنی؟ _

 شهیاد یکه خورد و عصبی گفت:

 ببخشید! _

 به طرفش رفت و در همان حال گفت:آرمیتا نگاه کوتاهی به او انداخت، شهیاد 

 خب، می تونی بیرونم کنی! _
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 آرمیتا متعجب پاسخ داد:

 متأسفم اصال منظورم این نبود. _

 مهم نیست. _

 لحظه ای سکوت بینشان جاری شد و بعد از آن شهیاد گفت:

 انتظار برخورد بهتری نداشتم. _

 آرمیتا پوزخندی زد وگفت:

 رای چی اومدی؟اگه این طوره، پس ب _

 اومدم تا حرفامو بهت بزنم. _

 باید یادت مونده باشه که بهت گفتم نه من حرفی برای گفتن دارم نه عالقه ای برای شنیدن! _

 من تا جواب سؤالمو نگیرم از اینجا نمی رم. _

 آرمیتا آهسته گفت:

 خب؟! _

 نگاه شهیاد چرخید و مستقیم روی او ثابت ماند.

 بدونم... تو به خاطر چی برگشتی ایران.می خوام  _

 آرمیتا با بی خیالی پاسخ داد:

 لزومی نمی بینم به سؤالت جواب بدم. _

 چرا؟! _

 آرمیتا فقط شانه باال انداخت. شهیاد کامال نزدیکش شد و گفت:

 درسته می تونی جواب ندی اما اگه جواب می دی دلم می خواد راستش رو بگی. _

 ره ای درهم پاسخ داد:آرمیتا با چه

 این دیگه به خودم مربوطه. _

 چرا اینقدر عوض شدی آرمیتا؟ _

 بسه دیگه شهیاد، نمی خوام در این مورد چیزی بشنوم. _

 شهیاد تمسخر آمیز گفت:

 آره، تو هر موقع به نفعت نیست... _

 آرمیتا حرفش را قطع کرد و کالفه گفت:

 تمومش کن! _

به او می نگریست چند بار سرش را تکان داد و با احساسی جدیدی که در صدایش موج می زد  شهیاد هم چنان که

 گفت:

چی رو تموم کنم؟ حاال دیگه تو همه قلبمو پر کردی، نمی تونم به این آسونی ازت دست بکشم. مطمئن باش هر  _

 کاری الزمه می کنم تا دوباره گرمی عشق رو توی نگاهت ببینم.

حافظی آنجا را ترک کرد، آرمیتا در سکوت به رفتنش نگریست و بی رمق خود را روی مبلی سپس بدون خدا

 انداخت. فضای اطراف هنوز آکنده از عطر همیشگی شهیاد بود.
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 2 -11فصل 
 

آرمیتا آخرین برگ آلبوم را ورق زد، دیدن عکس ها باز هم خاطرات چهار سال گذشته را در ذهنش زنده کرد. 

او که روزی به راحتی از همه دست کشیده بود حاال به این سختی دلتنگشان شود. در این مدت هر  باورش نمی شد

بار که تصمیم می گرفت با پدربزرگ تماس بگیرد بی اختیار دست پس می کشید و منصرف می شد، اما این بار بی 

د. ر چند که مطمئن نبود آنجا باشقرار شنیدن صدای پدربزرگ، شماره مستقیم دفتر کارش را گرفت و منتظر ماند، ه

دقایقی طول کشید تا تماس برقرار شد، بوق کشدار و منظم تلفن چند بار زده شد تا این که صدایش را شنید؛ قلبش 

 به تپش افتاده بود و هیجان بی حدی جسمش را می لرزاند.

_ Hello 

_ ... 

_ hello 

_ ... 

 آقای راکفلر متعجب دوباره گفت:

_ I am Patrick Rakpheler. Please say 

آرمیتا لبخند کوچکی زد و مشتاقانه برای ادامه صحبت پدربزرگش منتظر ماند، اما انگار پدربزرگ برای بازی 

 شیطنت بار نواه اش وقت چندانی نداشت و تماس را قطع کرد.

 دختر جوان لجوجانه دوباره تماس را برقرار کرد.

_ Hello 

_ ... 

ر دیگر حرفی نزد، اما تماس را هم قطع نکرد. آرمیتا با لذت، در سکوت بینشان غرق شد آنقدر که حتی آقای راکفل

متوجه نشد تلفن بوق اشغال می زند. چشمهایش را موجی از اشک متالطم کرد و به دنبال آن، اشکها شروع به 

ی که حتی متوجه ورود عسل خودنمایی کردند. احساس تنهایی و بی کسی به شدت حالش را دگرگون کرد، طور

 نشد.

 عسل با صدای بلند سالم کرد. آرمیتا به سرعت اشکهایش را پاک کرد و گفت:

 سالم، تو کی اومدی؟ _

 عسل نگاهی سرزنش بار به او انداخت و دوستانه گفت:

 دوباره داری گریه می کنی؟ _

 نه چیزی نیست. _

 عسل کنارش نشست و گفت:

 بازم دروغ؟! _

 یتا سری تکان داد و بغض آلود گفت:آرم

 حالم خوبه، فقط کمی دلتنگ خانواده ام شدم، همین. _

 من که حال خوبی نمی بینم. _

 این طور نیست. _
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 عسل با گرفتن دستش گفت:

 پس اگه حالت خوبه لطفا حاضر شو و همراه من بیا. _

 آرمیتا متعجب گفت:

 کجا؟ _

 عسل لبخندی زد و گفت:

 واده فرهمند شما رو امشب به صرف شام دعوت کردند.خان _

 امشب؟! _

 بله خانم، همین امشب. بهونه هم نیار چون اصال نمی پذیرم. _

 ممنون عسل جان، ولی امشب نه، من حالم چندان مساعد نیست. _

 عسل اخم شیرینی کرد و گفت:

 حتما باید ببرمت تا از این حال و هوا بیرون بیای.تو که گفتی حالت خوبه، دیدی حق با من بود. به همین خاطر  _

 آرمیتا لبخندی زد و گفت:

 تو چقدر سرسختی دختر! صبر کن حاضر بشم. _

 عسل در حال خارج شدن از اتاق گفت:

 پس پایین منتظرتم. _

آقای فرهمند همچون  حضور در خانواده فرهمند، افکار پریشان را از ذهن آرمیتا دور کرد و لبخند بر لبهایش نشاند.

گذشته شاد و سرحال به نظر می رسید و شوخ طبعی اش همه را می خنداند. مهمان نوازی خانم فرهمند هم دختر 

 جوان را شرمنده می کرد.

 عسل جان، آرمیتا عزیزم شام حاضره دیگه بیایین پایین. _

 چشم مامان، اومدیم. _

 کرد برای گردش و صرف دسر به حومه شهر بروند. بعد از صرف شام، آقای فرهمند از همگی دعوت

 رستوران زیبا و دنجی نظر همه را جلب کرد و میز چهار نفره ای در گوشه رستوران، آنها را به سوی خود خواند.

 خب، اول ببینم آرمیتا جان چی میل دارن. _

 آرمیتا تبسمی کرد و پاسخ داد:

 فقط کرم کارامل. _

 عسل به سرعت گفت:

 مثل همیشه. _

 آقای فرهمند با لبخندی گفت:

 حاال که امشب مهمون عسل خانم هستیم بهتون پیشنهاد می کنم هر چی دوست دارین سفارش بدین! _

 عسل خندید و گفت:

 کی گفته؟ _

 شوخی کردم بابا. _

 آرمیتا با صدا خندید و گفت:
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 اصال به حساب من، دعوا نکنید. _

 خندید و گفت:عسل بلندتر از بقیه 

 موافقم. _

آرمیتا آخرین تکه کرم کاراملش را فرو داد و با دستمال، دور دهانش را پاک کرد، چشمش به عسل افتاد که برای 

لحظه ای به روبرو خیره ماند، مسیر نگاهش را دنبال کرد و باز چشمش به او خورد که با قدم هایی آرام به طرفشان 

 می آمد، زمزمه کرد:

 اینجا چه کار می کنه؟اون  _

 ابروهای عسل باال رفت و طوری که پدر و مادرش متوجه نشوند، پاسخ داد:

 چه اشکالی داره؟ شاید اتفاقی ما رو دیده. _

 آرمیتا عصبی گفت:

 خودتم می دونی که اینطور نیست! _

 شهیاد کامال نزدیکشان شد و گفت:

 سالم، شب تون بخیر. _

 رخاست و در حالی که دستش را می فشرد گفت:آقای فرهمند از جا ب

 سالم شهیاد جان، احوال شما؟ خانواده چطورن؟ _

 شهیاد تشکر کرد و رو به خانم فرهمند کمی خم شد و مودبانه گفت:

 سالم خانم فرهمند، شب شما هم بخیر. _

 سالم پسرم، خیلی خوشحالم که می بینمت، مادر حالش چطوره؟ _

 وبن.متشکرم، همه خ _

 خانم ها، شبتون بخیر. _

 هر دو به پاسخ کوتاهی اکتفا کردند، آقای فرهمند شانه هایش را فشرد و گفت:

 دوست داری با ما باشی؟ _

 ممنونم._

 تنها اومدی؟ _

 شهیاد نگاهش را به آرمیتا دوخت و گفت:

 بله، می خواستم کمی با آرمیتا صحبت کنم. _

 رهمند به سوی دختر جوان چرخید آرمیتا دستپاچه پاسخ داد:نگاه متعجب خانم و آقای ف

 بفرمائید خواهش می کنم. _

 شهیاد جدی و محکم پاسخ داد:

 اگه ممکنه می خواستم تنها باهاتون صحبت کنم. _

آرمیتا قبل از این که در حضور خانواده فرهمند عصبانی شود به سختی از جایش برخاست. از همگی عذر خواهی کرد 

 و با دور شدن از آنها، از حرکت ایستاد و تقریبا فریاد زد:

 برای چی هر جا می رم دنبالم می یای؟ _
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 بهت گفته بودم نمی تونم ازت بگذرم، چرا متوجه نیستی؟ _

 اگه خانم و آقای فرهمند نبودن همراهت نمی اومدم، می فهمی؟ تو منو مجبور کردی. _

 گفت:شهیاد لبخند شیطنت آمیزی زد و 

 در اون صورت مجبور بودم همون جا حرفامو بزنم! _

 آرمیتا با نیشخندی گفت:

 فکر می کردی منم می نشستم و به حرفات گوش می کردم؟ _

 چشمهای مرد جوان برقی زد و با گیرایی عجیبی گفت:

گفتم. مثل اولین شب داشتی منو مجبور به کارای سخت می کردی. چون در اون صورت حرفامو با فریاد بهت می  _

 دیدارمون! باید یادت مونده باشه.

 آرمیتا پوزخندی زد و گفت:

 تو دیوونه ای! _

 آره، دیوونه ام تو دیوونه ام کردی. _

 دست از سر من بردار شهیاد. من به تنها چیزی که فکر نمی کنم تویی. _

 شهیاد پریشان شد.

 ن طور بی رحمانه مجازاتم کنی؟دروغه! باور نمی کنم... چطور می تونی ای _

 آرمیتا در حالی که سعی می کرد او را آرام کند گفت:

 تو چی از من می خوای؟ _

 صدای شهیاد لرزید و آهسته گفت:

 اونی که می خوام تو نمی تونی بهم بدی، چون غرورت اجازه نمی ده. _

 وازش کرد.آرمیتا لب به دندان گزید و صدای گرم شهیاد دوباره گوشش را ن

 من از تو، تو رو می خوام. می تونی بهم بدیش؟ _

 آرمیتا چشمهایش را بست. شهیاد قدمی به جلو برداشت و مقابلش ایستاد.

دختر جوان چشمهایش را گشود و نگاهش به چشمهای خیسی که بی تابانه به او می نگریست، گره خورد. شهیاد 

 بغضش را فرو داد و نجوا کرد:

 من لذت می بری؟ اما من بازم صبر می کنم، عشق طاقت منو زیاد کرده. از آزار _

 آرمیتا فقط سر به زیر انداخت و در ادامه صحبت شهیاد غرق شد:

من زخم خورده ام اما تا از پا نیافتم تسلیم نمی شم! بخدا خیلی دوستت دارم، تو مثل دایانا غرورم رو نشکن و  _

 ن.عشقمو بی رحمانه زیر پا له نک

 و در حالی که آهسته می گریست ادامه داد:

من براش همه هستیمو دادم، مثل یه آدم احمق حرفاشو باور کردم و اون وقتی فهمید دوستش دارم مثل یه  _

عروسک کهنه که براش تکراری شده بودم پرتم کرد یه طرف و گفت دیگه منو نمی خواد. خدایا! قسم خورده بودم 

ما من ... من قسمم رو شکستم آرمیتا. ببین با من چه کار کردی که این طور التماست می در موردش حرف نزنم ا
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کنم. دوست ندارم گدایی کنم، بهم بگو باید چه کار کنم تا برام همون آرمیتای گذشته بشی. نگاهت گرم بشه و بتونه 

 دل شکسته منو دوباره گرم کنه.

 وم دوخت و گفت:دختر جوان نگاه غمگینش را به نقطه ای نامعل

 اون زمان که واسه دیدنت لحظه شماری می کردم کجا بودی؟ _

 شهیاد آرام و با چشمهای اشک آلود به او نگریست و گفت:

 متأسفم! من نمی خواستم تو رو رنج بدم. _

 نه متأسف نباش. فقط بذار راحت تصمیم بگیرم. _

 شهیاد با نگرانی گفت:

 مریکا ...و اگه تصمیمت برگشت به ا _

 آرمیتا حرفش را قطع کرد و گفت:

 شهیاد ... بهم یه قولی می دی؟ _

 شهیاد با قاطعیت پاسخ داد:

 نه! _

 اما من که هنوز حرفی نزدم. _

 چون خوب می دونم چی از من می خوای. _

 آرمیتا به نرمی گفت:

 خواهش می کنم. _

 نوم.نه ... نه ... نمی خوام چیزی در این مورد بش _

 آرمیتا نزدیکتر رفت. برق اشکی در چشمهایش رقصید.

 شهیاد ... _

 شهیاد لبخند تلخی زد:

 تو تنها کسی هستی که من هیچ وقت در مقابلت توان مقاومت ندارم. _

 شهیاد ... _

 باشه، دیگه تعقیبت نمی کنم، دیگه هیچ جا همراهت نمی یام. چون تو می خوای فقط ... فقط ... _

 فقط چی؟ _

 هیچی فراموش کن. _

 آرمیتا با پافشاری گفت:

یادت نره شهیاد، تو قول دادی. بذار تصمیم درستی بگیرم. مطمئن باش وقتی با خودم کنار بیام تو اولین کسی  _

 هستی که به طرفت می یام.

 شهیاد پلکهایش را بهم فشرد تا مانع فرو ریختن اشکهایش شود. آهسته زمزمه کرد:

 قط ... خیلی بی رحمی که این دیدارهای موقتی و دورادورم از من دریغ می کنی!ف _

 قبل از این که آرمیتا حرفی بزند از نظر ناپدید شد و او را هیجان زده برجا گذاشت.

 3 -11فصل 
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 آقای فرهمند مقابل منزل آرمیتا توقف کرد. آرمیتا پیاده شد و گفت:

 ل.خواهش می کنم بفرمائید منز _

 ممنون دخترم، شب خوش. _

 عسل هم از ماشین پیاده شد و گفت:

 چیزی می خوای بگی؟ _

 آرمیتا از فرط تعجب ابروهایش باال رفت و پاسخ داد:

 چطور فهمیدی؟ _

 خب ... _

 آرمیتا لحظه ای فکر کرد و گفت:

 آها، ممکنه فردا همراهم به یه جایی بیای؟ _

 ز گفت:عسل با نگاهی استفهام آمی

 کجا؟! _

 یه جایی که پر از خاطرات خوبه. _

 عسل با این که چیزی نفهمید سرش را تکان داد و گفت:

 البته، با کمال میل. _

 منتظرم باش. 7مرسی... پس، فردا ساعت  _

 منتظرم عزیزم. _

برای عسل که لحظه به آرمیتا بار دیگر از خانواده فرهمند به خاطر شب خوبی که داشت تشکر کرد و دستش را 

 لحظه از او دورتر می شد تکان داد.

**** 

ذهنش همچنان درگیر ماجرای دیشب بود. هنوز سه ساعت و نیم تا قرار با عسل وقت داشت. از بی خوابی دیشب 

چشمهایش به سوزش افتاده بود. مطمئن نبود که پدر بزرگ فهمیده باشد اما مکث طوالنی پدر بزرگ در دومین 

 ، همچنان فکرش را مشغول کرده بود. به همین تماس های خاموش قانع بود تا کمی از خالء تنهایی را پر کند.تماس

تکرار این لحظات و یادآوری صدای پر جذبه پدربزرگ، لذت ساده ای را به وجودش بخشید و بی اختیار لبخندی را 

 روی لبهایش نشاند.

رارش با عسل می گذشت. با عجله در جایش نیم خیز شد و چشمهای پف زمانی که دیده از هم گشود نیم ساعت از ق

 کرده اش را کمی ماساژ داد، بعد به سرعت برخاست تا زودتر آماده و راهی شود.

 عسل اخم ظریفی کرد و با عصبانیت ساختگی گفت:

 سالم، شبتون بخیر، بازم تأخیر و بد قولی دختر خانم! _

 آرمیتا خندید و گفت:

 شما هم بخیر، معذرت می خوام و چیز دیگه ای ندارم که بگم.شب  _

 عسل در حالی که داخل ماشین جای می گرفت گفت:
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 خوابیده بودی؟! _

 آرمیتا با به حرکت درآوردن اتومبیل پاسخ داد:

 خب تو که دوست تنبل خودتو می شناسی چرا دلخور می شی؟! _

 عسل خندید و گفت:

 خواب من، داره ما رو کجا می بره؟!حاال این دوست خوش  _

 آخر این جاده! _

 آخر این جاده کجاست؟ _

 آرمیتا نگاهی گذرا به عسل انداخت و جواب داد:

 جای بدی نیست عزیزم. _

 عسل با قیافه ای حق با جانب به جلو اشاره کرد و گفت:

 ن جای خوب برسونی!پس بهت دستور می دم به خاطر تأخیری که داشتی منو به سرعت به ای _

 آرمیتا پایش را روی پدال گاز فشرد و با خنده عسل هم صدا شد.

 چشم. _

 با رسیدن به رستوران مورد نظر، عسل با هیجان و شادی کودکانه ای گفت:

 وای فوق العاده ست! باید زودتر می گفتی می خوایم بیاییم اینجا. _

 دنی رستوران انداخت.آرمیتا نگاهی دقیقتر به اطراف و منظره دی

اینجا خیلی زیباست، هر موقع که پدر وقت داشت دوتایی می اومدیم اینحا، ولی از آخرین باری که اینجا رو دیدم  _

 خیلی تغییر کرده.

اما واقعیت این بود که خاطره آخرین دیدار با شهیاد او را به این رستوارن کشانده بود؛ وقتی شهیاد اینجا را برای 

 ان پیشنهاد کرد و حال از آن زمان حدود پنج سال می گذشت. عسل از ماشین خارج شد و گفت:دیدارش

 چرا نشستی؟! بریم دیگه. _

آرمیتا آخرین جرعه نوشیدنی داغش را سرکشید، فنجان را روی میز گذاشت و رو به عسل که در خیال خود فرو 

 ت:رفته بود و با حلقه نامزدی در انگشتش بازی می کرد، گف

 دلم می خواست در جشن نامزدیت شرکت داشتم. _

 عسل به خود آمد و گفت:

 من دو سال پیش برات دعوت نامه فرستادم. یادته؟ _

 آرمیتا نفس کوتاهی کشید، نگاهش را از عسل دزدید و زمزمه کرد:

ی برگردم و آرامش ساختگ من شرایط مناسبی نداشتم، پدربزرگ بهم اجازه نمیداد بیام، البته خودم نمی خواستم _

رو که به زحمت به دست آورده بودم خراب کنم. وقتی اون کسی که من به خاطرش حاضر شدم از تمام دلخوشی هام 

بگذرم و داشتم برای به دست آوردنش با خانواده ام می جنگیدم، تو اون مدت حتی به رویاهام نیومد چاره ای نداشتم 

مه چی رو به فراموشی بسپارم و شرایط رو همون طور که هست بپذیرم. شرایط بعد از دو سال خودم خواستم که ه

روحی خوبی نداشتم اما تمام سعی ام رو می کردم که اطرافیانم متوجه علت اصرار من برای برگشت به ایران نشن، 
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و داشتم من برای فراموش کردنش شرایط سختی رو تحمل کردم. اما وقتی که فکر می کردم همه چیز تموم شده 

 آخرین گامم رو برای ورود به یه زندگی جدید بر میداشتم دوباره پیداش شد و اون آرامش ساختگی رو بهم ریخت.

 نگاهش به سمت عسل چرخید، قطره اشکی در چشمهایش درخشید و ادامه داد:

 این واقعیت وجود داشت که نتونستم فراموشش کنم. _

 اه از فراز شانه آرمیتا نگاهش به تینا افتاد و گفت:عسل در سکوت، سرش را تکان داد. ناگ

 تینا! _

 آرمیتا به سمت او برگشت و تینا با دیدنش با خوشحالی گفت:

 عالی شد! می تونیم شام کنار هم باشیم. _

 عسل گفت:

 ما نمی خواستیم مزاحمتون بشیم. _

 تینا نگاهی به همسرش انداخت و گفت:

 ن و الکس از این که امشب باهم باشیم خوشحال می شیم.اصال این طور نیست، م _

 الکس با خوشرویی گفت:

 همین طوره، خواهش می کنم بفرمائید بشینید خانوما. _

 آرمیتا به لنا کوچولو که در آغوش الکس به خواب رفته بود چشم دوخت و گفت:

 دلم براش تنگ شده بود، می شه ببوسمش؟ _

 تینا با لبخندی گفت:

 البته._

الکس، لنا را به طرفش گرفت آرمیتا در حالی که به نرمی لپ های سفید و درشتش را می بوسید مراقب بود تا 

 بیدارش نکند. سپس الکس کودک را به دست تینا سپرد، صندلی را برای نشستن به عقب کشید و گفت:

 اون دختر خوش خوابیه. _

 رد و گفت:تینا با انگشتش پوست نرم کودک را نوازش ک

 مامان عاشق این دختر کوچولوی خوش خوابه! _

ساعتی بعد از صرف شام و دسر، آرمیتا آهنگ رفتن کرد و بعد از خداحافظی با تینا و الکس به همراه عسل از آنها 

 جدا شدند.

 با خارج شدن از در ورودی رستوران، ناگهان صدای آشنایی در کنارشان آن دو را متوجه خود کرد:

 سالم! _

هر دو به جانب صدا برگشتند آرمیتا با دیدن شهیاد که از شدت سرما سرش را تا نیمه در میان یقه پالتو پنهان کرده 

بود، متعجب به او خیره شد. انگار مدت زیادی در آن سرمای استخوان سوز ایستاده بود. عسل قدمی به جلو برداشت 

 و گفت:

 التون چطوره؟سالم آقای فرزام، شبتون بخیر، ح _

 متشکرم، شب شما هم بخیر. _

 عسل با نگاهی به چهره مردد آرمیتا گفت:
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 من کنار ماشین منتظرتم. با اجازه آقای فرزام، خوشحال شدم از دیدنتون. _

 منم همین طور، شب خوبی داشته باشید خانم. _

 با رفتن عسل، آرمیتا به شهیاد نزدیکتر شد.

 بم می کنی؟ مگه تو قول ندادی؟برای چی دوباره تعقی _

 شهیاد با صدای لرزانی که آرمیتا چندان مطمئن نبود از شدت سرماست، گفت:

 قسم می خورم تعقیبی در کار نبود، من به همراه دوستام اومده بودم. دیدنت کامال اتفاقی بود. _

لی که سعی می کرد از لرزش فک هایش لحن صادقانه اش باعث شد آرمیتا شرم زده سر به زیر اندازد. شهیاد در حا

 جلوگیری کند ادامه داد:

 مدتیه که منتظر بیرون اومدنتم. _

 آرمیتا گذرا سرتاپای او را نگریست و گفت:

 تو داری می لرزی! _

 مهم نیست. _

 آرمیتا جهت نگاهش را تغییر داد و به سردی گفت:

 می تونستی پیش دوستات تو سالن باشی. _

 لی جدی گفت:شهیاد خی

 نمی خوام فکر کنی زیر قولم زدم. _

عجیب بود! آن صدای بم و مردانه که تا ثانیه ای پیش می لرزید، این گونه صاف و محکم شده بود. آرمیتا کمی خود 

 را عقب کشید و زمزمه کرد:

 حرفتو باور کردم. _

 زیر سنگینی نگاه گیرای شهیاد، در مخمصه بدی افتاده بود.

 باید برم، عسل منتظره.من  _

 شهیاد بعد از مکث طوالنی، آرام گفت:

 داری تالفی گذشته ها رو می کنی؟ _

 آرمیتا بی تفاوت گفت:

 شب خوش، مراقب خودت باش، در ضمن دیگه گذشته ای تو ذهن من وجود نداره! _

 شهیاد لبخند محوی زد و گفت:

برو، دوست ندارم امشب مثل من تا صبح تو تب بسوزی. البته من  تو هیچ وقت دروغگوی خوبی نمی شی! حاال دیگه _

 مدتهاست که دارم تو تب می سوزم!

آرمیتا لحظه ای با تردید ایستاد. لبهایش برای گفتن چیزی حرکت کرد اما انگار پشیمان شد و از دهانش تنها بخار 

 محوی خارج شد.

 ت؛ شهیاد همان جا ایستاده و رفتنش را نظاره گر بود.با دور شدن از او برای لحظه ای کوتاه به عقب برگش

 آرمیتا مقابل منزل آقای فرهمند توقف کرد و گفت:

 شب خوبی داشته باشی. _
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 عسل قبل از این که پیاده شود نگاهی به دستهای لرزان آرمیتا روی فرمان ماشین انداخت و گفت:

 تو حالت خوبه؟ _

 کتفا کرد و عسل دوباره پرسید:آرمیتا تنها به تکان موقت سرش ا

 مطمئن باشم؟ _

 آره عزیزم، خیالت راحت باشه. _

اما خیالم راحت نیست، تو واقعا یه طوریت شده، حاال که تا اینجا اومدیم بذار به مامان بگم یه نگاهی بهت بندازه،  _

 تو اصال سرحال به نظر نمی یایی.

 نه متشکرم. باور کن حالم خوبه. _

 هنوز قانع نشده بود مردد گفت: عسل که

 باشه اگه تو می گی حتما همین طوره، نمی یای داخل؟ _

 آرمیتا سرش را به عالمت منفی تکان داد.

 دوست داشتم شب و کنار هم باشیم. _

 مرسی، ترجیح می دم برگردم خونه. _

 پس مراقب خودت باش. _

 هستم، خداحافظ. _

 خداحافظ. _

 ن داد و آرمیتا در یک چشم به هم زدن دور شد.عسل دستش را تکا

 1 -12فصل 
 

باز هم بی جهت در آن مسیر آشنای قدیمی در حال حرکت بود، با اشتیاقی وصف نشدنی جاده را می شکافت و پیش 

می رفت. هنوز آن نیمه شب تاریک و حرکت در سینه این جاده خلوت که منتهی به منزل شهیاد می شد را به خوبی 

حافظه داشت. اما هر بار در نزدیکی آن، بی دلیل سر ماشین کج میشد و راه بازگشت را در پیش می گرفت، انگار  در

 در خواب عمیقی بسر می برد که برای بیدار شدنش هیچ اصراری نداشت.

ر جایش د پلکهایش را گشود و باز، خود را در اتاقش یافت. بی توجه به خستگی عمیقی که تنش را در هم می فشرد،

نشست. قطره های اشک، راه گونه اش را می پیمود و برق خود را در چشمهایش به نمایش می کشید. هنوز ماجرای 

 امشب در مقابل دیدگانش رژه می رفت و بی آن که خود بخواهد ملکه ذهنش شده بود.

و چهره آرام و تب دارش لحظه  جسم لرزان و خیس اش در میان باران، نگاه نابش که تا عمق وجود او را می لرزاند

 به لحظه دختر جوان را بیشتر به سوی خود می کشاند.

 صدای ملودی مالیمی افکارش را گسست. گوشی را میان دستش فشرد و کمی مکث کرد.

 لحظه ای بعد صدای خسته اش ترنم دلنشینی را به وجود منتظر شهیاد پیشکش کرد:

 بله. _

 شد که چندان دوام نیاورد و با صدای آهسته شهیاد شکسته شد: سکوت کوتاهی بینشان برقرار

 آرمیتا! _
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 دختر جوان نفس کوتاهی کشید و لبهایش را به هم فشرد.

 آرمیتا، می خوام باهات حرف بزنم، انقدر اذیتم نکن. یه چیزی بگو. _

 شهیاد پاسخی نشنید و ادامه داد:

 من ... یعنی فکر می کردم امشب دیگه... _

حجم گوشی در میان انگشتان لرزان و یخ کرده آرمیتا سنگینی می کرد و با تمام وجود آرزو کرد آنچه را که حدس 

 می زد نشنود، اما شهیاد آرام نالید:

 تو، امشب هم برگشتی! _

آرمیتا حیران لب به دندان گزید. چه خوش باورانه تصور کرده بود که شهیاد هیچ گاه متوجه حضورش در آن 

محدوده نمی شود. باز این مرد جوان و نکته بین با زیرکی اش، او را غافلگیر کرده بود. با درماندگی تنها بهانه ی 

 ذهنش را زمزمه کرد:

 اتفاقی بود. _

 لبخند عمیقی روی صورت شهیاد نشست و با صدایی پر حرارت گفت:

 همین طوره! باشه رویای دست نیافتنی من. اگه تو می گی اتفاقی بود حتما _

 دوباره سکوت برقرار شد و بازهم شهیاد بود که آن را شکست.

 آرمیتا، من که به احساس تو نسبت به خودم اشتباه نمی کنم، می کنم؟ _

صدایش محزون و گرفته به نظر می رسید. آرمیتا به جای پاسخ، فقط گریست و اجازه داد تا هق هق گریه فضای 

 هیاد بشدت تحت تأثیر قرار گرفته بود، دقایقی طول کشید تا به خود آمد:خالی بینشان را پر کند. ش

 می خوای عذابم بدی؟ _

_ ... 

 و دوباره مصرانه ادامه داد:

 نمی خوای چیزی بگی؟ باشه حرف نزن، منو هر جور که می خوای تو این انتظار کشنده بسوزون! _

 آرمیتا ناخود آگاه زمزمه کرد:

 شهیاد! _

 م.جان _

 صدای بم و گیرای مرد جوان و آرامش عجیبی که در آن موج می زد، دل آرمیتا را لرزاند.

 شهیاد من ... من ... تو رو ... _

 حرف بزن لحظه ساز عاشقی من! حرف بزن. _

شد  ادقایقی بعد، تنها صدای بوق پیاپی و متعدد تلفن بود که با صدای گریه سخت و مردانه ای در فضای اتاق هم صد

 و در تاریکی و تنهایی آن شناور ماند.

**** 

 راننده مقابل منزل شهیاد توقف کرد و پیاده شد، در را برای آرمیتا گشود و گفت:

 خانم. _
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آرمیتا از افکار عمیقش بیرون آمد و نگاهی به اطرافش انداخت، اما همچنان بی حرکت در جایش نشسته بود. سرش 

 و اجازه داد تا ذهن آشفته اش کمی آرام تر شود. را به پشتی صندلی چسباند

ساعت از نیمه شب گذشته بود و او هنوز نمی دانست که در آن ساعت شب آنجا چه می کند، اما قبل از این که 

 نظرش عوض شود و دستور برگشت دهد، به سرعت پیاده شد و گفت:

 شما برگردین. _

گرفت و آرمیتا همچنان که درجایش ایستاده بود، به نوری که در تاریکی ، داخل ماشین جای "چشم  "راننده با گفتن 

 خانه چشمک می زد، چشم دوخت و دلش امیدوار شد.

شهیاد به کنار پنجره رفت، قطره های باران به شیشه، آهنگ ساده ای می نواختند. برق چشمهایش تا عمق آسمان 

یقی کشید و به طرف آرمیتا که به او می نگریست چشم رسوخ کرد و با برقی که از آن جهید یکی شد. نفس عم

 دوخت.

 نمی دونم چرا قبل از اومدنت حس می کردم حتما امروز می بینمت ... تو دومین باره که به اینجا قدم می ذاری. _

 آرمیتا مسیر نگاهش را تغییر داد و سکوت کرد. اما شهیاد دست بردار نبود.

 دی رو یادته، مگه نه؟!دفعه اولی که به اینجا اوم _

عجیب بود که در صدایش نه شیطنت موج میزد نه تمسخر، اما در چشمهایش قطره ای اشک دزدانه رقصید. در دلش 

 طوفانی عجیب غوغا می کرد و گلویش را بغضی بی رحمانه می فشرد. با صدایی غم انگیز زمزمه کرد:

رو با همه اتفاقاتش فراموش کنی. کاش اونقدر قدرت داشتم تو ... تو خیلی سرد شدی، کاش می تونستی اون شب  _

 تا بتونم همه چی رو عوض کنم.

 ناگاه به طرف آرمیتا رفت و کنارش ایستاد و آرام گفت:

 االن برامون چای می آرن. _

 ه درسرش را پایین انداخت و دختر جوان به وضوح افسردگی را در او احساس کرد. باز همان صدای آرام ولی گرفت

 گوشش پیچید:

خواهش می کنم منو از این برزخی که توش گرفتارم بیرون بیار، یه چیزی بگو. نذار بیشتر از این تو حال و  _

 احساس بدی که دارم بمونم، بهم بگو نسبت به حس تو اشتباه نمی کنم.

ی بعد، تمام خانه در تاریکی ناگهان صدای رعد و برق هراس انگیزی که شنیده شد هر دو را از جا پراند و لحظه ا

مطلق فرو رفت. هیچ صدایی جز صدای ریزش قطره های درشت باران بر روی پنجره ها شنیده نمی شد. شهیاد به 

طرف شومینه رفت. نفهمید چرا بی جهت احساس سرمای شدیدی وجودش را فرا گرفت. سایه پیکره ی مردانه و 

آمده بود، روی اندام دختر جوان که پشت سرش ایستاده بود خوش فرمش متاثر از شعله های آتش به رقص در

 شروع به خودنمایی کرد. آرمیتا با ساده دلی نجوا کرد:

 نباید می اومدم، من باید برم! _

شهیاد به طرفش چرخید و آرمیتا مضطرب و نگران به صورت او که در تارکی فرو رفته بود چشم دوخت. شهیاد با 

دی بی تاب به سویش گام برداشت و آرمیتا در آخرین قدمش ناخود آگاه چشمهایش را قدم هایی آرام اما وجو

بست. تمام بدنش می لرزید و چیزی از درون به شدت آزارش می داد. چرا زبانش اعتراضی نمی کرد و پاهایش 

می شید نبرای یاریش قدمی به عقب بر نمی داشت؟ عجیب بود که وقتی شهیاد این گونه قدرتش را به رخ می ک
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توانست از لرزش بی حد بدنش جلو گیری کند. سینه ستبر و مردانه، با بازوانی پر قدرت و سخت. دستهایش را چون 

 حامی مغرور باالی سرش برد و چراغ روشنایی را با فندک روشن کرد.

 ستنت نسوزون.من تا این حد به تو نزدیکم و به وسعت یه دنیا باهات فاصله دارم! اینقدر منو تو عطش خوا _

آرمیتا آشکارا می لرزید. شهیاد که انگار تازه به خود آمده بود قدمی به عقب پس کشید و نگاه خسته اش را به او 

 دوخت و گفت:

 چی شده آرمیتا، من ناراحتت کردم؟ من ... منظوری نداشتم. _

 بریده بریده گفت: آرمیتا با عصبانیت رویش را برگرداند و در حالی که به هق هق افتاده بود،

 من ... می ... خوام از اینجا برم. _

چهره شهیاد در یک لحظه تغییر حالت داد و با عصبانیت دندانهایش را به هم فشرد. سوئیچش را از روی میز 

 برداشت و باصدای که از خشم دو رگه شده بود گفت:

 نه، من می رم که دیگه حضورم اینقدر باعث آزارت نشه! _

 ا فریاد، مستخدم را صدا زد:بعد ب

 واسه خانم یه قهوه داغ بیارین! _

آرمیتا به سختی بغضش را فرو خورد و نگاهش را به مسیر رفتن شهیاد دوخت. چیزی در وجود خسته اش فشرده 

شد. صدای وحشتناک کشیده شدن الستیکها روی سنگفرش حیاط، تازه دخترک را به خود آورد. با عصبانیت فریاد 

 د:کشی

 لعنت به من! _

صدایش در فضای خانه پیچید و با صدای برقی که از آسمان جهید در هم آمیخت و گم شد. به طرف مبلی رفت و 

خود را در میان آن مچاله کرد. نفهمید چه مدت در آن حال گذشت که چشمهایش سنگین شد و به خواب رفت. 

ن می داد. قبل از این که از جایش حرکتی کند شهیاد در زمانی که دیده از هم گشود، ساعت سه نیمه شب را نشا

آستانه در ظاهر شد. آرمیتا چشمهای گیج و خواب آلودش را متعجب به وضع ظاهری آشفته و موهای وحشی و 

خیس او دوخت. چهره سرخ و ملتهبش نشان میداد در تب سختی می سوزد. طبق عادت دیرینه هرگاه که از چیزی 

 شد، ساعتها زیر باران قدم می زد. آرمیتا از جایش برخاست و نجوا کرد: آشفته یا غمگین می

 تو حالت خوبه؟! _

شهیاد فقط با تکان دادن سرش به عالمت مثبت اکتفا کرد. آرمیتا دلش می خواست زودتر آنجا را ترک کند اما 

انداخت و با همان سادگی که در  شهیاد همچنان در مقابل در ورودی ایستاده بود. زیر نگاه مستقیم او سر به زیر

 کالمش موج می زد زمزمه کرد:

 من فقط اومده بودم ببینمت. _

 شهیاد با نگاهی متفکرانه گفت:

 درک می کنم، می فهمم آرمیتا... خودتو ناراحت نکن. _

 آرمیتا سردرگم به او چشم دوخت و گفت:

 می دونم احمقانه ست. _

 نرمی از گونه اش فرو ریخت و بغض غم انگیزی در صدایش لرزید:قطره های درشت و شفاف اشک به 
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باشه، من که نمی تونم خودمو بهت تحمیل کنم، اما بدون با اومدنت طراوت و تازگی رو به دل شکسته و غمگین من  _

 آوردی.

 بهتره من برم، تو هم این طوری سرما می خوری! _

مهایی منظم و کوتاه به طرف در رفت، اما شهیاد همچنان سرسختانه سپس از زیر چشم نگاهی به او انداخت و با قد

 مقابلش ایستاده بود. ابروهایش باال رفت و گفت:

 و اگه من نذارم بری؟! _

شیطنت شیرین همیشگی با غم سنگین نگاهش درهم آمیخته و لبهایش به تبسم کوچکی زینت گرفته بود. در عرض 

ض شده بود. آرمیتا سرش را کمی باال آورد تا بتواند صورت او را ببیند. لحنش چند لحظه کوتاه به سرعت حالتش عو

 خشمگین و جدی بود:

 از سر راهم برو کنار، همین حاال! _

 لبخند از لبهای شهیاد محو شد و آهسته زمزمه کرد:

 نمی تونم از عشقت بگذرم، می فهمی؟ _

 آرمیتا به نرمی از کنارش گذشت و گفت:

 کنم اینقدر مهم باشه، اون هم برای تو! فکر نمی _

 صدای رسای شهیاد بلند شد:

 برای من مهمه، خیلی مهم! _

با پایین آمدن از پله ها به طرف در حیاط رفت. خودش هم نمی دانست چگونه در آن نیمه شب به منزل برود. 

ود کمی به طرف در خم شد و آن را اتومبیل شهیاد مقابل پایش ترمز زد. شهیاد همان گونه که در جایش نشسته ب

 برایش گشود و گفت:

 خودم می رسونمت. _

 آرمیتا بی تأمل پاسخ داد:

 احتیاجی نیست، خودم می تونم برم. _

همان طور که دستهایش روی فرمان و آماده حرکت بود، به طرفش برگشت و آرمیتا بدون حرف دیگری در ماشین 

یاط، پایش را تا آخرین حد روی پدال گاز فشرد و در کمتر از چند ثانیه اتومبیل جای گرفت. شهیاد با عبور از در ح

در تاریکی شب، سینه جاده را شکافت. فضای کوچک بینشان را سکوت پر جذبه ای پر کرده بود که به هیچ کدام 

. تنها لحظه ای اجازه شکستن را نمی داد. شهیاد فرو رفته در افکارش ولی کامال مسلط و محکم رانندگی می کرد

دستش را به سوی پخش پیش برد و آن را روشن کرد. به نظر دنبال ترانه خاصی می گشت. با پیدا کردن آن برای 

لحظاتی کوتاه نگاهش را به آرمیتا دوخت. آرمیتا در امتداد نرم لحظه ها غوطه ور شدن در نگاه او را تجربه می کرد. 

 خاوتمندانه به او پیشکش کرده بود.مردی که احساسات پاک و بی آالیشش را س

با وجود سرعت زیاد ماشین سرش را به عقب تکیه داد، چشمهایش را بست و اجازه داد تا در صدای آرام خواننده که 

 روح خسته اش را نوازش می کرد محو شود...

 خــانه خــراب تــو شـــدم به سوی من روانه شو

 ـه شــوسجده به عشقت می زنم مــنجی جاودانـ
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 ای کـــوه پــر غـــرور مـــن ســـنگ صــبور تــو مـنم

 ای لحظه ســاز عاشــقی عــاشق با تـــو بودنــــم

 روشـــن ترین سـتاره ام می خواهمت، می خواهمت

 تــو مــاندگاری در دلـــم می دانـــمت می دانـــمت

 ـــنای هــــمه وجــــود مــن نــبود تــو نــــبود مـ

 انگار در خواب و بیداری سیر می کرد. دوباره خود را در منزلش یافت.

 2 -12فصل 
 

خسته و بی رمق روی تخت افتاد و سعی کرد هر لحظه حضور آرمیتا را در عمق ذهنش بیابد. هنوز سنگینی نگاه 

 ه در این مدت از او ندیده بود.عجیب و پر حالتش، هنگام پیاده شدن از ماشین، برایش سؤالی بود. حالتی که هیچ گا

نفس عمیقی کشید و شامه اش را از عطر حضور آرمیتا پر کرد. انگار شمارش شب و روز از دستش خارج شده بود و 

این حالت خلسه پر آرامش برای روح زخم خورده اش مرهم شیرینی بود. می خواست مدتی تنها باشد و کمی فکر 

اولین بار آرمیتا را دیده بود، به رفتار و کارهایش و وقایعی که در این چند سال مثل کند. به کمی دورتر، به زمانی که 

برق و باد گذشت.شاید اگر در اولین برخورد با آرمیتا، بعد از برگشتنش به ایران شیطنتش گل نمی کرد، وضع فرق 

ی خبری سپری کند. می کرد. هر چه بود آنقدر احساس درماندگی می کرد که دلش می خواست مدتی را در ب

 چشمهایش را بست و در گرمای مطبوع آتش به خواب عمیقی فرو رفت.

یک هفته از آخرین باری که شهیاد را دیده بود می گذشت و در این مدت کوچکترین خبری از عاشق سمج نداشت. 

هی بدست بر قابل توجحتی نتوانست با سؤاالت زیرکانه از تینا و الکس که جزو صمیمی ترین دوستانش بودند، هم خ

آورد. آن چه او فهمیده بود فقط این بود که حتی خانواده اش هم از او بی اطالع بودند. او تغییر کرده بود و این 

تغییر، تحمل شرایط موجود را برایش سخت تر می کرد. مطمئن بود اگر بار دیگر شهیاد راببیند همه چیز فرق 

 جرقه ای بود تا مانند شعله زیر خاکستر، تمام هستی اش را بسوزاند. خواهد کرد. احساس او به شهیاد، منتظر

از درون می سوخت و صبرش تمام شده بود. حس می کرد شهیاد در تنهایی در خانه اش و مانند او خلوص عشق خود 

ق عش را محک می زند. دلش برای او و شیطنتهایش پر می کشید و از این که فرصتهای زیادی را برای پذیرش این

پر شکوه از دست داده بود افسوس می خورد. گردنبند اهدایی شهیاد را در دست فشرد و آن را دوباره به گردن 

 آویخت. حاال آرامش بیشتری داشت.

 صدای زنگ تلفن، او را از دنیای خود بیرون کشید:

 سالم آقای مجد. _

 آقای مجد طبق معمول به گرمی گفت:

 تون چطوره؟سالم خانم راکفلر، حال _

 متشکرم، حال شما چطوره؟ _

 مرسی دخترم، خوبم. شما االن منزل هستید؟ _

 آرمیتا متعجب از سؤال او پاسخ داد:

 بله، منزلم. طوری شده؟ _
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 آقای مجد به سرعت پاسخ داد:

 باید حضوری مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. _

 آرمیتا دوباره گفت:

 اتفاقی افتاده؟ _

 اشید، من همین االن می یام اونجا.نگران نب _

 حتما، منتظرتون هستم. _

 خداحافظ. _

 خدانگهدار. _

 دقایقی بعد آقای مجد روبه رویش نشسته بود. آرمیتا در سکوت به او چشم دوخت.

 چرا قهوه تون رو نمی خورید؟ _

 آقای مجد به خود آمد و گفت:

 متشکرم، میل ندارم. _

 چند دقیقه ای آنها را شکست و باز هم سکوت. همین چند کلمه، سکوت

 مرد از جایش برخاست و به طرف پنجره رفت، پشت به آرمیتا ایستاد و گوشه ای از پرده را کنار زد.

 این طور که می بینم تونستید با تنهایی کنار بیاید. _

 آرمیتا با لبخند کوتاهی گفت:

 بله شرایط خوبی دارم. _

 رفت.ابروهای مجد باال 

 منظورتون چیه؟! _

 هیچی. _

 لحظه ای مکث کرد و دوباره ادامه داد:

 اما شما آقای مجد، مطمئنم برای زدن این حرف اینجا نیومدین. _

 درسته. _

 آرمیتا نگاه مستقیمش را به او دوخت و گفت:

 خب ... _

 می خواستم بدونم کسی از اقوام شما باهاتون تماس گرفته؟ _

 ن زهر خندی زد و گفت:دختر جوا

 اقوام؟ من دیگه کسی رو ندارم! _

 ببخشید، نمی خواستم ناراحتتون کنم. _

 ناراحت نشدم این یه واقعیته. _

 پس شما بهشون حق میدین. _

 آرمیتا پر حسرت گفت:

 کاش منو درک می کردن. _
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 اونا فقط احتیاج به زمان دارن. _

 کی بعد ادامه داد:آرمیتا ترجیح داد سکوت کند، اند

 پس درست حدس زدم. _

 می تونم بپرسم چی رو درست حدس زدین؟ _

 که شما برای احوالپرسی به دیدنم نیومدید. _

 کامال درسته. خبرهای خوبی براتون ندارم. _

 آرمیتا کالفه گفت:

 خواهش می کنم واضح تر صحبت کنید. _

 مجدنفسی تازه کرد و گفت:

 ت تهیه کردم.من براتون بلی _

 به مقصد؟ _

 نیویورک. _

 آرمیتا که نزدیک بود چشمهایش از حدقه بیرون بزند، گفت:

 نیویورک؟! _

 بله درست شنیدید. _

 چرا؟! _

 چون اونجا به حضورتون نیازه. _

 آرمیتا خنده تمسخر آمیزی کرد و گفت:

 د.به حضور من نیازه؟ شوخی می کنید! منو از اونجا طرد کردن _

 برعکس خانم جوان، شما باید برگردید. _

من پامو اونجا نمی ذارم. از من انتظار نداشته باشید به جایی برم که خیلی محترمانه بهم گفتن دیگه نمی خوان منو  _

 ببینن.

 اما این بار فرق می کنه. پدربزرگتون بیش از هر زمان دیگه ای بهتون احتیاج داره. _

 حاضر نیست اسم منو بیاره.احتیاج؟ اون حتی  _

 مرد با تأسف سر تکان داد و گفت:

 خانم آرمیتا مجبورم به عرضتون برسونم خانم و آقای راکفلر چند روز پیش دچار یه تصادف شدن. _

 آرمیتا هراسان شد:

 تصادف؟! کی؟ چرا تا حاال به من خبر ندادید؟ _

 کند پاسخ داد: مجد در حالی که سعی می کرد او را به آرامش دعوت

 منم تعجب می کنم چرا شما رو مطلع نکردند. اما مطلب دیگه ای هم هست که باید بدونید. _

 آرمیتا به سختی گفت:

 هر چی الزمه بهم بگین، خواهش می کنم. _

 شما انگار حالتون خوب نیست. _
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 آرمیتا مصرانه و کالفه پاسخ داد:

 خواهش می کنم حرفتون رو بزنید. _

 قای مجد در حالی که نمی دانست چگونه حرفش را بزند، بی مقدمه گفت:آ

 خانم راکفلر، در این تصادف ... متأسفانه مادر بزرگتون... فوت شدن. _

آرمیتا بی اختیار سوزش داغ اشکهایش را روی گونه اش حس کرد. دلش می خواست فریاد بکشد، اما بغض راه 

 ضوح می لرزید.گلویش را بسته بود. دستهایش به و

 شما حالتون خوبه؟! _

 دسته مبل را گرفت و به زحمت از جا بلند شد.

 خدای من، باورم نمی شه! _

 آقای مجد سکوت کرد تا دخترک کمی آرام شود. بعد ادامه داد:

 بهتره بگین وسایل سفر رو براتون مهیا کنن. _

 آرمیتا صورت اشک آلودش را باال آورد و گفت:

 خاکسپاری... مراسم _

 بازم متأسفم، بدون حضور شما انجام شد. _

 رنگ از روی آرمیتا پرید و با گریه فریاد زد:

یعنی تا این حد براشون بی ارزش بودم؟ یعنی پدربزرگ تا این حد از من بیزاره که حتی حاضر نشد تو مراسم  _

 شرکت کنم؟

 آقای مجد به سرعت گفت:

 پدربزرگتون شرایط مناسبی نداره. خانم راکفلر آروم باشید، _

 شرایط مناسبی نداره؟! یعنی تا این حد که حتی نتونست به من اطالع بده؟ اون از من متنفره. _

 این طور نیست خانم جوان، ایشون خودشون... _

 آرمیتا به سرعت گفت:

 نه، نه، نمی خوام چیزی بشنوم شما که خبر ندارین. _

 ز معمول شد:صدای مجد کمی بلندتر ا

خیلی زود قضاوت می کنید. من حرفی نمی زنم، ولی این شما هستید که از چیزی اطالع ندارین، اگه خودتون به  _

 چشم ببینید، مطمئنا پشیمون می شید.

 آرمیتا حرفی نزد و در سکوت، اشکهایش را پاک کرد.

**** 

دوستانش خداحافظی کند. هیچ گاه فکر نمی کرد روزی شرایط آنقدر با عجله فراهم شد که آرمیتا حتی نتوانست با 

 برسد که دوباره ایران را به قصد نیویورک ترک کند.

حتی نمی دانست این رفتن، بازگشتی به همراه خواهد داشت یا نه، اما هر چه بود باید می رفت و چاره ای جز این 

 نداشت. انگار این مدت، خواب کوتاهی بود که تمام شده بود.
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راه مجد قدم به سوی منزل برداشت؛ سکوت دردناکی در فضای خانه حکومت می کرد، انگار هیچ کس آنجا هم

 حضور نداشت. دختر جوانی که به نظر پرستار می رسید جلو آمد و رو به آرمیتا گفت:

 خانم، پزشک آقای راکفلر می خوان قبل از هر کاری با شما صحبت کنن. _

 گفت:آرمیتا با چهره ای درهم 

 پزشک پدر بزرگ؟! _

 بله، همراه من بیاین. _

 آرمیتا نگاهی به وکیل پدرش انداخت.

 خواهش می کنم برید، من اینجا منتظر می مونم. _

 خانم راکفلر، خوش اومدین. همه ما منتظر رسیدن شما بودیم. _

 منتظر من، به چه دلیل؟! _

 گفت: دکتر او را دعوت به نشستن کرد و در همان حال

 شما تنها نوه آقای راکفلر هستید درسته؟ پس باید شما رو در جریان بگذارم. _

 از چی حرف می زنین آقای دکتر؟ _

 مسئله ای که در مورد آقای راکفلر پیش اومده. _

 آرمیتا از جایش برخاست و سردرگم گفت:

 کدوم مسئله؟ چه اتفاقی واسه اون افتاده؟ می خوام ببینمش. _

 ودتون رو کنترل کنید خانم جوان. بذارید حرفم تموم بشه بعد هر جا دوست داشتید برید.خ _

 آرمیتا دوباره نشست و منتظر حرف دکتر ماند.

توی اون اتفاق ناگوار، حداقل پدربزرگتون زنده موند. هر چند که دچار جراحات جسمی کوچکی شد که به مرور  _

 نه که ایشون دچار یه بحران روحی شدن. یه حمله شدید عصبی!زمان برطرف میشه، اما مشکل اصلی ای

 آرمیتا پرسید:

 چه جور بحران روحی؟! _

ممکنه شنیدنش کمی براتون سخت باشه. اما پدربزرگتون بعد از شنیدن خبر فوت همسرش تمایلی به دیدن  _

قطه خیره می شه و می ره تو فکر. به نظر می اطرافیان نداره و کمتر کلمه ای به زبون میاره. حتی گاهی، ساعتها به یه ن

 رسه کسی رو به خاطر نمی آره.

 آرمیتا ناباورانه گفت:

 خدای من! _

 دکتر بعد از لحظه ای مکث، دوباره گفت:

آقای راکفلر بعد از رفتن شما به شدت دچار ناراحتی و افسردگی شدن و حاال بعد از این حادثه، حالشون بدتر  _

جوری دچار ترس از تنهایی و بی کسی شدن. من امیدوارم حضور شما تو این شرایط براشون یه  شده. شاید یه

 معجزه باشه.

 آرمیتا آهسته اشک می ریخت و دکتر همچنان ادامه می داد:

 دلم می خواد تو این شرایط درکش کنید و تنهاش نذارید. اون بیشتر از هر زمان دیگه ای به شما نیاز داره. _
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 چه کار می تونم بکنم؟من  _

 پیشش بمونید و فعال ازش پرستاری کنید. _

 3 -12فصل 
 

 آرمیتا از جایش برخاست.

 می تونم االن ببینمش؟ _

 دکتر جدی و محکم گفت:

اگه می خواهید به ایران برگردید بهتره اصال به دیدنشون نرید، چون حالشون بدتر از اینی که هست می شه. اگه  _

بینه و به حضورتون عادت کنه بعد ناگهانی بخواین ترکش کنین، همون بهتر که از اول تو تنهایی بمونه. این شما رو ب

 توصیه پزشک مخصوص ایشونه، امیدوارم اونو جدی بگیرید.

 آرمیتا هم سخت و محکم پاسخ داد:

 اوندیه که تو این دنیا دارم.و آقای دکتر بهتره شما هم فراموش نکنید ایشون پدربزرگ منه و فعال تنها خویش _

 دکتر سرتکان داد و گفت:

 در هر حال تصمیم گیرنده آخر شما هستید و امیدوارم عاقالنه تصمیم بگیرید. _

 و در حالی که به سوی در می رفت، گفت:

 خواهش می کنم بفرمائید. _

 ارد اتاق شد، آرمیتا تقریبا پشت سرشپشت در، به راحتی می شد اندوه حاکم بر اتاق پدربزرگ را حس کرد. دکتر و

 پنهان شده بود. تحمل دیدن پدربزرگ را در آن حال نداشت.

دکتر به آرامی خود را کنار کشید و آرمیتا از آنچه می دید دلش به درد آمد. پدربزرگ حتی متوجه حضور آنها نشد. 

 آرمیتا زیر لب گفت:

 لطفا تنهامون بذارید. _

 ی آنها انداخت و پاسخ داد:دکتر نگاهی به هر دو

 حتما. _

و از اتاق خارج شد. دخترک به نرمی به سوی پدربزرگ رفت؛ مقابلش روی زمین زانو زد و دستهایش را روی 

 صورت خیس او کشید و چندین بار آنها را بوسید. صورت پدربزرگ به سویش چرخید و نگاهش روی او ثابت ماند.

 سالم پدربزرگ، من برگشتم. _

 آقای راکفلر کمی چشمهایش را تنگ کرد اما هیچ عکس العمل خاصی از خود نشان نداد. آرمیتا دوباره گفت:

 پدربزرگ، منم آرمیتا! _

 نگاه آقای راکفلر چرخید و دوباره به روبه رو خیره ماند. دختر جوان ناباورانه و حیران نجوا کرد:

 پدربزرگ ...؟! _

گریه اش را بگیرد تا صدایش از اتاق خارج نشود. سرش را روی پاهای پدربزرگ به سختی توانست جلوی هق هق 

گذاشت و ترجیح داد در سکوت به حال خود و اوضاعی که پدربزرگش به آن دچار شده بود اشک بریزد. آن شب، 
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تر شام در سکوت و بدون حضور آقای راکفلر به همراه دکتر جردن و آقای مجد صرف شد. قبل از صرف غذا دک

 جردن از آرمیتا پرسید:

 خب دوشیزه خانم، تونستید با پدربزرگتون صحبت کنید؟ _

 آرمیتا بدون این که به آنها بنگرد پاسخ داد:

 خیر. _

 کار سختی به نظر می رسه. _

 دکتر این را گفت و به ظاهر خود را مشغول تکه کردن گوشت نشان داد.

 :آرمیتا نیم نگاهی به او انداخت و گفت

 بله، ظاهرا همین طوره که می گین. _

 فکر می کنم بهتون گفته بودم. _

 آرمیتا عصبانی شد، آقای مجد دخالت کرد و گفت:

 بهتره صحبت درباره این موضوع بمونه بعد از شام. _

 دخترک خدمتکاری فنجان قهوه را کنارش گذاشت و قصد رفتن کرد که آرمیتا پرسید:

 خوابن؟آقای راکفلر هنوز  _

 دخترک چشمهای ریز و آبی اش را به او دوخت و با لحن معنا داری گفت:

 من پرستار آقای راکفلر نیستم، می تونید به اتاقش برید و ببینید. _

 آرمیتا متعجب از گستاخی او، بدون این که نگاهش کند جدی گفت:

 می تونی بری. _

 مجد وارد شد. قبل از آن که دخترک از سالن بیرون برود، آقای

 هنوز نخوابیدین؟ _

 می خوام کمی فکر کنم. _

 دکتر جردن دنبالتون می گشت. _

 آرمیتا با چهره ای درهم گفت:

 اون بداخالق و غیر قابل تحمله! _

 آقای مجد خندید و گفت:

 طوری در مورد اون حرف می زنید که انگار ... _

 ت:با نصفه ماندن حرفش، آرمیتا بی تفاوت گف

 من طوری حرف نمی زنم، فقط نظرمون گفتم. _

 آقای مجد متعجب از تعبیر آرمیتا گفت:

 چی باعث شده این طوری درباره اش اظهار نظر کنید؟ _

 آرمیتا بی تفاوت تر از قبل پاسخ داد:

 خودش، رفتارش و حرفاش! _

 آقای مجد سری از روی تامل تکان داد و گفت:
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 ی آقای راکفلر برای اونم به اندازه شما مهمه.قبول کنید که بیمار _

 قبل از هر پاسخی، دکتر جردن به همراه همان دخترک خدمتکار وارد سالن شد.

 دنبالتون می گشتم دوشیزه خانم. _

 آرمیتا به جای پاسخ، رو به دخترک گفت:

 فکر نمی کنم لزومی به حضور شما در اینجا باشه. _

نگ تر کرد، طوری که تشخیص رنگش مشکل می شد. صورت کک مکی اش را کمی دخترک چشمهای ریزش را ت

 جلو آورد و پاسخ داد:

 دکتر جردن دنبالتون می گشتن، منم راهنمائیشون کردم. _

 آرمیتا نگاه تندش را به او دوخت و محکم، با همان لحن رسمی گفت:

 دیگه کاری باهاتون ندارم، بفرمائید. _

 این خانم جوان که مقتدرانه دستور می داد می نگریست.دکتر با تحسین به 

می بینید جناب دکتر؟ رفتار شما با من حتی برخورد کارکنان این خونه رو نسبت به من تحت تأثیر قرار داده، چی  _

 دارید که بگید؟

 دکتر با خونسردی گفت:

 به نفع خودتون عوض کنید! متأسفم اما فکر می کنم شما با جذبه ای که دارید بتونید شرایط رو _

 آرمیتا ابروهایش را باال انداخت و با نگاهی مستقیم به او گفت:

 همین کار رو می کنم، همون طور که تصمیم گرفتم به پدربزرگ کمک کنم تا از این شرایط نجات پیدا کنه. _

 بله، اون پدربزگ شماست، روی کمک من هم حساب کنید خانم. _

 کنم به تنهایی از عهده اش بربیام. ممنونم، فکر می _

 دکتر با تمسخر گفت:

 این واقعیت به راحتی معلومه! _

 دختر جوان عصبانی گفت:

 منظورتون از این لحن تمسخر آمیز چیه؟ _

 شما مهربونیوتون رو اون موقع نشون دادید که بعد از رفتنتون حتی از احوال ایشون خبر نگرفتید! _

 ت:آرمیتا خشمگین گف

 من از این خانواده طرد شده بودم. _

شما هیچ وقت نفهمیدید بعد از رفتنتون آقای راکفلر چه شرایطی داشتن، حالشون اینقدر بد بود که من مجبور  _

 شدم براشون داروهای قوی تجویز کنم.

 آرمیتا سعی کرد خوددار باشد.

 شما حق ندارین منو متهم کنین. _

 بابت آقای راکفلره.نگرانی من بیشتر از  _

 مطمئن باشید من بیشتر از شما برای پدربزرگ نگرانم. _

 دکتر کمی در جایش جابه جا شد:
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 من یه پزشکم، اینو فراموش نکنید. _

 آرمیتا لبخند شیطنت آمیزی زد و زیرکانه با تقلید حرکات و رفتار او، گفت:

 !من هم نوه ایشون هستم، شما هم اینو فراموش نکنید _

آقای مجد از رفتار آرمیتا متعجب بود، اما به جای گفتن هر حرفی، به سرعت سرش را پایین انداخت. دکتر جردن 

 عصبی از کار آرمیتا گفت:

 شما کمی عصبانی به نظر می رسید. _

 یکی از ابروهای آرمیتا به طرز جالبی باال رفت و با تبسمی که خونسردی اش را نشان می داد گفت:

 شما خیلی بیشتر!و  _

 دکتر جردن دستی به موهای سفیدش کشید و گفت:

 عالوه بر اون خیلی بی حوصله به نظر می رسید. _

 و شما هم خسته به نظر می رسید، چرا استراحت نمی کنید؟ _

 جالبه! دختری به حاضر جوابی شما ندیده بودم. _

 من قصد بی ادبی نداشتم. _

 های ما به نتیجه نمی رسه.متأسفم از این که صحبت _

 شما منتظر چه نتیجه ای هستید؟ _

 فکر می کنم بعد از ظهر در این مورد بهتون گفتم. _

 آرمیتا از جایش برخاست و خسته از این گفتگوی خسته کننده پاسخ داد:

 انجام می دم.بله همه رو به خوبی به خاطر دارم. من هنوز تصمیمی نگرفتم، اما کاری رو که صالح بدونم  _

 دختر زیرک اما ساده دلی هستید. فکر نمی کردم به این راحتی ... _

 با نیمه تمام ماندن حرف دکتر، آرمیتا گفت:

 دوست ندارم کسی به جای من تصمیم بگیره. من می دونم که باید چه کار کنم. _

 تو بیش از اندازه جسور و خودخواهی! _

 آرمیتا به سرعت جواب داد:

 من دختر خودخواهی نیستم. _

 من فقط می خواستم بگم بد نیست کمی هم به اطرافت نگاه کنی و دیگران رو در نظر بگیری. _

 مشکالت من به خودم مربوطه و احتیاج به کمک هیچ کس ندارم. _

 تو خیلی سرسختی. بهتره تمومش کنیم. _

 آرمیتا با تکان دادن سر، موافقت کرد و گفت:

 آقایون.شب خوش  _

 هر دو مرد باهم پاسخ دادند:

 شب خوش. _

خواب از چشمانش فرار می کرد و در سکوت شب همچنان فکر می کرد چگونه با پدربزرگ رابطه اش را برقرار 

 کند.
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صبح اولین روز آمدنش زمانی که دیده از هم گشود، هنوز هم باورش نمی شد آنجاست. انگار فراموش کرده بود 

کند. پدربزرگ تا شب او را به حضور نپذیرفت، آرمیتا تنها دقایقی او را که برای قدم زدن به باغ پشت آنجا چه می 

عمارت آمده بود دید، مقابل پنجره اتاقش ایستاده بود و راه رفتن خرامان پدربزرگ را نظاره می کرد. دلش می 

 شد به عقب برگردد. خواست می توانست با او هم قدم شود. صدای ضربه ای به در اتاق باعث

 خانم، آقای مجد می خوان قبل از رفتن شما رو ببینن. _

 آرمیتا با چند قدم بلند، خود را به در رساند و آن را گشود و پرسید:

 آقای مجد؟ _

 بله خانم، منتظر شما هستن._

 دوباره پرسید:

 دکتر جردن هم اونجاست؟ _

 ومدن.البته خانم، چند دقیقه ای می شه که ا _

 شما برین، خودم تا چند لحظه دیگه می یام. _

 بله خانم. _

دوباره به طرف پنجره برگشت. انگار پدربزرگ هنوز قصد آمدن به داخل ساختمان را نداشت. از اتاق خارج شد و به 

 طبقه پایین رفت، دو مرد مشغول صحبت بودند. آرمیتا به طرفشان رفت و گفت:

 عصر بخیر. _

 یر خانم.عصر بخ _

 روبروی آن ها نشست و رو به آقای مجد گفت:

 شما تشریف می برین؟ _

 بله، دیگه لزومی به بودن من نیست. _

 ممنونم که تا اینجا همراهیم کردین. _

 آقای مجد با همدردی گفت:

 امیدوارم حال پدربزرگتون هر چه زودتر بهبود پیدا کنه. _

 آرمیتا لبخندی زد و گفت:

 امیدوارم. منم _

 خوشحالم که قصد رفتن ندارید. _

 نگاه آرمیتا به سوی دکتر جردن چرخید و بدون تأمل پاسخ داد:

 مگه فکر کردید غیر از اینه؟ _

 دکتر جردن در حالی که به شدت جاخورده بود، با قیافه ای متعجب گفت:

 که اینطور! پس تصمیم خودتو گرفتی. _

 یزی که فکر نمی کنم برگشتن به ایرانه.در این شرایط به تنها چ _

 عالیه! حدس می زدم باالخره مجبور ... _

 آرمیتا عصبانی گفت:
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 اجباری در کار نبود. من خودم خواستم. _

 من فقط می خوام کمکتون کنم خانم راکفلر. _

 شما تنها کمکی که می تونید بکنید اینه که داروهاشو کمتر کنید. _

 م عمل می کنم.من به وظیفه ا _

 در چه مورد؟ _

 بیماری آقای راکفلر خانم جوان. _

 آرمیتا ابروهایش را باال انداخت و با تکان دادن سرش گفت:

 بله، بیماری آقای راکفلر. _

 منظورتون چیه؟ چرا این طوری حرف می زنید؟ _

 خودتونم می دونین اون قرصها اثری نداره. _

، هر سه را مبهوت و ساکت کرد. آرمیتا همراه آنها به احترام پدربزرگ از جایش ورود ناگهانی آقای راکفلر

 برخاست، صدایش خسته ولی همچون گذشته با صالبت و پرجذبه بود.

 اینجا چه خبره؟ صداتون بیش از اندازه بلنده. عصبانیت و ناراحتی آرمیتا برای چیه؟ _

 بخندی زد و گفت:نگاه پدربزرگ روی آرمیتا ثابت ماند. آرمیتا ل

 عصر بخیر پدربزرگ. _

 چشمهای آقای راکفلر برق زد و پاسخ داد:

 عصر بخیر... آرمیتا. _

 همه از تغییر ناگهانی آقای راکفلر تعجب کرده بودند. آقای مجد با برداشتن کیف دستی اش گفت:

 من باید برم، چیزی به پروازم نمونده. _

 اهیتون کنم؟اجازه می دین تا جلوی در همر _

 آقای مجد در پاسخ دکتر جردن گفت:

 البته، خوشحال می شم. _

 آرمیتا تا جلوی در ورودی ساختمان با آنها همراه شد و گفت:

 سفر خوبی داشته باشید. _

 آقای مجد تشکری کرد و گفت:

 تو بهترین کار ممکن رو انجام دادی! _

 ممنونم. _

 خدانگهدار. _

 1 -13فصل 
 

 ای خانم فرزام از نگرانی می لرزید. همسرش برای آرام کردن او، باز هم تکرار کرد:صد

 نگرانیت بیخوده، اون پسر عاقلیه. _

 خانم فرزام با عصبانیت محسوسی گفت:
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 اگه عاقل بود این طوری رفتار نمی کرد، آخه تو این مدت کجا بوده؟ _

 ر باش.حاال که گفته داره می یاد اینجا، کمی خوددا _

 خانم فرزام در حالی که به آرامی می گریست گفت:

 سعی می کنم. _

 تو این مدت چند بار تماس گرفت. _

 می دونم، اما برای من، این دلیل قانع کننده ای نیست. _

 پس بهتره تا اومدنش منتظر بمونیم تا از خودش بپرسی. باید چیزی داشته باشه که بگه. _

 قی کشید و گفت:خانم فرزام نفس عمی

 فکر نمی کنم چاره ای جز این داشته باشم. _

با ورود شهیاد، نگاه آنها به طرفش برگشت. شهیاد با چند گام بلند خود را به مادر رساند، کنارش روی زمین زانو زد 

زانی که لر و چند بار دستش را بوسید. خانم فرزام پلکهایش را بهم فشرد تا مانع ریختن اشکهایش شود و با صدای

 پر از نگرانی بود نالید:

 شهیاد ... _

 جانم. _

خانم فرزام نگاه مهربانش را به سوی او پاشید، دستهایش را روی صورت پسرش که ته ریش تیره ای آن را پوشانده 

 بود، کشید و گفت:

 نمی دونم... من باید به تو چی بگم! _

 چگی هام که حرفتون رو گوش نمی کردم تنبیه ام کنید مادر.هر چی دلتون می خواد بگید، می تونید مثل ب _

 خانم فرزام اخم شیرینی کرد و گفت:

 تو هنوزم برای من بچه ای شهیاد! _

 آقای فرزام به طرفش رفت.

 شهیاد؟! _

ای هشهیاد از جایش برخاست و مقابل پدرش قرار گرفت، انگار که نیمه دیگر آقای فرزام در اوج جوانی مقابل چشم

مادر جان گرفت. هیچ گاه تا این حد به شباهت آن دو پی نبرده بود. دست آقای فرزام باال آمد و شهیاد که انگار 

منتظر هر عکس العملی بود، فقط کمی پلکهایش لرزید. دست آقای فرزام تا فراز شانه اش باال آمد و به نرمی روی 

 آن نشست.

 این رسمش نیست! _

 یفی خورد و کلمه عذرخواهی به آهستگی از آن خارج شد.لبهای شهیاد تکان خف

 آقای فرزام فشار کمی به شانه اش وارد کرد و گفت:

 یادمه یه زمانی قرار گذاشتیم که باهم حرف بزنیم. _

 یادمه پدر، اما ... _

 پدر نگاه نافذش را به او دوخت و پاسخ داد:

 خب، من منتظرم. _
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 ی فرو داد و سر به زیر انداخت تا آنها را متوجه تجمع اشک در چشمهایش نکند.شهیاد بغضش را با نفس عمیق

 کاش می تونستم چیزی بگم. _

 بهتره بری استراحت کنی. _

 شهیاد لبخند تشکر آمیزی زد و از آنها جدا شد. خانم فرزام با نگاهش مسیر رفتن او را تعقیب کرد و زیر لب گفت:

 قدر عذابت می ده عزیزم؟!چی تو دلت می گذره که ان _

 ساعت از نیمه شب گذشته بود که در صدای ضربه های در اتاقش آهسته بلندشد.

 بفرمائید مادر عزیز من! _

 در باز شد و در فضای نیمه تاریک اتاق، اندام ظریف مادر نمایان شد.

 خیلی شیطون شدی، از کجا می دونستی منم؟ _

 شهیاد تبسم کم رنگی کرد و گفت:

آخه مادرمو خوب می شناسم. می دونستم نگرانی هاتون خواب رو از چشماتون فراری می ده و شما رو به اینجا می  _

 کشونه.

 خانم فرزام به سوی پسرش که مقابل پنجره نیمه باز ایستاده بود، رفت و گفت:

 قصد کردی سرما بخوری؟! _

 لبخند شیرینی زد و با صدای غمگین و خسته اش گفت: پنجره را بست و نگاهش را به طرف او چرخاند. شهیاد

 چیه مادر؟ دوست داری چی بشنوی؟ _

 هیچی عزیزم. من دوست دارم فقط نگات کنم. _

 شهیاد بی تاب از این دوری چند روزه، مادرش را به سختی در آغوش گرفت و گفت:

 تو خیلی عزیز و نازنینی مادر! _

 و با مهربانی نگاهش کرد. شهیاد سرش را پائین انداخت و گفت: خانم فرزام او را از خود جدا

 این طوری نگام نکنید مادر. _

 چطوری پسر خوب؟ _

 و دستی روی صورت پسرش کشید و ادامه داد:

 آخه تا حاال با ته ریش ندیده بودمت. _

 شهیاد خنده ای کرد و گفت:

 چطوری شدم؟ خیلی بد شدم؟ _

 دی.نه، خیلی جذابتر ش _

 پدر خوابیده؟ _

 نه، هنوز تو اتاق کارشه. _

 شهیاد به شوخی گفت:

 باید بهش بگم خانمش شبها خوابگرد می شه، بهتره بیشتر مواظبش باشه. _

 خانم فرزام خندید و گفت:

 دیگه چی آقا؟ _
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 شهیاد بدون تأمل پاسخ داد:

 دیگه این که... خیلی دوستتون دارم سرکار خانم! _

 دوستم داری انقدر خودتو عذاب نده. اگه _

 شهیاد بی اختیار گفت:

 اگه این اسمش عذابه، عیبی نداره. من راضی ام. _

 مادر متعجب از پاسخ شهیاد، دستش را فشرد و گفت:

اما من نمی خوام تو عذاب بکشی. وقتی تو داری این طوری می سوزی انگار من دارم می سوزم. من نمی تونم  _

 تو رو ببینم، بچه هم نیستم که بخوای گولم بزنی.ناراحتی 

 اما این طور نیست. _

 خانم فرزام همان طور که دست پسرش را نوازش می کرد گفت:

 اگه این طور نیست به مادر بگو تو این ده روز با خودت چه کار کردی. _

 اگه بگم باور می کنی؟ _

 آره عزیزم، چرا باور نکنم؟ _

 را به عمق سیاهی شب دوخت و گفت:شهیاد چشمهایش 

 خودمو تو خونه خودم حبس کرده بودم. _

 خانم فرزام بعد از کمی مکث به نرمی پرسید:

 چرا؟ _

 اگه بهم نخندی می گم خودمم نمی دونم. می خواستم فکر کنم. احتیاج به کمی تنهایی داشتم. _

 مادر متفکرانه نگاهش کرد و گفت:

 فقط خودتو اذیت می کنی شهیاد.تو داری این جوری  _

 نه مادر، باید با خودم کنار بیام. _

 باور کنم فقط همینه؟ _

 خسته ام مادر، فقط خسته ام، دنیا باهام سرسازگاری نداره. حالم خیلی خرابه. _

 خانم فرزام نگاه پسرش را در سیاهی پهنای آسمان دنبال کرد و گفت:

 چقدر واسه یه مادر سخته که درد بچه شو ببینه و نتونه هیچ کاری بکنه. می دونم پسرم. کاش می دونستی _

**** 

وزش نیسم صبحگاهی موهایش را به رقص درآورده بود. پالتویش را محکم به خود پیچید و شالش را تا نیمه 

 د:صورتش باال آورد و به باغ پشت عمارت رفت. سوز سرما را با ولع به ریه هایش فرستاد و زمزمه کر

 دلم خیلی گرفته. _

 تو این ساعت صبح اینجا چه کار می کنی؟ _

 آرمیتا به جانب صدا برگشت و با دیدن پدربزرگش گفت:

 پدربزرگ! _
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آقای راکفلر با دو قدم کوتاه، خود را به او رساند و با اشاره به او فهماند که همقدمش شود. از زیر چشم نگاهی به 

 ق افکارش بود که متوجه حضورش نشده بود.پدربزرگ انداخت. آنقدر غر

 از چی دلتنگی آرمیتا؟! _

 آرمیتا با تعجب پاسخ داد:

 دلتنگ؟! _

 شنیدم گفتی دلت گرفته. _

 آرمیتا تازه حرفش را به یاد آورده بود شانه هایش را باال انداخت و گفت:

 نمی دونم. _

 اما من فکر می کنم بدونم. _

 طرفش برگشت. ایستاد و پدربزرگ به

 تو مجبور نیستی اینجا بمونی آرمیتا. می تونی برگردی و به زندگیت ادامه بدی. نگران حال من نباش. _

 آرمیتا قدمی به جلو برداشت و گفت:

 چرا این حرف رو می زنید پدر بزرگ؟ _

 تو رفتی دنبال سرنوشتت، من می دونم به اصرار مجدد دکتر جردن برگشتی. _

 بزرگ، من دلم خواست و اومدم، به خاطر شما.نه پدر _

 تو به هر کس بخوای می تونی دروغ بگی، اما به من نه. از چشمات می خونم تو دلت چه خبره. _

 چی دارین می گین پدربزرگ؟ برای من خیلی باارزش و مهمین. _

 من احتیاجی به ترحم ندارم. _

 آرمیتا ناباورانه زمزمه کرد:

 ترحم؟! _

 بزرگ آه سردی کشید و آرمیتا سرسختانه گفت:پدر

 من به شما ترحم نمی کنم، من ... _

 چرا حرفتو تموم نکردی؟ _

 گرمی اشک به گونه های یخ زده دخترک، جانی تازه بخشید.

من دوستتون دارم پدربزرگ. اگر هم حاال اینجا کنار شما هستم، اگه تصمیم گرفتم که اینجا ... برای همیشه  _

 شتون بمونم، اگه ... اگه...پی

سکوت کرد و لبهایش را بهم فشرد. پدربزرگ غرق سکوت پر معنای نوه اش، با قدم هایی لرزان، راه ساختمان را 

در پیش گرفت. آرمیتا لبهایش را گشود تا چیزی بگوید اما هیچ چیز جز آه عمیقی شنیده نشد. خود را به پدربزرگ 

 لقه کرد و در سکوت با او همراه شد.رساند، دستش را دور بازویش ح

**** 

 2 -13فصل 
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شهیاد برای آخرین بار ناامیدانه زنگ را فشرد؛ هیچ صدایی از داخل حیاط، حتی پارس سگ ها هم شنیده نمی شد. 

صدای توقف ماشینی در کنارش توجه اش را جلب کرد. آقای مجد از اتومبیلش پیاده شد و به طرف منزل آقای 

 آمد. شهیاد چند بار او را در مجالس خانواده راکفلر دیده بود. دستش را به طرفش دراز کرد و گفت:راکفلر 

 سالم جناب مجد. فرزام هستم. _

آقای مجد دستش را فشرد و برای یادآوری، کمی چشمهایش را تنگ کرد. وقتی او را کامال شناخت، لبخندی زد و 

 گفت:

 ن نزدیک مرحوم راکفلر. درست گفتم؟آقای فرزام، پسر یکی از دوستا _

 بله، خوشحالم که می بینمتون. _

 اینجا چه می کنید؟ _

 شهیاد بعد از کمی تامل به جای پاسخ پرسید:

 کسی منزل نیست. _

 آقای مجد گفت:

 بله پسرم. می دونم. منم اومده بودم یه سری به ساختمون بزنم و برم. _

 چرا؟ _

 ان داد و گفت:آقای مجد متعجب سر تک

 چرا چی؟ _

 شهیاد به سرعت گفت:

 چرا کسی منزل نیست؟ حتی کارکنان خونه. _

 خب به این دلیل که دیگه لزومی به بودنشون نیست. _

 نیست؟! آخه چرا، پس خانم راکفلر؟ _

 آقای مجد پاسخ داد:

 اون دیگه اینجا زندگی نمی کنه. _

 شهیاد کالفه و مضطرب پرسید:

 ی از اینجا نقل مکان کرده؟!یعن _

 نه، برای همیشه برگشت امریکا، پیش پدربزرگش. _

 شهیاد احساس کرد تمام پشتش در تماس با تکه بزرگی از یخ به لرزش درآمد. به زحمت پرسید:

 برگشت؟! آخه چرا؟ _

 آقای مجد نگران و سردرگم از رفتار شهیاد گفت:

 تو حالت خوبه؟ _

 کیه داد تا از افتادنش جلوگیری کند. با درماندگی به آقای مجد نگریست و گفت:شهیاد به دیوار ت

 من طوریم نیست، فقط بگید چرا... _

 آقای مجد بازویش را فشرد و با نگاه معنا داری گفت:

 من که غیر از این می بینم! _
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 چرا تصمیم گرفت دوباره برگرده نیویورک؟! _

 نداشت. مجبور بود. چاره ای جز این _

 چی مجبورش کرد؟ مگه خودش نخواسته بود که برگرده اینجا؟ پس چرا دوباره رفت؟! _

 شهیاد مظلومانه چشمهای اشک آلودش را به نقطه ای نامعلوم دوخت و بغض آلود نجوا کرد:

 به خاطر کاری که با من کردی هیچ وقت نمی بخشمت آرمیتا. _

تماس با دیوار، آهسته به پایین کشیده شد. ناتوان روی زمین زانو زد.  بی اراده زانوهایش سست شد و پشتش در

 بغضش شکست و ترنم صدایش محدوده بینشان را قطره قطره پر کرد.

 آقای مجد بازویش را گرفت و او را بلند کرد. دستمالی به طرفش گرفت و گفت:

 متأسفم مرد جوان. مثل این که خبر بدی بهت دادم. _

 شانه اش زد و پرمعنا ادامه داد: سپس دستی به

 تو به خاطر رفتن آرمیتا این طور آشفته شدی؟ _

 شهیاد سکوت کرد و با قدم های لرزان به طرف اتومبیلش رفت. آقای مجد صدایش کرد و گفت:

 چند لحظه صبر کن، باهات کار دارم. _

فظی کرد اما قبل از این که حرکت کند آقای مجد شهیاد تنها نگاه کوتاهی به او انداخت و با تکان دادن سر، خداحا

 دوباره گفت:

 درباره این موضوع اگه خواستی بیشتر بدونی به دفتر کارم یه سری بزن. می تونی آدرس منو از پدرت بگیری. _

 شهیاد پایش را با قدرت روی پدال گاز فشرد و در یک چشم برهم زدن از آنجا دور شد.

 پدر، اجازه هست؟ _

 ای فرزام عینکش را از روی چشمش برداشت و گفت:آق

 بله. _

 شهیاد در را گشود و داخل اتاق کار پدر شد.

 تو این ساعت روز خونه ای، فکر می کردم رفته باشی شرکت. _

 وقت نکردم، کاری برام پیش اومد. _

 تو که انقدر بی مسئولیت نبودی شهیاد! _

 ناراحتی پدر را فراهم نکند.تمام سعی اش را کرد تا با جوابش، 

 پدر، خواهش می کنم. _

 آقای فرزام از پشت میز کار بلند شد و به طرفش رفت.

 تو خیلی عوض شدی! _

 پدر، من فقط اومده بودم آدرس دفتر کار آقای مجد رو از شما بگیرم. _

 پدر موشکافانه نگاهش کرد و گفت:

 به وکیل احتیاج داری؟ _

 خصی باهاش دارم.نه، یه کار ش _

 از من کمکی بر می یاد؟ _
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 نه، فقط می خواستم کمی در مورد اوضاع خانواده راکفلر ازش سؤال کنم. _

 پدر کارتی را از الی دفاتر کاری اش بیرون کشید و آن را به دست شهیاد داد.

 برای خانواده راکفلر اتفاقی افتاده؟ _

 اتاق گفت:شهیاد تشکر کرد و در حال خارج شدن از 

 نه، خیالتون راحت باشه. _

آقای فرزام با اینکه هیچ کاه حس پدرانه اش در مورد شهیاد اشتباه نمی کرد، اما برای اطمینان به طرف تلفن رفت و 

شماره دفتر کار آقای مجد را گرفت. بعد از قطع تماس و حرفهایی که آقای مجد به او گفت، آنقدر شوکه شده بود 

ل کشید تا آرام شود. از اتاق خارج شد و منتظر آمدن شهیاد ماند. نفهمید چند ساعت در آن حال که دقایقی طو

 گذشت که شهیاد آمد. به نظرش کمی پریشان می رسید.

 شهیاد! _

 صدای محکم پدر، او را در جایش میخکوب کرد. آقای فرزام خود را نزدیک او رساند و گفت:

 با آقای مجد صحبت کردی؟ _

 اد غمگین گفت:شهی

 بله. _

 توقع نداشتم از من پنهون کنی. _

 پدر، من خیلی خسته ام. _

 بله می دونم، تالش بیهوده و چند روزه ات برای پیدا کردن آرمیتا بایدم خسته ات کرده باشه. _

 شهیاد سربه زیر انداخت.

 چرا چیزی بهمون نگفتی؟ _

 اون برای همیشه برگشت پیش پدربزرگش. _

 بله می دونم. _

 شهیاد از زیر چشم نگاهی به پدر انداخت. آقای فرزام دستی به صورتش کشید و متحیر گفت:

 تو می دونستی خانوادش اونو برای همیشه طردش کرده بودند، اون هم به خاطر کسی که مجد حدس می زد... _

 شهیاد سرش را پایین انداخت:

 من نگفت.نه، هیچ وقت چیزی در این مورد به  _

 و این مسئله به خاطر تو بود، این طور نیست؟! _

 شهیاد پاسخی نداد و آقای فرزام با اندوه زمزمه کرد:

 دخترک بیچاره! _

با ورود خانم فرزام، هر دو ساکت شدند و نگاه محزونشان را بی اختیار به او دوختند. خانم فرزام متعجب از نگاه 

 خیره آنها گفت:

 را این طوری نگام می کنید؟شما دوتا چ _

 هر دو مرد باهم پاسخ دادند:

 چطوری؟! _
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 حالتون خوبه؟ _

 شهیاد تازه به خود آمد و پاسخ داد:

 حالمون؟ _

 لحظه ای سکوت کرد و این بار گفت:

 نه، یعنی حال من اصال خوب نیست، اما پدر رو نمی دونم. _

 ا را ترک کرد.و نگاهش را به پدر دوخت و لحظه ای بعد آنه

 خانم فرزام با حیرت رو به همسرش گفت:

 اون چش شده بود؟! _

 نمی دونم. _

 تو هم انگار حالت بهتر از اون نیست! _

 من طوریم نیست. فقط نگرانم. _

 خدای من! باز چی شده؟ _

 آقای فرزام برای آرامش همسرش لبخندی زد و گفت:

 می گم فقط بهم فرصت بده. خودتو ناراحت نکن. همه چی رو بهت _

با رسیدن با اتاق، تن خسته اش را روی صندلی انداخت و آرنجهایش را روی میز گذاشت، دست را زیر چانه ستون 

کرد و آه عمیقی کشید. با یاد آوری آخرین باری که آرمیتا را دیده بود لبخند دردناکی روی لبهایش نشست. سرش 

 ست...را روی میز گذاشت و به تلخی گری

با فشار دستی روی شانه اش، وحشت زده از خواب پرید. نگاهی به اطراف انداخت، هوا تاریک شده بود و نور اتاق 

 چشمش را می زد. پدر متعجب گفت:

 متأسفم، فکر نمی کردم خوابیده باشی. اونم اینطوری. _

نشسته خوابش برده بود. پلکهایش را چند شهیاد با انگشت، کمی به شقیقه اش فشار آورد. انگار همان طور در حال 

 بار برهم فشرد و با صدای خواب آلودش زمزمه کرد:

 ساعت چنده؟ _

 حدود یک نیمه شب. _

 از جایش برخاست و مقابل پدر ایستاد. بدنش به شدت درد گرفته بود.

 پدر نگاهی به چشمهای قرمزش انداخت و گفت:

 داری با خودت چه کار می کنی؟! _

 نمی دونم... نمی دونم! _

 کاش می تونستم کمکت کنم. _

 شهیاد با لحن تلخی گفت:

 تنها کسی که می تونست کمکم کنه برای همیشه ترکم کرد. _

 آقای فرزام به طرف پنجره برگشت و سرش را با تأمل تکان داد:

 اگه تو جای اون بودی چه کار می کردی؟ _
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 شهیاد متأثر گفت:

 اید من اشتباه کرده باشم، اما اون نباید می رفت.نمی دونم. ش _

 می دونی چی داری می گی؟ به چه امیدی باید می موند اون هم با شرایطی که پیش اومده بود؟ _

 اون بی انصافه! _

 آقای فرزام به طرفش چرخید و گفت:

روحی بدی بود و به  این طوری در موردش حرف نزن، اون دختر روح بزرگی داره. پدربزرگش در شرایط _

همدردیش نیاز داشت. اون تنها کسی بود که می تونست کمکش کنه، چطور می تونست تنهاش بذاره؟ تو اینو درک 

 می کنی مگه نه؟!

 شهیاد مظلومانه پاسخ داد:

 می فهمم. اما پس من چی؟ منم بهش احتیاج دارم. آخه خدایا... _

 سرعت گفت:قدمی به سوی در برداشت، آقای فرزام به 

 کجا؟ _

 نمی دونم. _

 این وقت شب نمی دونی کجا؟ _

 شهیاد فقط سرش را تکان داد. آقای فرزام دوباره گفت:

 می خواستم باهات حرف بزنم. _

 بله، فهمیدم، اما من ... چیزی ندارم که بگم. _

 شهیاد... _

 پدر، خواهش می کنم. _

 پرعطوفت و دلسوزانه اش را به او دوخت و بازویش را فشرد و گفت: آقای فرزام این بار به طرفش رفت؛ نگاه

 فقط می خواستم بگم از حاال هر تصمیمی که بگیری می تونی روی کمک من حساب کنی. _

 لبخندش با اشک توأم شد و پاسخ داد:

 ممنونم پدر، ممنونم. _

شیشه می خورد، صدایش سکوت شب را می سرش را به پشت صندلی فشرد و پلکهایش را بست. قطرات باران روی 

شکست و روی احساس عمیقی که در آن غوطه ور شده بود بی رحمانه خط می کشید. احساس خأل تمام وجودش را 

فرا گرفته بود و در ناامیدی دست و پا می زد. بی توجه به هوای بیرون، از ماشین پیاده شد. درست مقابل منزل آقای 

نند بچه ای که تنها زیر باران مانده باشد به اتومبیل تکیه داد و به در منزل خیره شد. قطرات راکفلر ایستاده بود. ما

نرم و گاهی تند باران، همراه باد بر سر و صورتش فرود می آمد. سرمای سوزنده ای تا مغز استخوانش را می سوزاند 

غهای روشن ماشین صحنه ای دیدنی پیدا و هر چند لحظه یک بار باعث لرزش اندامش می شد. قطرات باران زیر چرا

کرده بود. دو دستش را به عقب برد و روی بدنه اتومبیل ستون بدنش کرد. سرش را باال گرفت و به اشکهایش اجازه 

داد تا با دانه های باران درهم شوند. سرسختانه مقابل باد مقاومت می کرد؛ گاهی بدون هیچ حرکتی تسلیم می شد و 

م اندامش از برخورد با آن می لرزید. نفس عمیقی کشید و هرم داغ نفس هایش را بیرون داد. لحظه ای بعد تما

 بخاری که از دهانش خارج می شد رخوتی لذت بخش و کوتاه برایش به ارمغان می آورد.
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**** 

 3 -13فصل 

ی باران ایستاد. بی اختیار آرمیتا نگاه غم زده اش را از پنجره به بیرون دوخت و به تماشای قطره های ریز و زیبا

 زمزمه کرد:

 نمی دونم االن اونجا هم داره بارون می باره یا نه. _

 کاترینا متوجه اش شد و پرسید:

 اونجا؟! _

 آرمیتا آه سردی کشید و چیزی نگفت.کاترینا که تازه متوجه حرف او شده بود این بار گفت:

 آه متوجه شدم. منظورت ایرانه، درسته؟ _

 از جایش برخاست، کنار او مقابل پنجره ایستاد و در حالی که دستش را می فشرد گفت: سپس

 خیلی خوشحالم که دوباره می بینمت. _

 آرمیتا تنها با تبسمی کوتاه پاسخش را داد. آهسته زمزمه کرد:

 تو خوشحال نیستی که برگشتی اینجا، این طور نیست؟ _

 داخت، اما به سرعت آن حالت رنگ باخت و جای خود را دوباره به غمی سنگین داد.آرمیتا نگاه صریح خود را به او ان

 فکر می کردم تا حاال باید ازدواج کرده باشی! _

کاترینا این را گفت و دوباره نگاهش کرد. او با آرامش عجیبی به بیرون می نگریست ولی معلوم بود درونش غوغایی 

 دوباره پرسید:برپاست. کاترینا دست بردار نبود و 

 تو ... تو با عشقت چه کار کردی؟ _

 آرمیتا پوزخندی زد و گفت:

 عشق! چه کلمه زیبایی. اما من دیگه باهاش بیگانه ام. به نظرت من احمقم، نه؟ _

 تو احمق نیستی، فقط فکر می کنم بین دو راهی موندی. تو اینجایی اما معلومه دلت اینجا نیست. _

 آرمیتا نجوا کرد:

من بلد نیستم ببخشم، یعنی نخواستم که ببخشم. شاید اگر اون شب رفتارشو فراموش می کردم، شاید اگر می  _

تونستم ببخشمش... کاترینا، من به خاطر اون طرد شده بودم، انصاف نبود تو اولین برخوردش اون طوری باهم رفتار 

 کنه، اون قدر بی تفاوت...

و در فضای خلوت و سنگین آنجا طنین انداز شد. کاترینا سرش را با تأسف صدایش در قطره های اشکش شکست 

 تکان داد. واقعا نمی دانست چه بگوید، آرمیتا که گریه اش شدت گرفته بود ادامه داد:

من با این رفتن و برگشتنم داغونش کردم. همون طور که خودمو داغون کردم. کاش ... قبل از این اتفاق یک بار  _

 دیدمش.دیگه می 

 من که از حرفهات سر در نمی یارم، اما دلم می خواد کمکت کنم. امیدوارم دوباره... _

کاترینا ادامه نداد و سکوت کرد، خودش هم حرفی را که می خواست بزند، را باور نداشت. آرمیتا برای دقایقی کوتاه 

 چشمهایش را بست...
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آن شبها، همه و همه دوباره در برابر چشمهایش جان گرفت.  نگاه ساده و نابش، تن خیس و باران خورده اش در

صدای مردانه اش که گاهی پر از غم بود در گوشش پیچید و برایش ترنم الالیی شبانه شد. قدمی به جلو برداشت و 

 سرش را به شانه کاترینا تکیه داد. چشمهایش را به قطره های زالل آسمانی دوخت و گفت:

 سی زیر بارون ایستاده باشه!شاید اون جا هنوز ک _

 کاترینا با لبخندی گفت:

این طور که من حساب کردم اون جا االن باید دو نیمه شب باشه. فکر نمی کنم هیچ آدمی عاقلی تو تاریکی و سرما  _

 هوس کنه زیر بارون قدم بزنه.

 آرمیتا این بار به فارسی گفت:

 منظور منم عاقال نبودن! _

آخر آرمیتا را نفهمیده بود، با کنجکاوی نگاهش کرد اما وقتی او را غرق رویاهایش دید، ترجیح داد  کاترینا که جمله

 سؤالی نکند.

**** 

 تو دیوانه ای! _

 صدای مادر از شدت اندوه و ناراحتی می لرزید. شهیاد لبهای خشکش را با زبان، کمی تر کرد و با صدایی خفه گفت:

 خیلی وقته که شدم. _

 هیاد...ش _

 آقای فرزام به طرف همسرش رفت و گفت:

 بهتره کمک کنی لباسشو عوض کنیم. از تمام بدنش داره آب می چکه. _

 شهیاد در حالی که به شدت می لرزید شرمزده گفت:

 اوه، نه مادر! _

درانه ام با محبتی پخانم فرزام متوجه شرمش شد. پشت به آنها کرد و منتظر ایستاد تا کارشان تمام شود. آقای فرز

 لباسهایش را عوض کرد، بعد دستش را دور کمر او انداخت و کمکش کرد تا با آخرین رمقش روی تخت بیافتد.

شهیاد به سختی در جایش دراز کشید و باز صدای خشن و خشک سرفه هایش فضای اتاق را پر کرد. خانم فرزام با 

 چشمهای اشک آلود همسرش را نگریست و گفت:

 ون داره خودشو می کشه.ا _

 با پزشک تماس گرفتم، االن می رسه. _

 شهیاد بی رمق گفت:

 من طوریم نیست. _

 خانم فرزام نگاهش را به او دوخت و با صدای حزن آلودی گفت:

 لباید می فهمیدم، باید زودتر می فهمیدم. همون روزی که همراه شبنم و هانا بیرون رفتی و بعد از برگشتنتون حا _

تو یک دفعه اون طور عوض شد و تغییر کردی. همون موقعی که هانا مدام در مورد دیدارش با آرمیتا حرف می زد و 

تو لحظه به لحظه حالت عوض می شد، همون وقت که یک دفعه از همراهی ما برای اومدن به پاریس صرف نظر 
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کریسمس خانواده راکفلر شرکت کنی، به  کردی و قاطع هم سر تصمیمت ایستادی، اونم به این خاطر که تو جشن

 خاطر دیدن آرمیتا...

گریه اش اجازه ادامه صحبت را از او گرفت، سرش را پایین انداخت و لبهای لرزانش را محکم به هم فشرد. آقای 

 فرزام بازوی همسرش را به نرمی میان دستهای قدرتمندش فشرد و با آرامی گفت:

 حتیاج به استراحت و آرامش داره.کمی صبور باش عزیزم! اون ا _

می دونم، می دونم، اما ... ما که حرفی نداشتیم. آرمیتا واسه ما هم عزیزه و با این که از یه دین و مسلک دیگه اس  _

 اما انگار از خودمونه. شهیاد اگه فقط یه کلمه به من می گفت حاال وضع بهتر از این بود که حاال هست می فهمی؟

گرفت و نگاه مضطربش را به آقای فرزام دوخت، همسرش لبخند گرمی به سویش پاشید و با اطمینان  سرش را باال

 گفت:

 من اینجام، مراقب هر دوی شما، پس به من اعتماد کن. _

 نگاه خانم فرزام به رنگی سرشار از قدرشناسی زینت گرفت و آهسته زمزمه کرد:

 اج داره، خواهش می کنم ...من از خوبی پسرم خوبم. اون به کمک احتی _

 های های گریه خانم فرزام در خانه پیچید.

پزشک، شهیاد را پس از انتقال به بیمارستان، بستری کرد. مرد جوان گاهی در هوشیاری و گاه در بیهوشی بسر می 

و صدای سرفه های  برد و بعد از یک هفته به او اجازه مرخصی از بیمارستان داده شد، اما حالش هنوز هم مساعد نبود

 دردناکش به گوش می رسید.

مادر برای آخرین و چندمین بار، پیشانی تنها پسرش را بوسید و خواست از اتاق خارج شود که صدای شهیاد او را در 

 جایش نگه داشت.

 مادر؟! _

 متأسفم، نمی خواستم بیدارت کنم. _

 ارش می داد.به زحمت آب دهانش را فرو داد، سوزش گلویش به سختی آز

 نه بیدار بودم. _

 به چیزی احتیاج داری؟ _

 شهیاد سرش را به عالمت منفی تکان داد و پرسید:

 مدت کمی بستری بودم که انقدر زود گذشت یا این که زمان از دستم در رفته بود؟ _

 خانم فرزام پاسخ داد:

 یه هفته عزیزم. _

 شهیاد با مکثی عمیق گفت:

 ام خیلی زود گذشت، اصال متوجه نشدم.یه هفته؟! بر _

 آره، خب، اکثرا تو هوشیاری نبودی. آنفوالنزای سختی گرفته بودی. _

 حس می کنم همه چیز عوض شده. _

 مادر با لبخند شیرینی گفت:

 بایدم عوض بشه، کمتر از دو هفته دیگه عیده. _
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 شهیاد پلکهایش را بهم فشرد.

 داری گریه می کنی؟ _

 ا تا باالی سرش کشید و با صدای خفه ای گفت:پتو ر

 می خوام تنها باشم. _

 خانم فرزام سرش را تکان داد و خواست بی صدا از اتاق خارج شود که همسرش داخل شد.

 حالش چطوره؟ _

 آهسته پاسخ داد:

 بهتره، می خواد تنها باشه. _

 شهیاد در همان حال گفت:

 پدر؟! _

 ت و گفت:آقای فرزام نزدیک رف

 جانم. _

 شهیاد پتو را از روی صورتش کنار زد، صورتش از اشک خیس بود. نگاه محزونش را به پدر دوخت و گفت:

 یادتونه گفتین تو این شرایط هر تصمیمی بگیرم کمکم می کنید؟ _

 البته، هنوزم سر حرفم هستم. _

 پس کمکم می کنید؟ _

 هر چی که بخوای. _

 بالش.می خوام برم دن _

آقای فرزام دقایقی متفکرانه نگاهش کرد. خانم فرزام کامال نزدیک پسرش رفت، دستش را فشرد و لحظه ای با 

 تردید و دلهره به آن دو خیره شد.

 خودم مقدمات سفرت رو آماده می کنم. _

اب تمامی نداشت. شهیاد بی ت لحن پر از اطمینان پدر، لبخندی به لبهای او بخشید، اما نگرانی های مادرانه خانم فرزام

 کنار پدرش نشست و صورتش را به صورت او چسباند و آرام نوازشش کرد...

اواسط ماه آوریل بود که آرمیتا و آقای راکفلر به همراه کاترینا برای مدتی به مزرعه زیبای پدری آقای راکفلر رفتند. 

جردن از آن صحبت می کرد. ارتباطش را با دیگران  حال پدربزرگ بهتره شده و این همان معجزه ای بود که دکتر

دوباره برقرار کرده و به زندگی برگشته بود و همه، این اتفاق را به خاطر حضور آرمیتا می دانستند. بعد از ظهرها 

ا ر طبق روال هر روز ساعتی را به پیاده روی با نوه اش می گذراند و آرمیتا با میل و رغبت با او همراه می شد. دستش

دور بازوی پدربزرگ حلقه می کرد و برایش از هر چه می خواست، خصوصا رابرت حرف می زد. از حضور آرمیتا 

احساس آرمش می کرد و با دیدن لبخند و شنیدن صدای خنده های او، چشمهایش می درخشید و حس می کرد 

با صدای بلند می خندید. اما هنوز غم جانی دوباره می گیرد، حتی گاهی مانند بچه ها به شیطنت های کودکانه او 

پنهان در نگاه دخترک آزارش میداد، هر زمان که می خواست درباره برگشت و ماندن تنها کمتر از یک ماه آرمیتا 

در ایران بپرسد او با زیرکی از زیر جواب دادن به سوالها فرار می کرد. انگار نمی خواست خاطر پدربزرگ را آزرده 

 به خوبی می دانست چیزی او را آزار می دهد. کند اما پدربزرگ
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آرمیتا آن مزرعه زیبا را دوست داشت و در گذشته هر زمان که با پدرش به خانه پدربزرگ می آمدند، رفتن به آن 

مزرعه را از دست نمی داد. از این که کاترینا آنها را همراهی می کرد، خوشحال بود و لذت بیشتری می برد. با دیدن 

 آنجا، فریادی از شوق کشید و گفت: دوباره

 وای، اینجا خیلی قشنگ شده! _

 پدربزرگ لبخندی زد و گفت:

 درسته، تو این فصل سال اینجا زیباتر از همیشه می شه. _

 فکر نمی دوباره اینجا رو ببینم. _

 گو گفت:حرفش نگاه معنادار پدربزرگ را به طرف خود کشید. آرمیتا به سرعت، برای عوض کردن گفت

منظورم به این زیبایی بود. کاترینا فکر می کنم بتونی اینجا هنر ماهیگیریتو به نمایش بذاری. هنوزم مثل گذشته به  _

 ماهیگیری عالقه داری؟

 کاترینا هیجان زده گفت:

 معلومه که دارم، یکی از کارای مورد عالقمه. _

 پدربزرگ با نگاهی به چهره بشاش آن دو گفت:

 ره اول بریم کمی استراحت کنیم.بهت _

 کاترینا دست آرمیتا را گرفت و به دنبال خود کشید و گفت:

 بیاد دیگه دختر. _

کمی از نیمه شب گذشته بود. آرمیتا برای گفتن شب بخیر نزد پدربزرگ رفت. آقای راکفلر نگاه مهربانش را به او 

 دوخت و گفت:

 بیا جلوتر دخترم. _

 و با دو قدم بلند، خود را به پدربزرگ رساند. آرمیتا لبخندی زد

 تنهایی؟! _

 بله. _

 پس کاترینا کجاست؟ _

 خوابیده، خیلی خسته بود. _

 آقای راکفلر دستهای آرمیتا را میان دستهای خود فشرد و با لبخندی گفت:

 پس تو چرا هنوز بیداری؟ چشمات می گه که خیلی خسته ای. _

 خت. دلش می خواست می توانست با پدربزرگ صحبت کند اما، نمی دانست چرا نمی تواند.آرمیتا سربه زیر اندا

 نمی دونم. یعنی می خواستم قبلش بیام و بهتون شب بخیر بگم. _

 فقط همین؟ _

 آرمیتا چیزی نگفت و پدربزرگ نگاهش را کامال به طرف او چرخاند و بی مقدمه گفت:

 وضع نمی دونستم.من هیچ وقت چیزی درباره اون م _

 آرمیتا متعجب گفت:

 درباره چی صحبت می کنید؟ _
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 درباره عشقی که در تهران جا گذاشتی و به اینجا برگشتی! _

 آرمیتا به سرعت گفت:

 دیگه چیزی نیست که بخوایم درباره اش ... _

 آقای راکفلر حرفش را قطع کرد و گفت:

 را زودتر چیزی بهمون نگفتی؟ من باید از کاترینا در این مورد بشنوم؟مایلم در این مورد با هم صحبت کنیم. چ _

 دختر جوان بازهم سکوت کرد و حرفی نزد، اما پدربزرگ سرسختانه ادامه داد:

باید بهمون می گفتی، همون موقع که برای اومدن تو به اینجا تصمیم می گرفتیم باید حرف می زدی، شاید دیگه  _

 شدی.مجبور به اومدن نمی 

 آرمیتا سربه زیر انداخت و به آرامی گریست. پدربزرگ دستش را محکم تر فشرد. غمگین به نظر می رسید:

من اگه برای تو تصمیم گرفتم فقط به خاطر این بود که تنها نمونی. کاش اون موقع بهم می گفتی. من تو رو از  _

رنیاوردم که چرا تنهام گذاشتی تا االن که کاترینا جایی بردم که دلت رو اونجا گذاشته بودی. وقتی برگشتی سرد

 موضوع رو بهم گفت. من واقعا متأسفم می فهمی؟

 می دونم پدربزرگ، می دونم. _

 پدربزرگ نگاه مهربانش را به او دوخت و گفت:

 در این مدت باید ازدواج می کردی، پس چرا...؟! _

متوجه شد دخترک تمایل چندانی برای گفتگو درباره این موضوع  آرمیتا لبخند تلخی زد و چیزی نگفت. آقای راکفلر

 ندارد.

 می خوام بدونی اگه این بار تصمیم بگیری باهاش ازدواج کنی، من اولین نفری هستم که بهت تبریک می گم. _

 آرمیتا بی اختیار گفت:

 شاید دیگه نبینمش. _

 ر حال خارج شد از اتاق گفت:پیرمرد لرزش خفیفی را در پشتش احساس کرد و آرمیتا د

 شب بخیر پدربزرگ. _

 پدربزرگ با نگاهش بدرقه اش کرد و پاسخ داد:

 شب بخیر عزیزم. _

با رفتن آرمیتا، پدربزرگ به یاد پسرش افتاد و عشق او به آیرین. سرنوشت تکرار شده بود و از دست راکفلر بزرگ 

 داده است کاری برنمی آمد. می دانست آرمیتا را هم از دست

**** 

 شهیاد با فشردن زنگ، منتظر ماند. کمی ناآرام به نظر می رسید:

 بفرمائید. _

 سالم خانم، می تونم خانم راکفلر رو ببینم؟ _

 صدای ناشناس پاسخ داد:

 متأسفم، ایشون منزل نیستند. _

 شهیاد که به شدت خسته بود گفت:
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 باشه، می تونم منتظرشون بمونم. _

 م متأسفم، خانواده راکفلر تا یک ماه آینده برنمی گردن.باز _

 شوکه شده بود.

 یعنی از کشور خارج شدن؟! _

 نه آقا، رفتن به مزرعه خانوادگی آقای راکفلر. _

 شهیاد کمی مکث کرد و دوباره با سردرگمی گفت:

 می شه آدرس اونجا رو بهم بدین؟ _

 زن خدمتکار به جای پاسخ پرسید:

 از اقوام اونها هستید؟ شما _

 نه، از دوستان خانوادگی شونم. _

 لطفا چند لحظه صبر کنید تا آدرسو براتون بیارم. _

 شهیاد آرام گفت:

 متشکرم. _

 تا زمانی که خدمتکار آدرس را بیاورد، انگار قرنی برای شهیاد طول کشید.

ن راند. کاله بزرگش را روی سرش جابه جا کرد و به طرف صدای فریاد پرهیجان کاترینا، آرمیتا را از عالم خود بیرو

 صدا برگشت:

 هی، آرمیتا! _

باد خنکی صورتش را نوازش کرد و موهایش را به بازی درآورد. با این که هوا خوب بود احساس سرما می کرد. 

 کاترینا در حالی که چیزی را پشتش پنهان کرده بود به طرف او آمد و نفس زنان گفت:

 ی تونی حدس بزنی چی گرفتم؟م _

 آرمیتا ابروهایش را باال انداخت و با خونسردی گفت:

 خب معلومه، ماهی. _

 کاترینا نگاهی به چوب ماهیگری در دستش انداخت و سرش را متفکرانه تکان داد.

 آرمیتا بلند خندید و گفت:

 حاال ببینمش. _

 ت:کاترینا ماهی را به طرفش گرفت و با خوشحالی گف

 ایناهاش! _

آرمیتا وحشت زده از جا برخاست و نگاه خیره اش را به ماهی عجیب و غریبی که کاترینا گرفته بود دوخت، بیش از 

 اندازه بزرگ به نظر می رسید. کاترینا دوباره گفت:

 جالبه، نه؟ _

 آرمیتا سرش را به عالمت منفی تکان داد و گفت:

 نه، خیلی هم زشته! _

 اهی را در هوا تکان داد و با نگاهی دقیق تر پاسخ داد:کاترینا م
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 خب آره، فقط یه کم. ولی باید خوشمزه باشه. _

 آرمیتا که حتی از تصور خوردن آن ماهی چندشش می شد، با چهره ای درهم گفت:

 حاضرم شرط ببندم قابل خوردن نیست. _

 کاترینا لبهایش را جمع کرد و با حالتی خاص گفت:

 شرط می بندم که خیلی هم خوشمزه باشه. منم _

 تو که نمی خوای اونو بخوری؟! _

 خب بذار از پدربزرگ بپرسم. اون باید بدونه. _

 تو هم با این ماهی گرفتنت، حالمو بهم زدی! _

 کاترینا از او فاصله گرفت و با گذشتن از محوطه مزرعه، به طرف ساختمان دوید.

ار گرفت، نفس عمیقی کشید و سرش را کمی چرخاند. آن چه که مقابل چشمهایش قرار آرمیتا دوباره در جایش قر

گرفت لحظه ای نفسش را در سینه محبوس کرد. شهیاد در فاصله ای دور ایستاده بود و مستقیم به او می نگریست. 

اده ای از خود داشته آرمیتا از جایش برخاست. انگار هیچ کدام از حرکاتش گوش به فرمان او نبودند. بی آن که ار

 باشد به طرفش دوید.

 چشمهای پر اشکش تصویر مقابلش را محو کرده بود. لبخند شیرینی زد و گفت:

 سالم! _

 چشمهای شهیاد از هیجان می درخشید و نگاه خیره اش همچنان متوجه او بود. آرمیتا هیجان زده پرسید:

 باشی! نکنه دارم خواب می بینم؟تو اینجا چه کار می کنی؟! باورم نمی شه خودت  _

 شهیاد تبسمی را چاشنی صورت زیبایش کرد و گفت:

 خودت چی فکر می کنی؟! _

 قطره ای اشک از گونه آرمیتا فرو ریخت، سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:

 فکر می کردم دیگه نمی بینمت. _

 شهیاد انگشتش را زیر چانه او برد و صورتش را باال گرفت:

 مدتهاست که اینجا ایستادم و دارم از دور نگات می کنم. _

 آرمیتا مستقیم به شهیاد چشم دوخت و از برق نگاه او، قلبش فشرده شد.

 این عادت همیشگی توئه! بازم غافلگیرم کردی. _

 پاهام دیگه از دلم فرمون می گرفت. این دفعه با پای دلم اومدم، اومدم کنار بمونم... _

 آرمیتا لرزید و خواست چیزی بگوید، اما نتوانست. به دقت نگاهش می کرد. شهیاد با شیطنت گفت:لبهای 

 خب... مثل این که چیزی می خواستی بگی! _

 آرمیتا خندید و گفت:

 هیچی. _

 اما شهیاد مصرانه دوباره گفت:

 تو رو خدا بگو... بگو و خالصم کن، بیشتر از این عذابم نده. _
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ن نگاهش را به نقطه نامعلومی دوخت. شهیاد کامال مقابلش قرار گرفت و خالصانه ترین نگاهها را پیشکش دختر جوا

 چشمهای زیبایش کرد.

 می خوام بشنوم، همین حاال! _

 آرمیتا تبسمی کرد و زمزمه وار گفت:

 دوستت دارم. _

گرفت و به ابرهای خاکستری که آهسته  شهیاد بی تاب دستش را به طرف آرمیتا دراز کرد. آرمیتا سرش را باال

پهنای آسمان را می پوشاندند، چشم دوخت. نم نم نوازشگر باران با قطره های شفاف، روی صورتش هم صدا شد. 

چشمهایش را پایین آورد و لحظه ای بعد نگاهش با دو چشم شب رنگ در هم آمیخت. گیرایی آن دو چشم زیبا 

خود کرد. شامه اش از عطر خوشبوی شهیاد پر شد، دستهایش را پیش برد و  همچون گذشته دختر جوان را مدهوش

 در میان دستهای قدرتمند شهیاد پنهان کرد.

با فشار مالیمی که به دستش وارد شد احساس کرد یکباره خون گرمی در بدنش جریان یافت. فاصله بینشان را با 

 کم او تکیه داد.آخرین قدمش طی کرد و سرش را به شانه های مردانه و مح

نگاهش در چشمهای نافذ شهیاد مسخ شد، چشمهایش با چشمهای درخشان او برخورد کرد و در افسون سیاهی آنها 

 گم شد.
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